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 مقررات التعليم المفتوح موضوعات أبحاث  بيان

 2020 يوليو – ساسى والدور الثانىبرنامج )التجارة( التيرم األ

 

 الموضوعات المقترحة أسم المادة كود المادة م

1.  101 

أساسيات أداره 

(1) 

د.عبد الحميد 

 أبو ناعم

1 

 البحث األول: التخطيط :بداية العمل االدارى الناجح آلي مشروع

 بر وظيفة التخطيط  أولى المهام اإلدارية ألي شخص ناجح، تعت

 :  فالمطلوبفإذا أردت أن تنشأ مشروع أنت ومجموعة من الخريجين، 

 . تعريف المقصود بالتخطيط كوظيفة من وظائف المدير1

ح المطلوب تحقيقها من هذا تحديد  األهداف المطلوب تحقيقها من هذا المشروع )معدل العائد الذي ترغبون في تحقيقه أو األربا - .1

 المشروع(.

 تحديد  الخطط  التي ستنفذوها لتحقيق هذه األهداف. .2

2 

 البحث الثاني: التنظيم واألشكال القانونية للمشروعات

 :والمطلوبفي أي عمل إداري ، تتم عملية  التنظيم بعد وظيفة التخطيط، 

 تعريف التنظيم كوظيفة من وظائف المدير .1

 نظيم  المتاحة آلي مدير لتقسيم العمل داخل المشروع.ما هي أسس الت .2

 توضيح األشكال القانونية المتاحة أمام أي فرد لـتأسيس مشروعة.  .3

3 

 البحث الثالث: التوجيه والقيادة

 يتطلب نجاح أي مشروع توافر قيادة فعالة لهذا المشروع تحدد مدى نجاحه أو فشلة:

 والمطلوب تحديد:

 تي يمكن على أساسها اختيار القائد.نظريات القيادة ال .1
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 أي النظريات أفضل في نظرك الختيار القائد. .2

 أهمية االتصال بين القائد ومرؤوسيه ) مع رسم نموذج االتصال(. .3

4 

 البحث الرابع: تطور الفكر االدارى 

 مر الفكر االدارى بمراحل مختلفة منذ بدء الخليقة وحتى الثورة الصناعية.

 والمطلوب عرض:

 أهمية علم اإلدارة للمنظمات ، واألفراد ، والمجتمعات. .1

 أسباب اللجوء إلى اإلدارة العلمية بدال من االعتماد على طريقة التجربة.  .2

 والخطأ في اإلدارة ودور الثورة الصناعية في ذلك. .3

 قارن بين مبادئ النظرية الكالسيكية ونظرية العالقات اإلنسانية. .4

5 

 الرقابة البحث الخامس: وظيفة

 تعتبر وظيفة الرقابة وظيفة أساسية آلي عمل، والبد منها إلتمام العملية اإلدارية.

 والمطلوب:

 .تحديد المقصود بالرقابة .1

 . تحديد خطوات عملية الرقابة .2

 .مبادئ نظام الرقابة الفعال .3

 توضيح مدى التكامليين وظيفة الرقابة وباقي وظائف المدير. .4

2.  102 

أساسيات إدارة 

(2) 

 . هند نجيبد

1 

إن منظمات األعمال على اختالف نشاطها تحتاج إلى وظائف أساسية مثل أن تقوم بعملية اإلنتاج سواء كان اإلنتاج لسلعة أو خدمة ، 

 والتسويق للسلع او الخدماتالتي تقوم بإنتاجها ، والتمويل حتى تتمكن من تدبير االحتياجات المالية وطرح األسهم وغيرها ...

 ل وظيفة من الوظائف السابقة إلى نوعين من األنشطة ؛ نشاط فني متخصص ونشاط إداري ...وتنقسم ك

 وضح العالقة بين وظائف اإلدارة ووظائف المشروع .
 العناصر األساسية للموضوع :
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 ..... (. -تمويل  –تسويق  –مفهوم الوظائف األساسية للمشروع ) إنتاج  -

 رقابة ( . –توجيه  –تنظيم  –الوظائف اإلدارية )تخطيط   -

 العالقة بين وظائف المشروع والوظائف اإلدارية . -

2 

مرت وظيفة التسويق بعدة تطورات تغيرت خاللها النظرة إلى وظيفة التسويق من كونه وظيفة ُمهملة غير ضرورية ثم أصبح 

ترتب عليه أيضاً تغير في القرارات التي وظيفة أساسية على مستوى عالي من األهمية ، وهذا التغير في النظرة لوظيفة التسويق 

 تتخذها اإلدارة .

 وضح مراحل تطور الفكر التسويقي .

 العناصر األساسية للموضوع :

 مفهوم التسويق . -

 التوجه –التوجه بالتسويق  –التوجه بالبيع  –مراحل تطور الفكر التسويقي )التوجه باالنتاج  -

 نحو المفهوم االجتماعي للتسويق (  -

 ظمة من المنظمات التي تعرفها جيداً وحدد في اي مراحل تطور الفكر التسويقي تمر هذه المنظمة ولماذا ؟؟اختر من -

3 

تسببت األزمة الحالية لجائحة الكورونا في سلسلة من األزمات ، فبمجرد أن ظهرت األزمة ُسمع صداها في اقتصاد عدد كبير من 
 لمية تأثرت كثيراً بهذه األزمة .الدول ، وال شك في أن سلسلة التوريد العا

 ما هي فوائد وأهمية سلسلة التوريد وكيف يمكن تحسينها لتخطي األزمة .

 العناصر االساسية للموضوع :

 تعريف سلسلة التوريد . -

 ما هي إدارة سلسلة التوريد وما هي أهميتها . -

 زمة .ما هي أدوات سلسلة التوريد االلكترونية وكيف يمكن استخدامها لتخطي األ -

4 

إن المورد البشري هو أساس اإلبداع واالبتكار وهو أساس البحث العلمي ويعتبر بمثابة طاقة فكرية وقدرة مصرفية ، وهو نقطة 
البداية في أي اختراع ، ووظيفة إدارة الموارد البشرية ليست مجرد إدارة لألفراد وإنما هي إدارة لرأس مال فكري ال يقل أهمية عن 

 ن أصول المنظمة .أي أصل م
 كيف يمكن لوظيفة إدارة الموارد البشرية أن تكون سبباً في نجاح أو فشل المنظمة .
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 العناصر األساسية للموضوع :

 المقصود برأس المال الفكري ومكوناته . -

 تقييم األداء (.وظائف إدارة الموارد البشرية ) تخطيط القوى العاملة ، االستقطاب واالختيار ، تنمية الموارد البشرية ،  -

 دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق النجاح للمنظمة . -

5 

إن أهمية وخطورة وظيفة التمويل ليست قاصرة فقط على المنظمات الهادفة للربح ولكن أيضاً تلك التي ال تهدف لتحقيق الربح ، 
 ل التي يتم بها تمويل األصول .ويعد الهيكل التمويلي المناسب هو ذلك التوليفة المثلى من مصادر األموا

 حدد ما هي العوامل التي تؤثر على هيكل التمويل األمثل .

 العناصر األساسية للموضوع :

 المقصود بوظيفة التمويل . -

 مهام المدير المالي في المشروع . -

 مصادر واستخدامات األموال والعوامل المؤثرة على اختيار الهيكل التمويلي المناسب .

3.  131 

سيات أسا

 (1المحاسبة )

أ.د. مدحت عبد 

 الرشيد

1 
 : ماهية المحاسبة 

 الفروض والمبادئ المحاسبية . -فروعها –أهدافها ووظائفها  –مفهوم المحاسبة  –األنشطة والعمليات المحاسبية 

2 

 الدورة المحاسبية :
 لمجاميع واألرصدة.ميزان المراجعة با -الترحيل إلى دفتر األستاذ –دفتر اليومية  –المستندات 

3 

 القوائم المالية :
 –قائمة المركز المالي  –المخزون الدوري والمستمر –صافى الربح  -مجمل الربح –تكلفة البضاعة المباعة  –قائمة الدخل 

 االلتزامات . –األصول 

4 

 التسويات الجردية : 

المدينون  –تقويم المخزون السلعي  –ة والمصروفات المستحقة المصروفات المقدم –اإليرادات المقدمة واإليرادات المستحقة 

 .والديون المشكوك فيها والديون الجيدة

 األصول الثابتة :  5
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 القيمة القابلة لإلهالك من األصل الثابت  -

 القيمة التخريدية لعمر اإلنتاج لألصل. -

 طرق اإلهالك  -

 المعالجة المحاسبية لإلهالك.  -

4.  132 

ت أساسيا

 (2المحاسبة )

 د. سمية أمين

 .المشاكل المحاسبية المرتبطة بتكوين شركات التضامن 1

 . المشاكل المحاسبية الخاصة باعداد الحسابات الختامية في شركات التضامن 2

 .المشاكل المحاسبية الخاصة بانضام شريك 3

 . همةالمشاكل المحاسبية المرتبطة بتكوين رأس مال شركة المسا 4

 .المشاكل المحاسبية المتعلقة بأضرار قرض السندات 5

5.  161 

أساسيات 

الرياضة 

 (1للتجاريين )

 د. شيماء كامل 

1 

 الموضوع االول

 قامت إحدى الشركات بدراسة الطلب األسبوعى على السلعة التى تتتجها واحتماالت تحقق هذا

 سلعة وأن أحتماالت تحقق 23،  20يتراوح بين الطلب ، فتبين لها أن عدد السلع المباعه أسبوعياً 

 -الطلب عليها كانت كما يلى :

 23 22 21 20عدد السلع المباعة 

 0،40 0،15 0،04 0،05احتماالت البيع 

 جنيه وأن السلعة التى تبقى دون بيع 150جنيه وثمن بيعها  100فاذا كانت تكاليف إنتاج السلعة 

 قد طلبت منك الشركة تحديد عدد السلع الواجب إنتاجهاحتى نهاية االسبوع تفقد قيمتها . و

 أسبوعياً لتحقيق أكبر منفعة متوقعة .

2 

 الموضوع الثانى

 -باستخدام المصفوفات حل المعادالت التالية :

 7س + ص + ع = 2
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 9ع = 2ص + –س 3

 3ع =  –ص  3س +

3 

 الموضوع الثالث

 -بيعات)س( واالرباح )ص( وفكانت البيانات كمايلى :قامت إحدى الشركات بدراسة العالقة بين الم

 30 27 23 20 15 12 9 4 2س 

 171 153 129 111 81 63 45 15 3ص 

 وقد طلبت منك الشركة ايجاد المعادلة التى تربط بين المبيعات واالرباح وذلك باستخدام طريقة

 50الفروق ، ثم التنبؤ بحجم االرباح عندما تكون قيمة المبيعات 

6.  162 

أساسيات 

الرياضة 

 (2للتجاريين )

أ.د. معوض 

 حسنين

1 

 الفائدة والجملة في الفائدة البسيطة

المدة( ؛ ثم تحديد معادلة  -الفائدة  معدل –يتناول الطالب في هذا البحث مفهوم الفائدة مع ذكر العوامل المؤثرة في حسابها )المبلغ 

ر أواأليام( ، مع توضيح الفرق بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة ؛ ثم تحديد حساب الفائدة )إذا كانت المدة بالسنوات أو الشهو

 بينهم )عالقة الفرق ، عالقة النسبة(. العالقة

2 

 القيمة الحالية والخصم في الفائدة البسيطة

وضيح الطرق المختلفة لحسابهم ، ثم ت يتناول الطالب في هذا البحث مفهوم كالً من القيمة األسمية ، القيمة الحالية ، الخصم ، مع

 يتناول خصم األوراق التجارية.

3 
 استهالك القروض في الفائدة البسيطة

 يتناول الطالب في هذا البحث الطرق المختلفة إلستهالك القروض وذلك في الفائدة البسيطة.

4 

 الجملة والقيمة الحالية في الفائدة المركبة

بحث كيفية حساب الجملة وكيفية حساب القيمة الحالية ، مع ذكر العواماللمؤثرة في حسابهم ونوع العالقة يتناول الطالب في هذا ال

 )طردية أم عكسية( بين كل عامل و الجملة والقيمةالحالية.

5 

 الدفعات المالية في الفائدة المركبة

يمكن  ت ، مع بيان كيفية حسابالجملة والقيمة الحالية لكل نوعيتناول الطالب في هذا البحث مفهوم الدفعات واألنواع المختلفة للدفعا

 للطالب االستعانة باألمثلة الرقمية في أياً من األبحاث السابقة.
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7.  191 
 (1حاسب الى )

 د. هبه فراج

1 Computer as systems 

2 Random Access Memory ( RAM) 

3 Computer  software. 

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

5 Programming languages 

8.  192 

دراسات تجارية 

باللغة 

 االنجليزية

د. فوزى 

 مدكور 

صافيناز عبد 0د

 الحي

 د. عمرو جالل 

1 

Breakeven point 

Definition. 

Mathematical formula for its calculation 

Its applications in the field of business studies 

And illustrate the following points 

: Introduction, Theoretical framework for research 

, Applied study, Suggestions and recommendations, References. 

. 

2 

Linear equation 

 Definition. 

 Mathematical formula for its calculation. 

 Its applications in the field of business studies. 

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

study 

Suggestions and recommendations, References. 

3 The financial statements: 
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1. An income statement 

2. Owners equity statement 

3. Balancesheet 

4. Statement of cash flow 

4 

- Accounting Concepts, Principles andAssumptions. 

- The Historical Cost Principle. 

- The Economic Entity assumption. 

- The Reliability Principle. 

- The Going-Concern Assumption 

5 -Decision making in organization 

6 leadership styles 

7 communications in modern organization 

9.  196 

 (1اقتصاد )

أ.د. سامي 

 السيد

1 

 محددات الدخل القومي وآليات توازنه : 

 العوامل التي تحدد االدخار. -

 العوامل التي تحدد االستثمار.  -

 توازن الدخل القومي. -

2 

 محددات عوامل اإلنتاج المادية والبشرية : 

 محدات عنصر العمل  -

 محددات عنصر الموارد الطبيعية -

 عنصر رأس المال محددات  -

 محددات مرونات الطلب والعرض :  3
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 تعريف المرونة ودرجاتها المختلفة. -

 مرونات الطلب. -

 مرونة العرض. -

4 

 محددات توازن المستهلك في ظل نظرية المنفعة :   

 تعريف المنفعة الكلية والحدية. -

 آليات تحقيق توازن المستهلك. -

 سوق على التوازن. أثر التغير في ظروف ال -

5 

 دالة التكاليف بين األجل القصير واألجل الطويل : 

 تعريف دالة التكاليف  -

 التفرقة بين أنواع التكاليف  -

 العالقة بين أنواع التكاليف -

10.  197 
 مدخل القانون

 

 . الجزاء في القاعدة القانونية 1

  .طرق سن القواعد القانونية 2

 . ن بين الواقع والقانونحقوق االنسا 3

 . أهلية األداء 4

 . تقسيمات األشياء 5

11.  201 
 إدارة اإلنتاج

 د.فوزي مدكور

 .إثر التكنولوجيا على إدارة اإلنتاج والعمليات 1

 .نظم اإلنتاج الخدمية وأهميتها 2

 .نظم الرقابة على جودة اإلنتاج 3

 .المقارنة بين نظم اإلنتاج 4

 .وظائف ومسئوليات إدارة اإلنتاج والعمليات وعالقتها بباقي الوظائف في المنظمة 5
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12.  202 

إدارة المنظمات 

 الحكومية

 د.ناصف محمد

1 
ما المقصود بالمنظمات االحكومية وبادارة المنظمات الحكومية ؟وما هى اوجة االختالف بين ادارة المنظمات الحكومية وادارة 

   منظمات األعمال ؟

 ما هى اهمية التخطيط القومى على مستوى الدولة ؟وما هى األهداف القومية ؟وما هى انواع التخطيط فى المنظمات الحكومية ؟ 2

 قارن بين المصلحة الحكومية والهيئة العامة والشركات العامة واألجهزة المركزية ؟ مع توضيح كل منهم بالتفصيل . 3

 ية والالمركزية الجغرافية واإلدارية ؟ واإلدارة المحلية والحكم المحلى ؟مع تحديد مشاكل اإلدارة المحلية .قارن بين مفهوم المركز 4

 حدد انواع ومشاكل الرقابة فى المنظمات الحكومية ؟وما هو مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام ؟ 5

13.  203 

إدارة الموارد 

 البشرية 

 د. أحمد حسن

1 

 البشرية : تخطيط الموارد 

 .ماهية وأهمية تخطيط الموارد البشرية 

 .أهمية تخطيط الموارد البشرية 

 .خطوات تخطيط الموارد البشرية 

 .مقومات تخطيط الموارد البشرية 

2 

 تحليل ووصف وتصميم الوظائف : 

 مفهوم تحليل الوظائف. -
 أهمية تحليل الوظائف. -

 خطوات عملية تحليل الوظائف. -

 ئف.ماهية تصميم الوظا -

 مزايا التصميم الجيد للوظيفة -

3 

 استقطاب العاملين : 

 ماهية وأهمية االستقطاب. -
 مصادر ووسائل االستقطاب. -

 فعالية مصادر ووسائل االستقطاب. -

 ماهية االختيار والهدف منه. -

 خطوات عملية االختيار. -

 العائد والتكلفة من وظيفتي االستقطاب واالختيار. -
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4 

 بشرية : تدريب الموارد ال

 ماهية التدريب. -
 أهمية التدريب والتنمية. -

 محددات فعالية التدريب. -

 المسئول عن نشاط التدريب. -

 تصميم نظم التدريب.     - -

5 

 تقييم الوظائف : 

 مفهوم تقييم الوظائف. -
 المسئول عن تقييم الوظائف. -

 طرق تقييم الوظائف. -

14.  205 

مقدمه في 

 العلوم السلوكية

د. نفيسة 

 باشري 

1 

 كبيرة للمنظمة : إن دراسة السلوك األنساني لها اهمية 

 مفهوم السلوك األنساني وصفاته. .1

 أنواع السلوك األنساني. .2

 أهمية دراسة السلوك األنسانى في األدارة. .3

2 

 :  ا تأثير على السلوك األنسانيهالدوافع األنسانية ل

 مفهوم الدوافع األنسانية وأنواعها. .1

 ل الدوافع األنسانية.أهمية دراسة وتحلي .2

 اشرح نظرية هرم ماسلو للحاجات وحتى المزايا والعيوب. .3

3 

 للعنصر اللبشري في تحقيق أهداف المنظمة : دور دراسة العملية االدراكية 

 مفهوم العملية االدراكية ومكوناتها. .1

 العوامل المؤثرة في العملية االدراكية. .2
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 جال االداري.أهمية دراسة العملية االدراكية في الم .3

4 

 سلوك الفرد : الشخصية األنسانية وأثرها على 

 مفهوم الشخصية األنسانية وخصائصها. .1

 العناصر المكونة للشخصية األنسانية. .2

 أهمية دراسة الشخصية األنسانية في المجال االداري. .3

5 

 المحددات األجتماعية والحضارية المؤثرة في السلوك األنساني : 

 ة على سلوك الفرد وتاثير الفرد في سلوك الجماعة.دور الجماع .1

 أنواع الجماعات وكيف تؤثر علي سلوك الفرد. .2

 العوامل الحضارية وأثرها على السلوك األنساني. .3

15.  207 

مبادئ اداره 

 (1مالية)

 د. أحمد حسن

1 

 مدخل إلى اإلدارة المالية : 

 مفهوم الوظيفة المالية  -
 تطور الوظيفة المالية. -

 المدير المالي التقليدي والحديث.  الفرق بين -

 الوظيفة المالية بين النظرية والتطبيق في المشروعات العربية. -

2 

 المدير المالي وأهداف المنظمة : 

 أهداف المنظمة والمدير المالي. -
 مشكلة الوكالة. -

 تكاليف عملية الوكالة. -

3 

 المهام األساسية للمدير المالي : 

 .تنظيم الجهاز المالي -
 عالقة اإلدارة المالية باالقتصاد. -

 عالقة اإلدارة المالية بالمحاسبة. -
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 األنشطة األساسية للمدير المالي. -

 فرص العمل المتاحة لدارسي اإلدارة المالية. -

4 

 عملية التخطيط المالي : 

 عملية التخطيط والرقابة المالية. -
 التخطيط المالي)االستراتيجي، قصير األجل(. -

 وائم المالية التقديرية التي تعدها اإلدارة.أنواع الق - -

   5 

 التحليل المالي ) المؤشرات المالية ( : 

 األطراف المستفيدة من التحليل المالي. -

 القوائم المالية المطلوبة لحساب النسب المالية. -

 أنواع المؤشرات المالية ، وطرق حسابها ، ومدلولها. -

16.  209 

مبادىء 

 التسويق

 د. أحمد حسن 

1 

 المزيج التسويقي : 
 مفهوم وأهمية المزيج التسويقي. -
 التشابه واالختالف بين عناصر المزيج التسويقي -

 للسلع وللخدمات.  -

 العالقة بين المنافع التسويقية وعناصر المزيج التسويقي. -

 المقارنة بين المزيج التسويقي الموجه بالطلب/العميل،  -

 والمزيج التسويقي التقليدي الموجه بالعرض. -

2 

 تطور الفكر التسويقي ) الفلسفات والتوجهات التسويقية ( : 
 فلسفة التوجة باالنتاج. -
 فلسفة التوجة بالمنتج. -
 فلسفة التوجة البيعي. -
 فلسفة التوجة بالتسويق . -
 المفهوم األجتماعي للتسويق. -
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 التوجة األخالقي. -
 مفهوم التسويق األخضر. -

3 

 سلوك المشتري :
 هلك .مفهوم سلوك المست -
 أدوار الشراء. -

 خطوات اتخاذ قرار الشراء االستهالكي. -

 العوامل المؤثرة في سلوك المشتري. -

 السلوك الشرائي التنظيمي. -

4 

 المنتج :
 مفهوم المنتج. -
 تصنيف المنتجات. -

 دورة حياة المنتج. -

 مزيج منتجات المشروع -

5 

 الترويج :
 مفهوم الترويج. -
 أهداف الترويج. -

 الترويجية. االستراتيجيات -

 اختيار المزيج الترويجي المناسب. -

 ميزانية الترويج. -

 

17.  231 
أساسيات 

 التكاليف
1 

 الموضوع األول: المفاهيم األساسية للتكاليف وتبويبات التكاليف

 يتم تناول العناصر التالية في هذا الموضوع
 بة المالية والمحاسبة اإلداريةمفهوم محاسبة التكاليف، وعالقة محاسبة التكاليف بالمحاس
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 مفهوم التكلفة - د.محمد أبو بكر
 التفرقة بين مفهوم التكلفة، المصروف، الخسارة. -

 أنواع تبويبات التكاليف، وشرح كل نوع منها بالتفصيل. -
 المراجع:

 الكتاب الدراسي -
 المحاضرات االلكترونية علي الموقع. -

 أي مصادر أخري تم الرجوع إليها. -
 

2 

 يتم تناول العناصر التالية في هذا الموضوع:  ائم التكاليفقو الموضوع الثاني: 
 المقدمة : المقصود بقوائم التكاليف، وأهمية الحاجة إليها.

 المحتوي :  
 أنواع قوائم التكاليف -
 شرح قائمة التكاليف الصناعية، والهدف من إعدادها،  وكيفية إعدادها -

 دادها.شرح قائمة الدخل ، والهدف من إعدادها،  وكيفية إع -
 المراجع المستخدمة : 

 الكتاب الدراسي -
 المحاضرات االلكترونية علي الموقع. -

 أي مصادر أخري تم الرجوع إليها.  - -

3 

 الموضوع:تم تناول العناصر التالية في هذا يالمحاسبة عن تكاليف المواد الخام الموضوع الثالث: 
 واد الخام.المقدمة : أهمية تناول موضوع المحاسبة عن تكلفة الم

 المحتوي : 
 عناصر تكلفة المواد الخام المشتراه، وكيفية حسابها -
 أسس توزيع بنود التكاليف المرتبطة بعملية الشراء علي األصناف المختلفة من المواد الخام المشتراه. -

 أة.شرح طرق المحاسبة عن المنصرف من المخازن من المواد الخام، ومتي يتم تطبيق كل طريقة منها بالمنش -

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

 الكتاب الدراسي -
 المحاضرات االلكترونية علي الموقع. -

 أي مصادر أخري تم الرجوع إليها.    - -
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18.  232 

أساسيات 

المحاسبة 

الحكومية 

 والمحليات

 د.احمد كمال

1 

 اثر اختالف طبيعة الوحدات االدارية الحكومية على مقومات النظام المحاسبي الحكومي.

 :  العناصر التي يستلزم تغطيتها

 مقدمة . -1
 ماهية الوحدات اإلدارية الحكومية . -2

 الخصائص المميزة للنشاط في الوحدات اإلدارية الحكومية. -3

  مقومات النظام المحاسبي الحكومي-4  

2 

 محاسبة الحكومية في حماية المال العام.دور ال

 العناصر التي يستلزم تغطيتها

 مقدمة. .1

 مفهوم المحاسبة الحكومية وأهدافها . .2

 الخصائص المميزة للمحاسبة الحكومية. .3

 نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية. .4

  بيان دور المحاسبة الحكومية في حماية المال العام .5

3 

 السياسة المالية للدولة. دور الموازنة العامة في تخطيط

 العناصر التي يستلزم تغطيتها

 مقدمة. .1

 مفهوم الموازنة العامة للدولة وأهدافها. .2

 مبادئ إعداد الموازنة العامة . .3

 أسس تبويب الموازنة العامة. .4

 مراحل )دورة( إعداد الموانة العامة. .5

 .بيان دورالموازنة العامة في تخطيط السياسة المالية للدولة .6
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4 

 رقابة على الوحدات الحكومية.ال

 العناصر التي يستلزم تغطيتها

 مقدمة.  .1

 مراحل الرقابة على الموازنة العامة للدولة. .2

 أجهزة الرقابة على الوحدات الحكومية. .3

 إجراءات الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية على )المشتريات الحكومية(.

5 

 كومية على الرقابة في الوحدات الحكومية.اثر اختالف طبيعة الوحدات اإلدارية الح

 العناصر التي يستلزم تغطيتها

 مقدمة.  .1

 ماهية وخصائص الوحدات اإلدارية الحكومية . .2

 مفهوم وأهداف الرقابة في الوحدات الحكومية .3

 مراحل الرقابة على الموازنة العامة للدولة. .4

 أجهزة الرقابة على الوحدات الحكومية. .5

 لية في الوحدات الحكومية على )المصروفات الجارية واإليرادات النقدية(.إجراءات الرقابة الداخ

19.  233 

أساسيات 

 المراجعة

 د.عادل عزب

 طبيعة المراجعة ويشمل العناصر التالية مفهوم المراجعة وأهداف المراجعة وأنواع المراجعات. 1

2 
 ل العلمي والعملي للمراجع واستقالل المراجع الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات ويشمل العناصر التالية التأهي

 وتحديد إتعاب المراجع

3 
 مفهوم وأهداف -نظام الرقابة الداخلية ويشمل العناصر التالية 

 وفروع الرقابة الداخلية وموقف المراجع الخارجي بنظام الرقابة الداخلية

 لمراجعة الداخلية وطبيعة عمل المراجع الداخلي.الداخلية ويشمل العناصر التالية مفهوم وأهداف االمراجعة 4

 ويشمل العناصر التالية المراجعة في اإلثبات   5
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 كفاية وصالحية دله اإلثبات وأنواع أدلة اإلثبات وأساليب الحصول عليها

20.  262 

تأمينات تجارية 

 واجتماعية

د. زهرة صالح 

 الدين

 

1 

 لتأمينات العامة فقط: تطبق على ا القواعد القانونية للتامين التي

 قاعدة التعويض :

 تعريف قاعدة التعويض. -

 العالقة بين مبلغ التأمين وقيمة األصل موضوع التأمين. -

 الفرق بين قاعدة التعويض وشرط النسبية. -

 قاعدة المشاركة: -

 تعريف قاعدة المشاركة. -

 شروط تطبيق قاعدة المشاركة -

 الفرق بين قاعدة المشاركة وشرط المشاركة. -

 دة الحلول في الحقوق:قاع -

 تعريف قاعدة الحلول في الحلول -

 الفرق بين قاعدة الحلول في الحقوق وشرط الحلول في الحقوق. -

2 

 : القواعد القانونية التي تنطبق على تأمينات الحياة والتأمينات العامة 

 قاعدة المصلحة التأمينية: -
 تعريف قاعدة المصلحة التأمينية. -

 صلحة التأمينية في تأمينات الحياة.وقت توافر قاعدة الم -

 وقت توافر المصلحة التأمينية في التأمينات العامة. -

 قاعدة منتهى حسن النبية: -

 تعريف قاعدة منتهى حسن النبية. -

 وقت توافر قاعدة منتهى حسن النبية. -

 صور اإلخالل بقاعدة منتهى حسن النبية.  -
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 قاعدة السبب القريب: -

 تعريف قاعدة السبب القريب. -

 ذكر حاالت لمدى إلتزام أو عدم إلتزام المؤمن من أداء التعويض للمؤمن له.أ -

3 

 وثائق التأمين التي تدفع مبالغها في حالة وفاة المؤمن عليه : 

 التأمين المؤقت: -
 تعريف التأمين المؤقت. -

 مزايا التأمين المؤقت. -

 التأمين لمدى الحياة: -

 تعريف التأمين لمدى الحياة. -

4 

 التأمين التي تدفع مبالغها في حالة حياة المؤمن عليه : وثائق 

 الوقفية البحتة: -
 تعريف الوقفية البحتة. -

 مزايا وثيقة تأمين الوقفية البحتة. -

 دفعات الحياة: -

 تعريف دفعات الحياة. -

 أنواع عقود تأمين دفعات الحياة مع تعريف كل نوع. -

21.  263 

أساسيات 

الرياضة 

 (3للتجاريين )

أ.د.مصطفي 

 الغني عبد

 .قبة جودة االنتاج(االتطبيقات التجارية علي االحتماالت)مر 1

 .التطبيقات التجارية علي االحتماالت)المنفعه المتوقعه( 2

 .التطبيقات التجارية علي التفاضل 3

 .التطبيقات التجارية علي التكامل 4

 .لاالتطبيقات التجارية علي الدو 5

 :  مقاييس النزعة المركزية 1أساليب كميه  264  .22
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(1)  

أد.السباعي 

 الفقي

 أد.محمد جودة

 :العناصر

 المنوال( موضحاً مزايا وعيوب كل مقياس. –الوسيط  –تعريف مقاييس النزعة المركزية ) الوسط الحسابي  -
 قوانين حساب مقاييس النزعة المركزية.  -

 ء.أهم استخدامات مقاييس النزعة المركزية في مجال علم اإلحصا -

2 

 :  مقاييس اإلختالف والتشتت

 :العناصر

 معامل االختالف المعياري(. –اإلنحراف المعياري  –التباين  –تعريف مقاييس التشتت )المدى  -
 قوانين حساب مقاييس التشتت. -

 أهم استخدامات مقاييس التشتت في مجال علم اإلحصاء. -

3 

 معامل االرتباط البسيط  بين متغيرين :

 :العناصر

 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. -

4 

 معامل االنحدار الخطي البسيط :

 :العناصر

 الخطي البسيط بين متغيرين. تعريف اإلنحدار  -
 قوانين حساب معادلة اإلنحدار الخطي البسيط بين متغيرين. -

 أهم استخدامات معادلة اإلنحدار الخطي البسيط في مجال علم اإلحصاء. -

5 

 : السالسل الزمنية

 :  العناصر

 تعريف السلسلة الزمنية. -
 قوانين حساب معادلة السلسلة الزمنية. -
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 دلة السلسلة الزمنية في التنبؤ بقيم المتغيرات في المستقبل.أهم استخدامات معا -

23.  296 
(2اقتصاد )  

 د.سامي السيد

1 

 وظائف النقود وأهم خصائصها : 

 الوظائف األساسية للنقود. -

 الوظائف الثانوية للنقود. -

 أهم خصائص النقود. -

2 

 تعريف النقود وأنواعها : 

 تعريف النقود. -

 أشكال النقود السلعية. -

 واع النقود االنتمائية.أن -

3 

 كمية النقود ومستوى األسعار : 

 تعريف معادلة المبادالت ومكوناتها. -

 نظرية كمية النقود. -

 نظرية األرصدة النقدية. -

4 

 مكونات جانب األصول في ميزانية البنك التجاري : 

 تعريف البنك التجاري وشكل الميزانية. -

 حية.التوفيق بين إعتباري السيولة الرب -

 بنود جانب األصول. -

5 

 وسائل البنك المركزي في الرقابة على األنتمان : 

 الوسائل الكمية للرقابة على األئتمان. -

 الوسائل النوعية للرقابة على األئتمان. -

 للرقابة على األئتمان.فاعلية وسائل البنك المركزي  -
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24.  298 

 قانون تجارى

أ.د. سامي عبد 

 الباقي

 

 

1 

 ون التجارى: مصادر القان -

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

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

2 

 االركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة: 

 ركن اقتسام االرباح والخسائر. –ركن تقديم الحصص  –ركن تعدد الشركاء  –عقد الشركة  : تعريفالعناصر

 ركن نية المشاركة.  – 

3 

 شروط اكتساب صفة التاجر.

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

 ان يتمتع الشخص باالهلية التجارية. –ارية باسمه ولحسابه يمارس الشخص اعمال تج

4 

 النظام القانونى لالعتماد المستندى.

اتقضاء االعتماد  –االثار المترتبة على فتح االعتماد المستندى  –انواع االعتمادى المستندى  –: تعريف االعتماد المستندى العناصر

 المستندى.

5 

 المتضامن. المركز القانونى للشريك

 -عنوان الشركة –حظر التنازل عن الحصص  –اكتساب صفة التاجر  –المسئولية التضامنية  –: المسئولية الشخصية العناصر

 انقضاء الشركة بوفاة الشريك المتضامن او شهر افالسه.

25.  301 

إدارة 

مشروعات 

الصناعات 

 الصغيرة

 د.هالة عنبة

1 

 .ألعمالالمشروعات الصغيرة وعالقتها بريادة ا

 .فى مصر همية المشروعات الصغيرة لالقتصاد القومىأ -

 .عالقة ريادة األعمال بالمشروعات الصغيرة  -

 ومزاياها.ها خصائصأهم و المشروعات الصغيرةمعضلة تعريف  -

 .عوامل المؤدية لنجاح وفشل المشروعات الصغيرةال

2 

 .فكرة المشروع الصغير ودراسة جدواها

 .عالقة الفشل بالنجاح -

 .أساليب تنمية القدرة على توليد أفكار إبداعية -

 .أنواع ومراحل دراسات الجدوى -

 .لألعمال الصغيرة االمجاالت التى تساعد على إقتراح أفكار -
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 .آلية اتخاذ قرار بتنفيذ فكرة المشروع الصغير

3 

 .خطة األعمال للمشروع الصغير

 المفهوم واألهمية. -

 أنواع خطط األعمال. -

 األعمال وقراراتها.مكونات خطة  -

 القرارات المتعلقة بتحديد األسواق المستهدفة. -

 األدوات المساعدة العداد خطة األعمال.

4 

 .إنشاء وتجهيز وإدارة المشروع الصغير

 أهم المهام الواجب القيام بها إلنشاء وتجهيز المشروع الصغير حتى يستطيع الدخول لمرحلة التشغيل واإلدارة -

 االعمال والمدير. الفرق بين رائد -

 .أهم المهارات اإلدارية الواجب توافرها إلدارة أنشطة المشروع -

 أهم مهام إدارة التسويق. -

5 

 تقييم وتطوير المشروع الصغير

 مفهوم عملية الرقابة ومراحلها -

 تقييم مدى تحقيق المشروع ألهدافه -

 إستراتيجيات تطوير المشروع الصغير -

 لمستهدفةإستراتيجيات تنمية األسواق ا -

 أوجه االستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في عالم األعمال الصغيرة

26.  303 

 إدارة إنتاجيه

 د.فوزي مدكور

 

 اختار احدى المنظمات الخدمية ووضح كيفية قياس اإلنتاجية بها 1

 كيفية تحسين اإلنتاجية الحد المصانع 2

 إدارة اإلنتاجية ومشاكلها 3

 اجية بين الكمية والجودةاإلنت 4
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 المنهج المتكامل إلدارة اإلنتاجية 5

27.  304 

عالقات 

 صناعية

 د.رباب فهمي

1 
 اإلطار العام لعلم إدارة األفراد :

 هل تعد مهنة مثل الطب والمحاماة؟. –التطبيق الجيد لها  أساسيات–المسئول عنها  -إدارة األفراد وظيفة تعريف 

2 

 للقوي العاملة : نحو خطة متكاملة 

األساليب المستخدمة في التنبؤ بجانبي العرض  –الخطوات التفصيلية الالزمة للقيام به  –أهدافه  - مفهوم تخطيط القوي العاملة

 . والطلب من القوى العاملة

3 

 العالقات الصناعية  : 

النظم المطبقة في  -ي العالقات الصناعية  التطور األيديولوجي وأثره عل –تطورها  –تعريف مفهوم العالقات الصناعية 

 العالقات الصناعية .

4 
 التنظيم النقابي : 

 كيفية تنظيمها. التنظيم النقابي  -دورها  –تقسيماتها  -تعريف النقابات العمالية

5 
 حلقات الجودة  : 

 المتطلبات األساسية لدوائر الجودة. - خصائص تصميم دوائر الجودة–مراحل تكوين حلقات الجودة  -تعريف دوائر الجودة 

28.  305 

بحوث العمليات 

(1 )  

د.رضوي 

 يوسف

عبد الحميد د.

 مصطفي

1 

 .اإلطار العام لبحوث العمليات 
 تعريف بحوث العمليات. -
 التطور التاريخي لبحوث العمليات ومجاالت استخدامها. -

 مبررات استخدام أساليب بحوث العمليات. -

 ات.أهم تطبيقات بحوث العملي -

 أهمية دراسة بحوث العمليات. -

2 

 .نموذج البرمجة الخطية

 تعريف البرمجة الخطية. -
 أهمية  في اتخاذ القرارات الغدارية. -

 مجاالت استخدام البرمجة الخطية. -

 شروط استخدام البرمجة الخطية. -
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 المزايا واالنتقادات الموجهه ألسلوب البرمجة الخطية. -

3 

 .نماذج النقل 

 ذج النقل وأهميتها ومتطلباتها األساسية.ماهية نما -
 مراحل حل مشاكل النقل  -

 صياغة نموذج النقل -

 أهم أنواع طرق النقل -

 التطبيقات العملية لنماذج النقل. -

4 

  .أساليب اختبار مثالية الحل لنموذج النقل

 تعريف اختبار مثالية الحل. -
 طريقة ستبنج ستون -

 طريقة التوزيع المعدل -

 لية الختبار مثالية الحل.التطبيقات العم -

5 

 .نموذج التخصص 

 أهمية نموذج التخصيص. -
 المالمح الرئيسية  لنموذج التخصيص وخطوات تطبيقة.  -

 مشكلة التخصيص وتخفيض التكاليف. -

 مشكلة التخصيص وتعظيم الربحية. -

 التطبيقات العملية لنموذج التخصيص. -

29.  306 

دراسة إداريه 

فى اقتصاديات 

 المشروع

ء رستمد.دعا  

1 

 :  إطار عام لدراسات جدوى مشاريع االستثمار

 .تعريف االستثمار 

 .تعريف مشروع االستثمار 

 .تعريف دراسات اقتصاديات المشروع وأهميتها 
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 .خصائص قرارات االستثمار 

 .مرحلة ما قبل االستثمار كأحد مراحل دورة المشروع االستثماري 

 .مشاكل وأخالقيات دراسات اقتصاديات المشروع 

2 

 :  دراسة الجدوى التسويقية للمشروعات االستثمارية

 .مفهوم دراسات الجدوى التسويقية ، وأهميتها 

 .عالقة دراسة الطلب بدراسة الجدوى التسويقية 

 .أهمية دراسة الطلب 

 .العوامل المؤثرة فى الطلب 

 .البيانات والمعلومات الالزمة لدراسة الطلب 

 طرق التنبؤ( -التنبؤ بالطلب )خطوات التنبؤ 

3 

 دراسة الجدوى المبدئية للمشروعات االستثمارية : 

 .مرحلة ما قبل االستثمار كأحد مراحل دورة المشروع االستثماري ومكوناتها 

 .تعريف دراسات الجدوى المبدئية، وأهدافها 

 .البيانات والمعلومات الالزمة ألعداد دراسة الجدوى المبدئية 

 .شقي مناخ االستثمار 

 د أو عناصر دراسات الجدوى المبدئية.أبعا 

4 

 : دراسة الجدوى الفنية والهندسية للمشروعات

 .تعريف دراسة الجدوى الفنية والهندسية ، وأهميتها 
 لومات الالزمة العداد دراسة الجدوي الفنيةالبيانات والمع -1

 مفهوم نظام المخازن و اهميته 

 اهداف نظام المخازن 

  المخازنالعناصر االساسية لنظام 

 )صالحيات و اختصاصات ادارة  المخازن ) و وظائفها 

 النواحي التنظيمية الدارة المخازن 
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 و ابعادهامة مكانتها في الهيكل التنظيمي للمنظ -
 التنظيم الداخلي الدارة المخازن و ابعاده -

 .لومات الالزمة العداد دراسة الجدوى الفنية والهندسية 

 ندسية للمشروعات االستثماريةمكونات دراسة الجدوى الفنية واله 

5 

 :  دراسة الجدوى المالية للمشروعات االستثمارية

 .مرحلة ما قبل االستثمار كأحد مراحل دورة المشروع االستثماري ومكوناتها 

 .المقصود بالتكاليف االستثمارية وأنواعها ومصادر تمويلها 

 ايا، االنتقادات.معدل العائد على االستثمار: المفهوم،طريقة الحساب،المز 

  ،أوجه االستفادةفترة االسترداد :المفهوم، ،المزايا،االنتقادات. 

 ،أوجه االستفادة القيمة الحالية : المفهوم،طريقة الحساب. 

30.  308 

نظم المعلومات 

 االنتاجيه

 د.هبة فؤاد

1 

 :  اسباب زيادة اهمية المعلومات في النظام االنتاجي في الوقت الراهن

 ام االنتاجي .المقصود بالنظ -
 مكونات النظام االنتاجي . -

 العوامل الي ادت الي اهمية المعلومات للنظام االنتاجي  في الوقت الحالي -

2 

 دور نظام المعلومات االداري في تحقيق اهداف المنظمة.

 تعريف نظام المعلومات االداري  -
 مكونات نظام المعلومات اإلداري  -
 توصيف نظام المعلومات اإلداري. -
 دور نظام المعلومات اإلنتاجية في تحقيق أهداف المنظمة -

3 

 النظم الفرعية لنظام معلومات االنتاج

 تعريف نظام المعلومات االنتاجية . -
 النظم الفرعية للمدخالت  -
 النظم الفرعية للمخرجات. -

 دور نظام المعلومات االنتاجية في تحقيق اهداف المنظمة 4
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 مات االنتاجية .مراحل تطوير نظام المعلو -
 األنشطة الخاصة بتطوير نظم المعلومات االنتاجية -

5 

 تحليل نظم المعلومات

 ماهية المقصود بنظام المعلومات. -
 المقصود بتحليل نظم المعلومات  -
  اإلجراءات األساسية لتحليل نظام المعلومات -

31.  310 

 

بحوث العمليات 

(2) 

 د.علي الديب

1 

  تحديد النهاية العظمى لدالة الربح والنهاية الصغرى لدالة التكلفة استخدام طريقة السمبلكس فى 

 *وضع جدول حل مبدئى لمشكلة برمجة خطية تعظيم )النهاية العظمى لدالة ربح(

 * تحديد عمود الحل وصف الحل ومفتاح الحل

 صفار * اجراء اول عملية تحسين للحل بتحويل مفتاح الحل الى واحد صحيح وباقى عمود الحل الى ا

* هل الحل الذى توصلت اليه حال نهائيا ؟ اذا كانت االجابة )نعم( حدد النهاية العظمى للدالة وقيمة المتغيرات ) س ، ص ، ع ( 

 التى حققت الهدف 

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

 ) س ، ص ، ع ( التى حققت الهدف * حدد النهاية العظمى للدالة وقيمة المتغيرات 

 تكلفة(طية تدنية )النهاية الصغرى لدالة( وضع جدول حل مبدئى لمشكلة برمجة خ2)

  * اجراء نفس خطوات الحل السابقة

 

2 

 نظرية المباريات

 X 3 3وضع مصفوفة لالعبين أ ، ب التقل عن 

 * تحديد نقة الحل الممكن ان وجدت 

 باستبعاد اى سياسة لالعب أ )صف(  تكون نتيجته اقل من نتيجة اى صف اخر * تطبيق قوانين السيطرة 

 * تطبيق قوانين السيطرة باستبعاد اى سياسة لالعب ب )عمود(  تكون نتيجته اقل من نتيجة اى عمود اخر

 * تحديد المباريات الفرعية 
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 تحديد نقطة الحل الممكن لكل مباراة فرعية ان وجدت

 سات المشتركة لتحديد نسبة اتباع كل سياسة* تطبيق قاعدة السيا

 * تحديد نتيجة كل مباراة واختيار افضل نتيجة وتحديد الساسيات الواجب اتباعها ونسبة كل سياسة  

3 

 سالسل ماركوف

 شركات عن العام الماضى 3وضع مصفوفة التحركات االحتمالية لعمالء 

 ضى * تحديد الحصة السوقية لكل شركة عن العام الما

 * تحديد حجم الطلب الكلى بالسوق على السلعة وتحديد ربح بيع الوحدة منها 

 * وضع استراتيجيات القل الشركات كفاءة )اقل حصة سوقية( بهدف رفع كفاءتها 

 * حساب صافى الربح لهذه الشركة وفقا للوضع الحالى )قبل تطبيق االستراتيجيات(

 اتيجية وتحديد صافى الربح الناتج عنها* حساب الحصص السوقية الجديدة لكل استر

 * تحديد االستلراتيجية المثلى التى تحقق اكبر صافى ربح للشركة

32.  311 
 (2اداره ماليه)

 سراند.محمد ع

1 

مفهوم  –مفهوم هيكل التمويل المتوازن  –من منطلق اهمية هيكل التمويل فى االدارة المالية تناول بالشرح مفهوم هيكل التمويل 

االعتبارات التي يجب  -وجهه النظر التقليدية وغير التقليدية فى هيكل التمويل  -مفهوم هيكل التمويل االمثل  –كل التمويل خلل هي

 ان تأخذ فى االعتبار عند دراسة هيكل التمويل.

2 

لعديد من اآلثار المالية. في تعتبر عملية االندماج والسيطرة من األنشطة الهامة التي تحدث لمنظمات األعمال مما يترتب عليها ا

 ضوء ذلك تناول بالشرح مفهوم االندماج ومفهوم السيطرة :

 الدوافع الخاصة بعملية االندماج وعملية السيطرة  –الفرق بين االندماج والسيطرة  –

 العوامل االقتصادية  –األسباب الخاصة بنجاح او فشل عملية االندماج او السيطرة  –

 ة االندماج والسيطرة.للنمو من خالل عملي

3 

افتراض بقاء المشروع كوحدة اقتصادية وبدون تحديد أجال معينة لهذا البقاء ال يجب أن يجعلنا نبعد نظرنا عن حقيقة هامه أال وهى 

 التنبؤ بالصعوبات المالية –أن هناك بعد المشروعات التي تتعرض للفشل. في ضوء ذلك تناول بالشرح مفهوم الفشل المالي 

 باستخدام النسب المالية وبالتطبيق على القوائم المالية إلحدى الشركات عمليات التسوية في حاالت الفشل المالي.



30 

 

4 

 عندما ال يوجد أمل في وجود اى إمكانية إلنجاح شركة ما تصبح عملية التصفية هي البديل الوحيد المتاح وذو الجدوى. 

 كيفية توزيع عائد التصفية  –ة في ضوء ذلك تناول بالشرح مفهوم التصفي

 خطة إعادة التنظيم. –اإلجراءات الخاصة بإعادة التنظيم -

5 

ترتبط نسبة توزيعات األرباح بهدف تعظيم ثروة حملة األسهم العادية وكذلك باالتجاهات المتوقعة لوجود فرص استثمارية مقبولة. 

 ح وأهمية استقرار تلك النسبة في ضوء ذلك تناول بالشرح أهمية نسبة توزيعات األربا

 تقييم عملية االستقرار في توزيعات األرباح  –

 االعتبارات األخرى في رسم سياسات توزيع األرباح

33.  312 

اداره رأس 

 المال العامل

 د. دعاء رستم

 

1 

   : مفاهيم ومكونات رأس المال العامل ومحدداته

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

2 

 :  إدارة النقدية

 .مفهوم النقدية ومفهوم السيولة 

 .أهمية إدارة النقدية ،و دوافع اإلحتفاظ بالنقدية 

 .الدورة النقدية أو دورة التحويل إلى النقدية 

 .زيادة فعالية إدارة النقدية 

 النقدي. استثمار الفائض  

 

3 

 الموازنة النقدية التقديرية : 

 .تعريف الموازنة النقدية التقديرية 

 .أهداف وأهمية إعداد الموازنة النقدية 

 .األساس الذي ُيعتمد عليه فى إعداد الموازنة النقدية 

 .كيفية إعداد الموازنة النقدية 

 .محددات استعمال الموازنة النقدية التقديرية 

 :   يج االستثمارات المؤقتةإدارة مز 4
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 .أهمية إدارة مزيج االستثمارات المؤقتة 

 .أهداف االستثمار في األوراق المالية سهلة التسويق 

 .دوافع االحتفاظ باألوراق المالية سهلة التسويق 

 .خصائص األوراق المالية سهلة التسويق وأنواعها 

 .العالقة بين العائد والمخاطرة 

  فئات حسب درجة تقبلهم للخطرتصنيف المستثمرين إلى 

5 

 القرارات والسياسات المرتبطة بإدارة رأس المال العامل : 

 .قرارات االستثمار في األصول المتداولة 

 .قرارات استخدام الخصوم المتداولة 

 قرارات هيكل رأس المال العامل 

34.  313 

إدارة 

المشتريات 

 والمخازن

د. نظمية عبد 

 العظيم

1 

 : شاط الشراء و جوانبه التنظيميةمفهوم و أهمية ن

 المفهوم الشامل لوظيفة الشراء و الفرق بينه و بين المفاهيم االخرى المتعلقة بالتوريد و االمداد وسلسلة التوريد و ادارة المواد 

 .اهمية وظيفة الشراء و اهدافها ووظائفها 

 ن )المكانة و التنظيم الداخلي(.الجوانب التنظيمية المتعلقة بجهاز المشتريات من حيث شقين التنظيمي 

2 

 النواحي التخطيطية في الشراء : 

 مفهوم تخطيط العمليات الشرائية و مدخالتها. -

 عالقة تخطيط الععمليات الشرائية بالتخطيط االستراتيجي للمنظمة. -

 مفهوم بحوث الشراء و مجاالته و اساليبه االحصائية و اهمية تكنولوجيا المعلومات الشرائية. -

 مفهوم و اهمية اتخاذ القرارات الشرائية و عالقاتها بالمواقف الشرائية المختلفة و اساسياتها. -

3 

 اساليب و اجراءات و نظم الشراء:

 )االساليب التي يمكن ان يعتمد عليها مسئولي الشراء عند تقرير شراء االحتياجات )اساليب الشراء 

 يير تحديدها و مراحلها  او خطواتها الشائعة في معظم المنظماتالتعريف باجراءات الشراء و خصائصها و معا 

 النماذج و السجالت المستخدمة في الشراء 
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 انظمة و طرق الشراء في المنظمات الصناعية 

4 

 الشراء بالجودة المناسبة : 

  مفهوم الجودة المناسبة للشراء 

 مفهوم تحديد المواصفات 

 طرق و وسائل وصف الجودة 

 ولة عن تحديد مستوى الجودةالجهة المسئ 

  عوامل التكلفة االخرى( –التنقيذ  –اقتصاديات الجودة ) التصميم 

 .اساليب معالجة انحرافات الجودة 

 .المنظور العالمي للجودة 

5 

 مفاهيم عناصر نظام المخازن و اهميته : 

 .مفهوم نظام المخازن و اهميته 

 .اهداف نظام المخازن 

 م المخازن.العناصر االساسية لنظا 

 .)صالحيات و اختصاصات ادارة  المخازن ) و وظائفها 

 .النواحي التنظيمية الدارة المخازن 

 و ابعادها.مة مكانتها في الهيكل التنظيمي للمنظ -

 التنظيم الداخلي الدارة المخازن و ابعاده. -

6 

 اجراءات و انظمة التخزين داخل نظام المخازن : 

 ن و عوامل  تحديدها.المقصود  باجراءات  التخزي 

 .االجراءات الرئيسية  للتخزين 

 اجراءات استالم و فحص االصناف. -
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 اجراءات التخزين لالصناف  داخل  المخازن -

 اجراءات  طلب  و صرف االصناف من المخازن -

 اجراءات الجرد و انواعها -

 اجراءات ترميز )تكويد ( و تصنيف عناصر المخزون -

 ا و اساليب التصرف فيهااجراءات تصنيف المتخلفات و حصره -

 

7 

 ادارة النقل :

 .الممقصود بوظيفة النقل و اسباب االهتمام بها 

 .معايير االختيار بين وسائل النقل و تاثيرها على ااقتصاديات المنظمة 

  .دور الشراء في ادارة النقل 

 .تصنيف وسائل النقل 

 .انواع الناقلون و انواع مقدمي خدمات النقل 

35.  315 

 أساسيات

 التمويل

أ.د.يسري 

 خليفة

1 

 تطور الوظيفة المالية : 

 مقدمة تعريفية عن البحث . -

 أهداف البحث . -

 الوظيفة المالية بين العلم والفن . -

 أهداف الوظيفة المالية  . - 

 مهام المدير المالي  . -

 المدير المالي التقليدي والمدير المالي الحديث .  -

 تواجه المدير المالي  .التحديات والمشاكل التي  -
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 مستقبل الوظيفة المالية  -

 خاتمة البحث . -

 قائمة المراجع -

2 

 األسواق المالية : 

 مقدمة تعريفية عن البحث . -

 أهداف البحث . -

 مفهوم األسواق المالية .  -

 أنواع األسواق المالية .  -

 وظائف األسواق المالية . -

 تداولة  .أنواع األوراق المالية الم -

 أهم مشكالت السوق المالي المصري ومقترحات عالجها .     -

 خاتمة البحث . -

 قائمة المراجع . -

3 

 تقييم أداء الشركات باستخدام النسب المالية    : 

 مقدمة تعريفية عن البحث . -

 أهداف البحث . -

 القوائم المالية الالزمة للتحليل المالي .  -

 ة بالتحليل المالي .األطراف المهتم -

 أنواع النسب المالية . - 

 أهم مشاكل النسب المالية ومقترحات عالجها . -

 أشكال المقارنات المالية . -
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 خاتمة البحث . -

 قائمة المراجع . -

4 

 التخطيط المالي : 

 مقدمة تعريفية عن البحث . -

 أهداف البحث . -

 مفهوم التخطيط المالي .  -

 طيط المالي .خطوات التخ -

 أدوات التخطيط المالي . -

 مشاكل التخطيط المالي ومقترحات عالجها . -

 خاتمة البحث . - 

 قائمة المراجع . -

36.  316 

إداره البنوك 

(1) 

د.ابتهاج 

 مصطفي

1 
 خطوات األصالح األقتصادى فى مصر    ودور البنوك فى ذلك .

 الوسائل  –الخطوات                       

2 
 هيكل القطاع المصرفي المصري

 خصائص –تقسيماته  

3 
 البنوك األسالمية ودورها فى األقتصاد المصرى

 دورها فى األقتصاد –خصائصها  –الخدمات المقدمة          

4 
 الودائع بالبنوك فى السوق المصرى

 تطورها –خصائصها  –تصنيفها  –مفهومها       

5 
 التى تقدمها البنوك فى التسهيالت األئتمانية

 تطورها –خصائصها  –تصنيفها  –مفهومها  
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37.  321 
 إداره التسويق

 د.حسام محمد

1 

يمثل المنتج سلعة أو خدمة أو فكرة أحد العناصر األساسية المكونة للمزيج التسويقى والذى يتضمن بجانب ذلك العناصر الخاصة 

 ات فى الدور الحيوى الذى تلعبه فى توجيه عمليات المشروع المختلفة.بالتوزيع والتسعير والترويج، وتظهر أهمية المنتج

 مفهوم السلعة أو الخدمة. -

 مزيج منتجات المشروع. -

 عمق وإتساع واتساق مزيج المنتجات. -

 العوامل المؤثرة على تكوين مزيج المنتجات. -

 أهداف المشروع وأثرها على تكوين مزيج المنتجات. -

 تجات الجديدة.تطوير المنتجات وابتكار المن -

2 

يستند مفهوم دورة حياة المنتج على أساس إمكانية تقسيم العمر البيعى لكل منتج إلى مراحل معينة لكل منها طبيعتها ومشاكلها 

 الخاصة إضافة إلى متطلباتها التسويقية.

 أكتب بحثاً تناقش فيه دورة حياة إحدى المنتجات التى تقدمها أياً من المشروعات

 ورة حياة المنتج.مراحل د -

 االستراتيجيات المرتبطة بدورة حياة المنتج. -

 األساليب التسويقية لوقف تدهور المنتجات - -

3 

هناك عدداً من استراتيجيات التسعير التى يمكن إلدارة المشروع استخدامها عند تسعير المنتج، وتختلف باختالف األهداف الخاصة 

 بكل منها.

 بحثاً توضح فيه النقاط الواجب مراعاتها عند المفاضلة بين كل من تلك اإلستراتيجيات.بناًء على ما تقدم أكتب 

 إستراتيجية كشط السوق. -

 إستراتيجية النفاذ للسوق. -

 إستراتيجية تسعير المزيج السلعي للمشروع. -

  إستراتيجية التسعير السيكولوجى )النفسى(.

4 
مناسب من أهم القرارات التى تواجه إدارة التسويق فى المنظمةألن مثل هذا القرار له يعتبر القرار الخاص باختيار منفذ التوزيع ال

 تأثيره الجوهرى على تسهيل عملية البيع وتسهيل مهمة العميل فى الحصول على السلع أو الخدمات التى تحقق له أفضل إشباع.
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 إختر إحدى السلع ثم حدد سياسة التوزيع لتلك السلعة

 زيع وعناصر المزيج التسويقى.العالقة بين التو -

 طبيعة منفذ التوزيع. -

 قنوات التوزيع. -

 االعتبارات المؤثرة فى اختيار قنوات التوزيع. -

  المفاضلة بين سياسة التوزيع المباشر وسياسة التوزيع غير المباشر. -

5 

التسويق فهناك تقسيم حسب الوظيفة، هناك عدد من األسس التى يسترشد بها عند تجميع أوجه النشاط المنطوى تحت مظلة إدارة 
وحسب المنتج، وحسب العميل، وحسب المنطقة الجغرافية، وقد تستخدم الشركة أكثر من أساس واحد فى تجميع أوجه النشاط 

 وذلك بما يتمشى مع ظروفها الخاصة.

 أكتب بحثاً توضح فيه األشكال المختلفة لتنظيم إدارة التسويق بالتطبيق على إحدى الشركات

 األشكال البديلة لتنظيم النشاط التسويقى. -

 التنظيم الوظيفى. -

 التنظيم حسب المنتج. -

 التنظيم الجغرافى. -

 التنظيم على أساس العمالء. -

 التنظيم على أساس المنتج والسوق

38.  322 

إدارة الشراء و 

التخزين و 

 النقل

د.نظمية عبد 

 العظيم

1 

 مفهوم و اهمية نشاط الشراء و جوانبه التنظيمية

  المفهوم الشامل لوظيفة الشراء و الفرق بينه و بين المفاهيم االخرى المتعلقة بالتوريد و االمداد وسلسلة التوريد و ادارة
 المواد

 اهمية وظيفة الشراء و اهدافها ووظائفها 

 )الجوانب التنظيمية المتعلقة بجهاز المشتريات من حيث شقين التنظيمين )المكانة و التنظيم الداخلي 

2 

 النواحي التخطيطية في الشراء

 مفهوم تخطيط العمليات الشرائية و مدخالتها 

 عالقة تخطيط الععمليات الشرائية بالتخطيط االستراتيجي للمنظمة 

 مفهوم بحوث الشراء و مجاالته و اساليبه االحصائية و اهمية تكنولوجيا المعلومات الشرائية 

 عالقاتها بالمواقف الشرائية المختلفة و اساسياتها مفهوم و اهمية اتخاذ القرارات الشرائية و 

 اساليب و اجراءات و نظم الشراء: 3

 )االساليب التي يمكن ان يعتمد عليها مسئولي الشراء عند تقرير شراء االحتياجات )اساليب الشراء 
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 في معظم المنظمات التعريف باجراءات الشراء و خصائصها و معايير تحديدها و مراحلها  او خطواتها الشائعة 

 النماذج و السجالت المستخدمة في الشراء 
 انظمة و طرق الشراء في المنظمات الصناعية

4 

 الشراء بالجودة المناسبة :

  مفهوم الجودة المناسبة للشراء 

 مفهوم تحديد المواصفات 

 طرق و وسائل وصف الجودة 

 الجهة المسئولة عن تحديد مستوى الجودة 

 عوامل التكلفة االخرى( –التنقيذ  –) التصميم  اقتصاديات الجودة 

 اساليب معالجة انحرافات الجودة 

 المنظور العالمي للجودة 

5 

 مفاهيم عناصر نظام المخازن و اهميته

 مفهوم نظام المخازن و اهميته 

 اهداف نظام المخازن 

 العناصر االساسية لنظام المخازن 

 ظائفها(صالحيات و اختصاصات ادارة  المخازن ) و و 

 النواحي التنظيمية الدارة المخازن 
 و ابعادهامة مكانتها في الهيكل التنظيمي للمنظ -
 التنظيم الداخلي الدارة المخازن و ابعاده -

39.  323 

سلوك 

 المستهلك

د.ترمين 

 السعدني

1 

 الموضوع األول: اساسيات فى سلوك المستهلك.

 العناصر:

 مفهوم المستهلك وأنواعه. -

 ستهلك.مفهوم سلوك الم -

 .خصائص سلوك المستهلك -

 .أهمية دراسة سلوك المستهلك -

 التطبيقات التسويقية لسلوك المستهلك. -

 حقوق المستهلك.  -

 نموذج سلوك المستهلك. -
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2 

 الموضوع الثانى: مرحلة ما قبل الشراء.

 العناصر:

 والحاجة لحلها.عور بالمشكلة اإلستهالكية الش -

 البحث عن المعلومات.    -

 تقييم البدائل المتاحة.  -

 .إختيار البديل المناسب  -

3 

 .مرحلة الشراء الموضوع الثالث:

 العناصر:

 عملية الشراءالمقصود ب -

 السيناريوهات البديلة لعملية الشراء -

 أنواع قرارات الشراء -

 الشراء العوامل المؤثرة فى قرار -

 األطراف المسئولة عن إتخاذ قرار الشراء -

  محل الشراءختيار معايير ا -

4 

 سلوك المستهلك بعد الشراء. الموضوع الرابع :

 العناصر:

 المقصود باإلستهالك والتطبيقات التسويقية له. -

 التخلص من بقايا المنتج والتطبيقات التسويقية له. -

 لتسويقية له.التطبيقات االشعور بالذنب الشرائى و -

 سلوك الشكوى والتطبيقات التسويقية له. -

 العوامل المؤثرة فى شعور المستهلك بعدم الرضاء. -
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  الموضوع الخامس :السلوك الشرائى عبر شبكة اإلنترنت:

 العناصر:

 الفئات السوقية المستهدفة. -

 المنتجات التى يتم شرائها عبر اإلنترنت . -

 محفزات الشراء عبر اإلنترنت. -

 معوقات الشراء عبر اإلنترنت -

 امثلة محلية وعالمية لمواقع الشراء عبر االنترنت. -

40.  324 
 تجاره التجزئة

 د.ناصف محمد

1 
ما هى اهم السمات المميزة لتجارة التجزئة ؟ وما هو انعكاس كل منها على انشطة التجزئة ؟وما هى اسس تصنيف متاجر التجزئة  

  كل اساس ؟ ؟ وما هى األنواع التي تندرج تحت

2 
 ما هو متجر التجزئة المستقل ؟ وما هى الخصائص التى تميزه عن متاجر 

  التجزئة األخرى ؟ وما هى مزاياه وعيوبه ؟

  عرف منطقة المتاجرة وأجزاؤها  ؟وما هى العوامل المؤثرة فى موقع متجر التجزئة ؟ 3

  من قبل متاجر التجزئة ؟وكيفية الجمع بينهما ؟ما هى مزايا المركزية والالمركزية فى الشراء  4

5 
 قارن بين سياسة السعر الواحد ،والتسعير المرن ؟وما الفرق بين 

 أستراتيجيتى كشط السوق واختراق السوق فى التسعير والظروف التى تناسب كل منهما؟ 

41.  325 

 تجارة الجملة 

أ.د. هشام 

 السيد سليمان

 ت التوزيع.طبيعة وأهمية وظائف قنوا 1

 الفرق بين تجارة الجملة وتجارة التجزئة. 2

 تخطيط قنوات التوزيع. 3

 تنظيم قنوات التنظيم. 4

 تقييم قنوات التوزيع. 5

 أنواع متاجر الجملة. 6
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 دور تجارة الجملة في أقتصاد الدول. 7

 اليات التنسيق في قنوات التوزيع. 8

 ملة كؤسسة تسويقية.تجارة الج 9

42 326 
 االعالن والترويج

 د.نفيسة بشري

1 

 دور المزيج الترويجي في خلق االتصال الفعال بين المنظمة والمستهلك.  الموضوع األول:

 مفهوم المزيج الترويجي. -1

 مكونات المزيج الترويجي، والسمات التي يتميز بها كل عنصر. -2

 رويجي.العوامل المؤثرة في اختيار المزيج الت -3

 المقارنة بين عناصر المزيج الترويجي

2 

 الموضوع الثاني:

 دور اإلعالن كوظيفة تسويقية للعمل على حث المستهلك، ودفعه لقبول منتجات المنظمة، واتخاذ قرار الشراء. 

 األهداف االستراتيجية لإلعالن، والخصائص الرئيسية له. -1

 أنواع اإلعالن، ومعايير تقسيمه. -2

 ين اإلعالن والوسائل األخرى للترويج.المقارنة ب -3

 الدور الذي يلعبه اإلعالن في كل مرحلة من مراحل دورة المنتج.

3 

 دراسة سلوك المستهلك وأهميته بالنسبة للُمعلِن.  الموضوع الثالث:

 المقصود بسلوك المستهلك. -1
 مداخل تفسير سلوك المستهلك. -2

 الستفادة منها في اإلعالنالمتغيرات المؤثرة في سلوك المستهلك ومدى ا
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4 

 دور وكاالت اإلعالن في مجال اإلعالن.  الموضوع الرابع:

 مفهم وكاالت اإلعالن. -1
 أهمية وكاالت اإلعالن لكل من المعلن والناشر. -2

 وظائف وكاالت اإلعالن وكيفية تقييمها. -3

 الخدمات التي تقدمها وكاالت اإلعالن للمعلنين

5 

 الموضوع الخامس:  دور الرسالة اإلعالنية والتخطيط للحمالت اإلعالنية في زيادة قدرة 

 اإلعالن على تحقيق األهداف المرجوة

 المقصود بالرسالة اإلعالنية وأنواعها. -1
 المقصود بالحمالت اإلعالنية وأنواعها. -2

 العوامل الواجب مراعاتها عند تحرير الرسالة اإلعالنية. -3

  اجراءات تخطيط الحملة اإلعالنية

43.  331 
 نظم معلومات محاسبيه

 د. محمود غربية

1 

331أكتب بحثاً فى الموضوعات التالية والمتعلقة بمقرر نظم معلومات محاسبية كود   

 مفهوم و خصائص النظام وأنواعه مع تحديد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية -1
  : العناصر

 مفهوم النظام 
 خصائص النظام 

 تصنيفات النظم 

 يانات والمعلوماتمفهوم الب

 الخصائص األساسية للمعلومات المحاسبية

  الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية

2 

 الوظائف األساسية لنظام المعلومات المحاسبى واألنشطة التنفيذية لكل وظيفة

 :  العناصر

 جمع البيانات .
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 تشغيل البيانات .

 إدارة البيانات .

 رقابة وحماية البيانات .

 اج وتوصيل المعلومات.إنت

3 

 وسائل دراسة نظم المعلومات المحاسبية

  : العناصر

 مفهوم خرائط التدفق 

 رموز خرائط التدفق 

 أنواع خرائط التدفق 

 جداول القرارات

4 

 المقومات األساسيية لنظم المعلومات المحاسبية
 : العناصر

 المستندات .
 الدفاتر و السجالت المحاسبية .

 لحسابات.دليل ا

 اعداد التقارير.

5 

 تحليل النظم :  
  :العناصر

 تحديد أهداف نظم المعلومات المحاسبية القائمة
 تقييم نظم المعلومات المحاسبية القائمة

 تحديد التوصيات المقترحة لتطوير النظام القائم.

 اعداد تقرير التوصيات.

 أساليب وأدوات تحليل النظم .
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 تصميم النظم : 

 : رالعناص

 بدائل التصميم .
 معاييرالتصميم الجيد للنظم .

 تصميم اإلطار العام للنظم .

 التصميم التفصيلى للنظم .

 اعداد تقرير بنتائج عملية التصميم .

 توثيق النظام .

44.  332 

محاسبه 

 (1ضريبيه)

 د.هشام الحموي

 د.عادل ثابت

1 

 املوضوع األول: 

 عناصر البحث:الطبيعيني  األحكام العامة للضريبة على دخل األشخاص 

 مقدمة البحث. .1

 الوضع الحالي للنظام الضريبي المصري. .2

 الفرق بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. .3

وتعديالتمه )النطماق الشخصمي للضمريبة  2005لسمنة  91تحديد األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقمم  .4

 شخاص الطبيعيين(. على دخل األ

 النطاق المكاني للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين. .5

 كيفية إعداد اإلقرار الضريبي لألشخاص الطبيعيين. .6

 خالصة ونتائج البحث. .7

 .يمكن إعطاء أمثلة عملية لتدعيم عرض العناصر الرئيسية للبحث

2 

 املوضوع الثاني: 

 ة على دخل األشخاص الطبيعيني. مدى خضوع املزايا النقدية والعينية للضريب

 عناصر البحث:
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 مقدمة البحث. .1
 مفهوم المزايا العينية والمزايا النقدية. .2

 أنواع المزايا النقدية ، والمزايا العينية. .3

 المعالجة الضريبية للمزايا النقدية بما فيها المكافآت. .4

 المعالجة الضريبية للمزايا العينية. .5

 قدية المتمثلة في المكافآت التي يحصل عليها الشخص الطبيعي من غير جهات عمله األصلية.المعاملة الضريبية للمزايا الن .6

مرال المعاملة الضريبية للمزايا النقدية بما فيها المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة في شرركات القطراع العرام وشرركات  طراع األع .7
 العام والقطاع الخاص.

 خالصة ونتائج البحث. .8

 إعطاء أمثلة عملية لتدعيم عرض العناصر الرئيسية للبحث. يمكن
 

   3 

 املوضوع الثالث: 

 املشكالت الناجتة عن تطبيق الضريبة العامة على املبيعات وضرورة التحول إىل الضريبة على القيمة املضافة

 عناصر البحث:

 مقدمة البحث. .1
 أسلوب فرض الضريبة على القيمة المضافة. .2
 تجة عن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات.المشكالت النا .3
 حقوق وواجبات المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية. .4
االسرتخدام الخراص واالسرتهال   –البيع بالمقايضرة  –تحديد القيمة الخاضعة للضريبة في كل من الحاالت التالية )البيع بين أشخاص مرتبطين  .5

 الشخصي(.
 وغير القابلة للخصم. الفرق بين المدخالت القابلة للخصم .6
 خالصة ونتائج البحث. .7
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 يمكن إعطاء أمثلة عملية لتدعيم عرض العناصر الرئيسية للبحث.
 

   4 

 املوضوع الرابع: 

 كيفية تقدير القيمة اخلاضعة للضريبة على القيمة املضافة

 عناصر البحث:

 مقدمة البحث. .1
 .2016لسنة  67المالمح الرئيسية للقانون ر م  .2
 صائص الضريبة على القيمة المضافة.أهداف وخ .3
 خصم ورد الضريبة وبعض صور االعفاءات منها. .4
 السلع المستعملة(. –السلع المستوردة  –تحديد القيمة الخاضعة للضريبة في كل من الحاالت التالية )البيع بالتقسيط  .5
خالصرة حًا بره الفررق برين مبيعرات سرلع معفراة ومبيعرات لجهرات معفراة.حالة عملية توضح كيفية إعداد اإل رار الضرريبي للضرريبة علرى القيمرة المضرافة موضر .6

 ونتائج البحث.
 يمكن إعطاء أمثلة عملية لتدعيم عرض العناصر الرئيسية للبحث.

 

45.  333 

دراسات تطبيقيه فى 

 التكاليف

 

 أ.د.صالح بسيوني

 د/ نور الدين مرتاح

1 

 ية.نظم محاسبة تكاليف المراحل اإلنتاج -الموضوع األول  :

 أهم النقاط التي يجب أن يتناولها البحث: 

 .حصر عناصر التكاليف بكل مرحلة 

 .حصر اإلنتاج الفعلي و المتكافئ) المتجانس( لكل مرحلة 

 إعداد تقرير تكاليف المرحلة 

 المشكالت التي تقابل نظم تكاليف المراحل وأثرها على تقارير التكاليف 

 وحدات تحت التشغيل أول الفترة، مشكلة وجود وحدات تالفة بالمرحلة )تلف مسموح به وتلف غيرمسموح به( )مشكلة إضافة المواد الخام، مشكلة وجود

2 

 حساب تكاليف المنتجات المشتركة و الفرعية. -الموضوع الثاني:

 أهم النقاط التي يجب أن يتناولها البحث: 

  . ) تكلفة مشتركة ) تكلفة الخامات والعملية الصناعية 

 ف خاصة بعد االنفصال ) تكاليف االستكمال ( . تكالي 
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 )طرق توزيع التكاليف المشتركة علي المنتجات )على اساس كميات االنتاج، على اساس القيمة البيعية للمنتجات المشتركة 

  

3 

 نظم محاسبة تكاليف األوامر اإلنتاجية. -الموضوع الثالث:

 أهم النقاط التي يجب أن يتناولها البحث: 

 روط التي ينبغي توافرها لتطبيق نظام اوامر انتاجية سليمالش 

 )حاالت تطبيق نظام تكاليف االوامر االنتاجية )لم يسلم االمر بالفعل للعميل، حالة تسليم االمر بالفعل للعميل 

 لي.حساب معدل التحميل التقديري/ نسبة التحميل التقليدية، وفروق التحميل بين المعدل التقديرى والمعدل الفع 

4 

 نظم محاسبة تكاليف المقاوالت وعقود البناء والتشييد. -الموضوع الرابع :

 أهم النقاط التي يجب أن يتناولها البحث: 

 : تحديد نتيجة أعمال عقود المقاوالت عن طريق اعداد 

 قائمة تكاليف المقاولة 

 قائمة ارباح وخسائر المقاولة 

46.  334 

دراسات تطبيقية 

 في المراجعة

 

عبداللة عبد أ.د 

 السالم 

 د.عمرو نجيب

1 

 الموضوع األول:

 تحديد الربح المحاسبي

 الغرض من قياس الربح المحاسبي. 

 طرق قياس الربح المحاسبي. 

 عناصر قياس الربح المحاسبي. 

 موقف المراجع من موضوع تحديد الربح. 

2 

 الموضوع الثاني:

 النفقات اإليرادية والنفقات الرأسمالية

 فقاتأنواع الن 

 همية التفرقة بين أنواع النفقاتأ.  

 أسس التفرقة بين النفقات اإليرادية والنفقات الرأسمالية . 

 موقف المراجع الخارجي من التفرقة بين النفقات  
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3 

 الموضوع الثالث:

 إهالك األصول الثابتة

 المقصود باإلهالك وأهميته وأهداف حسابه. 

 العوامل المؤثرة في حساب اإلهالك. 

 لمعالجة المحاسبية لإلهالكا. 

 المشكالت المتعلقة باإلهالك في الواقع العملي. 

 موقف المراجع الخارجي تجاه إهالك األصول الثابتة. 

4 

 الموضوع الرابع:

 استخدام مدخل األهمية النسبية لرفع كفاءة وفعالية المراجعين

 العوامل المؤثرة في حساب اإلهالك 

 كالمعالجة المحاسبية لإلهال 

 المشكالت المتعلقة باإلهالك في الواقع العملي 

  موقف المراجع الخارجي تجاه إهالك األصول الثابتة

5 

 الموضوع الخامس:

 استخدام أسلوب العينات في المراجعة

 مزايا استخدام أسلوب المعاينة اإلحصائية في المراجعة 

 طرق العينات اإلحصائية 

حصائية في تنفيذ إختبارات مدى اإللتزامخطوات استخدام أسلوب المعاينة اإل  

 بأوجه الرقابة الداخلية )معاينة الصفات(، مع التوضيح بمثال رقمي 

47.  335 

 الموحد المحاسبيالنظام 

 

 د.كريم منصور

 د.هاني رجب

1 

 الموضوع األول:

 فات األخرى والمشتريات بغرض البيع دراسة تحليلية للنظام المحاسبي الموحد والتسجيل المحاسبية لبنود المواد واألجور والمصرو

 محاور وعناصر الموضوع األول:

 نشأة النظام المحاسبي الموحد. -1

 مفهوم النظام المحاسبي الموحد. -2
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 الدليل المحاسبي الموحد. -3

 التسجيل المحاسبيى لحساب الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار. -4

 التسجيل المحاسبيى لحساب األجور. -5

 لحساب المصروفات األخرى.التسجيل المحاسبية  -6

 التسجيل المحاسبيى لحساب المشتريات بغرض البيع. -7

 المراجع -8

2 

 الموضوع الثاني:

 حسابات التكاليف والمصروفات في ظل النظام المحاسبي الموحد -التسجيل المحاسبي للحسابات المتعلقة بقياس نتيجة األعمال

 عناصر ومحاور الموضوع الثاني

 ى لحساب الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار.التسجيل المحاسبي -1
 التسجيل المحاسبيى لحساب األجور. -2

 التسجيل المحاسبيى لحساب المصروفات األخرى. -3

 التسجيل المحاسبيى حساب المشتريات بغرض البيع. -4

 التبويب النوعي لعناصر األعباء والخسائر. -5

 التسجيل المحاسبي لألعباء والخسائر. -6
 ء والخسائر التي يتحمل بها النشاط خالل الفترة المالية.تحديد قيمة األعبا -7
 المراجع -8

3 

 الموضوع الثالث :التسجيل المحاسبي للحسابات المتعلقة بالتكاليف والمصروفات وااليرادات في ظل النظام المحاسبي الموحد

 عناصر ومحاور الموضوع الثالث

 التبويب النوعي لعناصر األعباء والخسائر.-1

 جيل المحاسبي لألعباء والخسائر.التس-2

 تحديد قيمة األعباء والخسائر التي يتحمل بها النشاط خالل الفترة المالية.-3

 التبويب المحاسبي لإليرادات.-4

 التسجيل المحاسبي لإليرادات.-5

 تحديد قيمة اإليرادات لغرض إعداد الحسابات الختامية. -6

 المراجع.-7
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4 

 الموضوع الرابع:

 تحليلية للحسابات المتعلقة باعداد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية التحليلية بالنظام المحاسبي الموحد دراسة

 عناصر ومحاور الموضوع الرابع

 حسابات األصول التي يتضمنها الدليل المحاسبي الموحدحسابات حقوق الملكية وااللتزامات بالدليل المحاسبي الموحد.-1

 ظيفي للتكاليف.التبويب الو-2

 الحسابات التحليلية كما وردت بالنظام المحاسبي الموحد.-3

 المراجع.-4

   5 

 الموضوع الخامس

 القوائم المالية األساسية والتفصيلية والمنشورة الواردة بالنظام المحاسبي الموحد

المتممة(اإليضاحات  -قائمة التغير في حقوق الملكية –قائمة الدخل  -)قائمة المركز المالي  

 عناصر ومحاور الموضوع الخامس

 مقدمة  -1

 قائمة المركز المالي -2

 قائمة الدخل -3
 قائمة التغير في حقوق الملكية -4
 اإليضاحات المتممة -5
 المراجع -6

 

48.  
336/342

/346 

بحوث العمليات في 

محاسبة التكاليف 

والحكومية والضريبية 

 والمراجعة

1 

 اصر التالية: أكتب بحثا مختصرا فى البرمجة الخطية موضحا العن

 مفهوم البرمجة الخطية. -1

 الشروط الواجب توافرها فى مشاكل البرمجة الخطية. -2

 الفروض األساسية لنموذج البرمجة الخطية: -3

 فرض القابلية للتجزئة. فرض التأكد التام. –فرض الهدف الوحيد  –فرض العالقات الخطية 

 تكوين نموذج البرمجة الخطية لتعظيم األرباح: -4
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 كلة.دراسة المش -أ

 تحديد متغيرات القرار. -ب

 صياغة دالة الهدف. -جـ

 صياغة القيود. -د

 تحويل المتباينات  إلى معادالت. -هـ

 إعداد جدول السمبلكس األول ) الحل المبدئى(. -و

 تقييم الحل المقترح من ثالثة جوانب: -ز

 مدى إستغالل الطاقات المتاحة. -1

 قيمة الربح المحققة. -2

 مثل.مدى الوصول إلى الحل األ -3

 يتم تحسين الحل المبدئى ، بتكرار نفس الخطوات حتى نصل للحل األمثل. -ح      

 

2 

أماكن العرض ...الخ( إلى أماكن التوزيع أو الطلب، وذلك  –المخازن  –يهدف هذا النموذج إلى تحديد الحل األمثل لتوزيع المنتجات من المصادر ) المصانع 

 أدنى حد ممكن.بهدف تخفيض تكاليف النقل إلى 

 فالمطلوب كتابة بحث مختصر عن نموذج النقل ودوره فى تخفيض تكاليف النقل موضحا العناصر التالبة:

 .شروط إستخدام نموذج النقل 

 يعتمد نموذج النقل على إقتراح حلول فى شكل جداول ، فكيف تعد هذه الجداول؟ 

 :يعد الجدول األول ) الحل المبدئى( بعدة طرق من أهمها 

 طريقة فوجل التقريبية. –طريقة أدنى تكلفة  –يقة الركن الشمالى الشرقى طر

 )يكتفى بشرح طريقة واحدة فقط(.

 :إختبار مثالية الخاليا الفارغة بأى من الطريقتين التاليتين 

 طريقة التوزيع المعدل . ) يكتفى بطريقة واحدة فقط منهما (. –طريقة حجر الوطء 

 التى تحقق أكبر تدنية للتكاليف ، وهى الخلية ذات أكبر قيمة سالبة. يتم إختيار الخلية الفارغة 
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 .يتم تحسين الحل وذلك بتكرار الخطوات السابقة حتى نصل إلى الحل األمثل . أى عندما ال يكون للخاليا الفارغة أى قيمة سالبة 

 ة تمثل المتغيرات غير األساسية التى لم تدخل فى الحل.الخاليا المليئة تمثل المتغيرات األساسية التى تدخل فى الحل. والخاليا الفارغ 

 .)يجب أن تتساوى طاقات المصادر )المصانع( مع طاقات نقاط الوصول) مناطق التوزيع 

 

3 

 يستلزم تنفيذ المشروعات إنجاز عدد متنوع من األنشطة ، وتحتاج هذه األنشطة إلى تحديد دقيق ،
 ى يتكون منها المشروع ، والتى يجب إتمامها ليتم إكتمال المشروع. حيث أنها تمثل كل أوجه النشاط الت 

 وعلى اإلدارة الناجحة أن تحاول إتمام المشروع فى حدود الفترة الزمنية المحددة إلتمامه

 وفى حدود التكاليف المقدرة لتنفيذه.

 ة وتقييم البرامج المعروفوأحد أساليب بحوث العمليات الذى يساعد اإلدارة فى هذا المجال : هو أسلوب مراجع

 بأسم  " شبكة األعمال بيرت" . 

 فوضح بإختصار هذا األسلوب ، موضحا العناصر التالية:

 المصطلحات االساسية: -1

 المسار الحرج. –المسار  –شبكة األعمال  –النشاط المعلق  –النشاط الوهمى  –النشاط  -الحدث  

 قواعد بناء شبكة األعمال . -2

 الوقت المبكر للحدث  –الوقت المتشائم  -الوقت األكثر إحتماال –الوقت المتفائل  -3

 الوقت الراكد. –الوقت المتأخر للحدث  – -4

 كيفية تحديد إحتمال تنفيذ المشروع فى مدة زمنية معينة أو تكلفة محددة. -5

 كيفية التصرف إذا كان هناك أكثر من مسار حرج فى الشبكة. -6

 التكاليف . كيقية تطبيق أسلوب بيرت / تكلفة فى خفض -7

 

49.  
338/344

/348 

 اآللياستخدام الحاسب 

 والمراجعة المحاسبة في
1 

 الموضوع االول :

Without valid input data, a computer is not capable of producing any useful 
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 د.فاطمة عبد الخالق

 د.تهاني سامي

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

 processed and any information produced 

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

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

- Uses and characteristics of the different types of terminals. 

- Description of direct entry input devices. 

- Description of common types of output. 

Description of output devices 

2 

 الموضوع الثاني:

The computer does its primary work in a part of 

 the machine that we cannot see; a control center that 

 converts data input to information output 

. This control center, called the Central Processing Unit 

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

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

- How program instructions are executed by the computer. 

- How data is represented in the computer. 

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

length. 
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3 

 الموضوع الثالث:

It is important for users of the computer to understand 

 the fundamental concepts and features of different types of software 

 

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

 aspect, please discuss the following: 

- Definition of the computer software. 

- Main types of software. 

- Definition of the application software and its function. 

- Types of systems software. 

 

4 

 الرابع :الموضوع 

Computer system is a combination of six components. 

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

- Description of the basic components of a computer system. 

- Difference between data and information. 
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- Description of the different types of the computer hardware. 

- The role of people in the computer system. 

- Description of the classifications of computers. 

- Description of the development of computers. 

50.  340 

تحليل و نقد القوائم 

 الماليه

 د.منصور حامد

1 

 الموضوع االول 

 عايير المحاسبةإعداد اقوائم المالية وفقاً لم

 العناصر

 مفهوم واهداف القوائم المالية -
 انواع القوائم المالية ومكوناتها -

 المفاهيم المحاسبية إلعداد القوائم المالية -

 مراحل أعداد قائمة الدخل  -

 المفاهيم المحاسبية المرتبطة بإعداد قائمة المركز المالي -

 

2 

 الموضوع الثاني
 ت النقدية االطار الفكري لقائمة التدفقا

 العناصر

 المقصود بقائمة التدفقات النقدية -
 تحليل التدفقات النقدية بغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية لالنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية -

 مصادر التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لالنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمو يلية -

 نقدية لمنشأة االعمال بأنشطتها الثالثةإعداد قائمة التدفقات ال

3 

 الموضوع الثالث

 اساليب تحليل القوائم المالية

 العناصر 

 التحليل من خالل المقارنات -
 التحليل االفقي للقوائم المالية -
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 التحليل الرأسي للقوائم المالية -

4 

 الموضوع الرابع

 اليةتحليل القوائم المالية بأستخدام النسب والمؤشرات الم

 العناصر

 مفهوم النسبة المالية  -
 نسب ومعدالت الربحية -

 نسب السيوله -

 نسب قياس النشاط -

5 

 الموضوع الخامس 

 دراسة وتحليل االوراق المالية واعداد تقارير وتحليل نقد القوائم المالية

 العناصر

 مفهوم االوراق الماليه  -
 القيم المختلفه لالسهم -

 ماليه نسب ومؤشرات تحليل االوراق ال -

 تقارير تحليل ونقد القوائم الماليه  -      

 الخصائص المميزه للتقارير الماليه -         

 ادوات اعداد التقارير الماليه -         

 معايير جوده بيانات ومعلومات التقارير الماليه  -        

 

51.  349 

مبادىء محاسبه 

 التكاليف

 

 د.ثناء عطية

1 
 للمعلومات وعالقته بالنظم المحاسبية االخرى محاسبة التكاليف كنظام

 

2 
 التبويبات العملية لعناصر التكاليف

 

3 
 دراسة مقارنة بين قوائم التكاليف فى ظل النظرية الكلية والمتغيرة

 

 ور محاسبة التكاليف فى ترشيد قررات االنتاجد 4
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52.  361 

 (2أساليب كميه )

د.عبد الحميد 

 مصطفي

1 

تقديرنظرية ال  

 نسبة(. –تعريف نظرية التقدير)متوسط  
 أهمية نظرية التقدير.

 أهم استخدامات نظرية التقدير.

 التطبيقات العملية لنظرية التقدير.

2 

 الدالة األسية

 ئتعريف الدالة األسية.
 الصيغة الرياضية لمعادلة الدالة األسية. 

 أهم استخدامات الدالة األسية.

لدالة األسية.التطبيقات العملية ل  

3 

 توزيع ثنائي الحدين

 تعريف توزيع ثنائي الحدين.
 الصيغة الرياضية لتوزيع ثنائي الحدين.

 أهم استخدامات توزيع ثنائي الحدين.

 قوانين حساب االحتماالت في توزيع ثنائي الحدين.

 قوانين حساب المتوسط والتباين واالنحراف المعياري في توزيع ثنائي الحدين.

 طبيقات العملية لتوزيع ثنائي الحدينالت

4 

 توزيع بواسون
 تعريف توزيع بواسون.

 الصيغة الرياضية لتوزيع بواسون.

 أهم استخدامات توزيع بواسون.

 قوانين حساب االحتماالت في توزيع بواسون.

 قوانين حساب المتوسط والتباين واالنحراف المعياري في توزيع بواسون.

 لية لتوزيع بواسونالتطبيقات العم -10

 التوزيع الطبيعي 5
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 .تعريف التوزيع الطبيعي 
 .الصيغة الرياضية لمعادلة التوزيع الطبيعي 

 .أهم استخدامات توزيع بواسون 

  .قوانين حساب الدرجة المعيارية واالحتماالت في التوزيع الطبيعي 

 التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي  

53.  380 

 تحليل اخطار التمويل و

 االستثمار

 د.وليد البلك

1 

 األسواق المالية في مصر 

 أنواع االسواق المالية في مصر -

 وظائف االسواق المالية  -

 كفاءة االسواق المالية -

 أنواع االوراق المالية المتاحه في االسواق المالية  -

 الوسطاء في االسواق المالية  -

 مؤشرات اسواق االوراق المالية -

2 

االستثمار في مصر صناديق   

 المقصود بصناديق االستثمار وكيفية عملها -

 مزايا وأهداف صناديق االستثمار -

 التصنيفات المختلفة لصنادق االستثمار واالنواع داخل كل تصنيف  -

 واقع صناديق االستثمار في مصر من حيث العدد وإجمالي االموال المستثمره في صناديق االستثمار -

 ثمار االكثر ربحية في مصر خالل العام الماضيصناديق االست-

 صناديق االستثمار االكثر خسارة في مصر خالل العام الماضي -

3 
ومخاطر في االستثمار في األوراق المالية عائد   

 المقصود بعائد االستثمار في األوراق المالية  -
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 المالية. ومتى يتم استخدامهما الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الهندسي لعوائد االوراق -

 العائد من االستثمارات في األسواق الدولية -

 المقصود بمخاطر االستثمار في األوراق المالية  وأنواعها المختلفة -

 وضع مثال تطبيقي لحساب عائد ومخاطر االستثمار في األوراق المالية -

 

4 

 د ومخاطر االستثمارالمقصود بمحفظة األوراق المالية وكيفية حساب عائ

 في محفظة أوراق مالية مكونه من ورقتين 

 تأثير معامل االرتباط بين عوائد األوراق المالية المكونة للمحفطه على مخاطر المحفظة -

 الحد الكفء للمحافظ المالية واختيار المحفظة المثلى-

أسلوب شارب وترينور لتقييم المحافظ المالية -   

5 

االوراق المالية وكيفية حساب عائد ومخاطر االستثمار في محفظة اوراق مالية مكونه  المقصود بمحفظة

 من ورقتين

تأثير معامل االرتباط بين عوائد االوراق المالية المكونه للمحفطه على مخاطر المحفظة -  

الحد الكفء للمحافظ المالية واختيار المخفظة المثلى-  

ظ الماليةأسلوب شارب وترينور لتقييم المحاف -   

54.  392 
 (2حاسب آلى )

 د.مصطفي هالل 

1 Types of application programs  

2 E) Data communication & internet 

3  The decision making process & information system 

4  Types of information systems 
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5  Information technology & operating systems 

55.  395 

إقتصاديات المالية 

 العامة

 د.سامي السيد

1 

 تقيسمات الموارد العامة للدولة : 

 التقسيم القانوني والتقسيم المالي. -

 التقسيم األقتصادي. -

 .التقسيم طبقاً لنسبة النفع العام والنفع الخاص -

2 

 االطار التنظيمي للضريبة : 

 الضريبة والنظام الضريبى والبنيان االجتماعي. -

 الضريبة والبنيان السياسي واالداري -

 الضريبة والنظام االقتصادى. -

3 

 التمييز بين الضرائب العينية والشخصية والمباشرة وغير المباشرة : 

 الفرق بين الضريبة العينية والضريبة الشخصية. -

 الفرق بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة . -

 ن الضرائب المباشرة والغير مباشرةمعاير التمييز بي     -       

4 

 طرق إصدار القروض العامة وإنقضائها : 

 طرق إصدار سندات القروض العامة. -

 المزايا التى تمنح للمكتتبين. -

 طرق إنقضائها القروض العامة. -

5 

 مراحل الموازنة العامة قواعدها : 

 تعريف الموازنة العامة وتوزيع االختصاص. -

 العامة. مراحل الموازنة -

 قواعد الموازنة العامة. -
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56.  396 

 

 

 

 تصاد دولىاق

 د.سامي السيد

1 

 االختالف بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية :

 إختالف األسواق. -

 إختالف الوحدات النقدية. -

 إختالف قدرة عوامل االنتاج على االنتقال.  -

2 

 محددات سعر الصرف ونظم الصرف األجنبي : 

 لتوازني.سعر الصرف ا-

 قاعدة الذهب. -

 قاعدة النقود الورقية االلزامية. -

3 

 مكونات ميزان المدفوعات والياته توازنه : 

 مكونات ميزان المدفوعات. -

 التعادل الحسابي والتوازن االقتصادي لميزان المدفوعات. -

 صور االختالل واليات التوازن. -

4 

 مبررات قيام التجارة الدولية ومزاياها : 

 نظريتي النتفقات المطلقة والنتفقات النسبية. -

 نظرية معدل التبادل الدولي. -

 نظرية نسب عناصر االنتاج. -

5 

 أدوات السياسة التجارية وأهدافها : 

 مفهوم السياسة التجارية وأدواتها. -

 اثار السياسة التجارية. -

 أهداف السياسة التجارية. -

57.  401 

إداره المشروعات 

 االنشائيه

 محمد ناصف د. ناصف

من حيث مفهومة وطبيعته وتحدياته .تناول المشروع االنشائى  1  

 تناول المشروع االنشائى من حيث انواعه واالختالفات بينهم . 2
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تناول المشروع االنشائى من حيث المراحل التاريخية التى مر بها ،والمراحل الفعلية التى يمر بها حتى تسليم المشروع  3

. 
ناول انواع العقود فى المشروع االنشائى بتفصيالتها .ت 4  

 .تناول مداخل المشروع االنشائى التقليدية وتسليم المفتاح والمزايا والعيوب للمالك والمقاول 5

58.  403 

إداره الصيانه واالمن 

 الصناعى

 د. محمد عبد الستار

1 

:  الصيانة والعمليات اإلدارية  

 مفهوم الصيانة. .1
 أهمية الصيانة. .2

 أهداف الصيانة. .3

 تصنيف أنشطة الصيانة. .4

  اإلرشادات العامة إلعداد برنامج الصيانة .5
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2 

:  خطيط أعمال الصيانةت  

 مفهوم تخطيط الصيانة. .1
 أهداف تخطيط الصيانة.  .2

 مستويات التخطيط للصيانة.  .3

 التخطيط الوظيفى اليومى ألعمال الصيانة (4) .4

3 

:  اإلطار التنظيمى لجهاز إدارة الصيانة  

 الهيكل التنظيمى إلدارة الصيانة. .1
 بدائل التنظيم ألعمال إدارة الصيانة.  .2

 المتصلة بتنظيم إدارة الصيانة.المشكالت  .3

 العوامل المؤثرة على تنظيم إدارة الصيانة .4

4 

:  جدولة أعمال الصيانة  

 مفهوم الجدولة والتحميل ألعمال الصيانة. .1
 خطوات الجدولة والتحميل.  .2

 وظائف الجدولة والتحميل.  .3

 الرقابة على األعمال المتراكمة.  .4

  إدارة أعمال الصيانة المؤجلة .5

5 

لصحة والسالمة المهنيةا  

 مفهوم الصحة والسالمة المهنية. .1
 أهداف الصحة والسالمة المهنية. .2

 التحديات التى تواجه الصحة والسالمة المهنية.  .3

 اختصاصات إدارة الصحة والسالمة المهنية.  .4

 التدريب فى مجال الصحة والسالمة المهنية.  .5
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 قياس األداء فى مجال الصحة والسالمة المهنية .6

59.  405 
 إداره االصول الراسماليه

 . حسام أحمد حنفيد

1 

 هناك العديد من المحددات أو القيود التى تفرضها طبيعة

األصول الرأسمالية والتى تؤثر بدون أدنى شك على فعالية قرارات اإلدارة عند التخطيط والتشغيل والرقابة على األصول  

 الرأسمالية.

  أكتب بحثاً عن محددات إدارة األصول الرأسمالية

2 

ه أن تخطيط االحتياجات من األصول الرأسمالية يتأثر بصفة أساسية بمتغيرات البيئة الخارجية، كما أن التأثير متبادل مما الشك في

 فيما بين متغيرات البيئة الداخلية بين تخطيط االحتياجات من األصول الرأسمالية.

  أكتب بحثاً تناقش فيه تحديد االحتياجات من األصول الرأسمالية.

3 

ل إحدى المالمح البيئية الدولية فى التحول الى االقتصاد الحر ويمكن مالحظة هذا التحول باالقتصاد المصرى من خالل تحوله تتمث

إلى االقتصاد الحر مع آلية األسواق، وقد ترتب على ذلك إعادة هيكل الشركات المصرية من خالل تكوين شركات قابضة يتبعها 

 ى األنشطة مع إذكاء روح المنافسة بين الشركات القابضة.شركات فرعية على أساس التكامل ف

  هل يمكن تطبيق معايير تصنيف االستثمارات على إعادة هيكلة القطاع العام المصرى؟ لماذا؟

4 

الى  محيط األعمال فى االقتصاد بقطاعاته المختلفة مع حاجته يعتمد مصدر المشاركة الزمنية كمصدر تمويلى على الثقة المالية فى

 الوعى الثقافى الكافى.

  أكتب بحثاً عن المشاركة الزمنية كمصدر من مصادر التمويل طويل األجل.

5 

يعتبر التمويل التأجيرى احد المصادر األساسية لتمويل األصول الرأسمالية، إذ تستخدمه المنظمات فى تمويل اصولها الرأسمالية 

 ة األصول الرأسمالية السنوية.من قيم %20- %15بنسبة تصل فى المتوسط من 

  أكتب بحثاً توضح فيه األشكال المختلفة للتمويل التأجيرى

60.  407 

 تخطيط وجدوله االنتاج

 هبة فراجد. 

 

1 

 منتجات والمبيعات: الموضوع األول :  التخطيط ال

 العناصر المطلوبة :

 هي تخطيط المنتجات .ما  -

 أهمية نشاط تخطيط المنتجات . -

 حجم البيانات والمعلومات الالزمة لدعم نشاط تخطيط المنتجات. -

 هيكل مزيج المنتجات. -

2 
 الموضوع الثانى :  اإلطار العام  لتخطيط ورقابة أنشطة اإلنتاج 
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 العناصر المطلوبه : 

 تعريف النظام الوظيفى اإلنتاج  - -

 العوامل المؤثرة على كفايه أداء النظم اإلنتاجية  - -

 درجة االستفادة من نظم التشغيل اإللكترونية للبيانات - -

 أنواع الخطط اإلنتاجية     -

3 

 الموضوع الثالث : دور المتغيرات البيئية في أسترتيجية المنظمة والنظام الوظيفة لالنتاج 

  ر المطلوبة :العناص

 دراسة البيئة الخارجية. -

 دراسة البيئة الداخلية. -

 المسئول عن القيام بأعمال ودراسة المتغيرات البيئية واألنشطة المستفيدة منها . -

4 

 الموضوع الرابع : الجدوله الكلية وإعداد خطط اإلنتاج

 العناصر المطلوبه: 

  .المقصود بالتخطيط الكلى للطاقة اإلنتاجية -

  .ميه نشاط التخطيط الكلى للطاقة اإلنتاجيةأه -

  .أهم المشاكل  اإلنتاجية المصاحبه لتنفيذ جداول اإلنتاج الرئيسى -

5 

 الموضوع الخامس:  خرائط جانب أهم األدوات العلمية المستخدمة فى أعمال  جدولة التجمع النهائى 

 العناصر المطلوبة : 

 .وضح المقصود بخرائط جانت -

 .االت استخدام خرائط جانتأهم مج -

61.  409 

إداره المواد 

والرقابه على 

 المخزون

د. محمد عبد 

1 

 إدارة المواد فى الشركات الصناعية

 طبيعة وأهمية وظيفة إدارة المواد .. 1
 المرتبطة بوظيفة إدارة المواد. المفاهيم. 2

 أهداف إدارة المواد.. 3
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 اختصاصات جهاز إدارة المواد.. 4 الستار

  المسئولية اإلجتماعية واألخالقية لجهاز إدارة المواد. .5

2 

 :اإلطار التنظيمى لجهاز إدارة المواد

 تنظيم جهاز إدارة المواد.. 1
 خرى بالمنظمة.العالقة بين جهاز إدارة المواد واألجهزة األ. 2

  المركزية والالمركزية فى إدارة المواد.. 3

3 

:تطوير نظام فعال إلدارة المواد  

 مفهوم نظم العمل..1
 التدريب والتعليم ومشاركة العاملين فى وضع نظم العمل..2

 الحاسبات اآللية ونظم إدارة المواد..3

 احتياجات نظم إدارة المواد من البيانات.. 4

 لبشري وأهميته فى نجاح النظام .العنصر ا. 5

 العاملون فى جهاز إدارة المواد. 6

4 

 :  نظم تخطيط االحتياجات من المواد

 مفهوم تخطيط االحتياجات من المواد.. 1
 أهداف نظام تخطيط االحتياجات من المواد.. 2

 مكونات نظام تخطيط االحتياجات من المواد.. 3

 . حتياجات من الموادشروط استخدام نظام تخطيط اال. 4

5 

:  الرقابة على المخزون  

 مفهوم الرقابة على المخزون.. 1
 أهمية الرقابة على المخزون.. 2

 أهداف الرقابة على المخزون.. 3

 أدوات الرقابة على المخزون.. 4

 أنواع نظم الرقابة على المخزون .5
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62.  411 
 الماليةنظم المعلومات 

 د. رباب فهمي

1 
 م لمصطلح النظاماإلطار العا

 نظم المعلومات المالية -تعريف نظم المعلومات -تطبيقه علي منظمات األعمال  –خصائصه  –مكوناته  –تعريف النظام 

2 

 نحو عالقة متكاملة بين نظم المعلومات المالية ونظام المعلومات اإلدارية

كيفية استخدام نظام المعلومات  -مكوناته -تعريف نظام المعلومات -انات والمعلومات الماليةدور كال من البي -أهميتها لإلدارة –تعريف البيانات والمعلومات 

  العالقة مع النظام المتكامل للمعلومات اإلدارية. -لخدمة اغراض اإلدارة

3 

 نظام المعلومات المالية العنوان :

العالقة بين نظم المعلومات  -يانات في نظام المعلومات الماليةكيفية تدفق الب -مكوناته –اهدافه  –تعريف نظام المعلومات المالية 

 المالية والنظم االخرى.

4 
 هيكل نظام معلومات التخطيط الرأسمالى العنوان :

 تعريف هيكل نظام معلومات التخطيط الرأسمالى نموذج تحديد مصادر رأس المال بمثال تطبيقى.

5 
  :نموذج التدفق النقديالعنوان : 

 استخدامات مخرجات المعلومات الخاصة بالنظام الفرعي للتدفق النقدي. -نموذج التدفق النقدي  تعريف

63.  413 

الجدوى االقتصاديه 

 ستثماريهللمشروعات اال

 د. دعاء رستم

1 

 دور المشروع االستثمارى 

 مرحلة ماقبل االستثمار و مكوناتها.
 مرحلة تنفيذ االستثمار ومكوناتها.

 مرحلة التشغيل وأهم المشاكل فى األجل القصير والطويل

2 

 مرحلة ما قبل االستثمار كاحد مراحل دورة المشروع االستثماري

 لمعلومات الالزمة ومصادرها(.التعرف على فرص االستثمار)ا
 دراسات الجدوى المبدئية)المفهوم ،األهداف...الخ(.

 دراسات الجدوى النهائية)المفهوم،األهداف،العناصر...الخ(.

 تقييم المشروع )عناصرأوطرق التقييم(.

3 

 دراسة الجدوي االقتصادية للمشروعات االستثمارية

 الجدوى االقتصادية بصفة خاصة.مفهوم دراسات الجدوى بصفة عامة، ودراسة
 مصادر الحصول على بيانات دراسة الجدوى االقتصادية.
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 التكاليف(. -البيانات الالزمة العداد دراسة الجدوى االقتصادية )االيرادات

 القوائم المالية التى يتم االعتماد عليها عند اعداد دراسة الجدوى االقتصادية.

اد عليها لتقييم الجدوى االقتصادية للمشروع.المؤشرات المالية التى يتم االعتم  

4 

 تقييم ربحية وسيولة المشروع االستثماري

 قائمة الدخل : المفهوم،المكونات،أوجه االستفادة.
 تحليل التعادل : المفهوم،طرق الحساب ،أوجه االستفادة.

تم االعتماد عليه عند اعدادها ،أنواع جداول التدفقات النقدية.قائمة أو جدول التدفقات النقدية : مفهوم التدفقات النقدية ،األساس الذى ي  

5 

 تقيم المشروع االستثماري من وجهم نظر المستثمر.

 دورة المشروع االستثمارى ومكوناتها.
 مرحلة ماقبل االستثمار ومكوناتها.

 مفهوم دراسة الجدوى االقتصادية.

 ،االستخدامات، االنتقادات.معدل العائد على االستثمار: المفهوم،طرق الحساب

 فترة االسترداد :المفهوم،كيفية الحساب،المزايا،االنتقادات.

.أوجه االستفادة القيمة الحالية : المفهوم،طريقة الحساب،  

64.  415 
 بورصه االوراق الماليه

 محمد عنترد. 
1 

 الموضوع األول: األسواق األولية والثانوية

 العناصر:

 .تعريف السوق األولية .1

 .ف السوق الثانويةتعري .2

 .مفهوم السوق المنظمة .3

 .مفهوم السوق الغير منظمة .4

 .مفهوم بورصة األوراق المالية .5

 .الوظائف االقتصادية لبورصة األوراق المالية .6
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 .المتعاملون في بورصة األوراق المالية .7

2 

 الموضوع الثاني: صناديق االستثمار

 :  العناصر

 .تعريف صناديق االستثمار -1

 .ديق االستثمارأنواع صنا -2

 .األطراف التي تخدمهم صناديق االستثمار -3
 .السياسات االستثمارية لصناديق االستثمار -4
 .العوامل التي تؤدى إلى انخفاض أداء صناديق االستثمار -5

3 

 الموضوع الثالث: تصنيف األسواق المالية

 :العناصر

 .تصنيف األسواق المالية من حيث نوع الورقة المالية -1

 .سواق المالية من حيث نوع اإلصدارتصنيف األ -2

 .تصنيف األسواق المالية من حيث تاريخ استحقاق الورقة المالية -3

 .بنوك االستثمار -4

 .نطاق األسواق غير المنظمة -5

 .السوق غير المنظمة -6

 .السوق المنظمة -7

 

4 

 الموضوع الرابع: عوائد و مخاطر االستثمار

 العناصر:

 تعريف المخاطر -1

 أنواع المخاطر -2
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 ع األوراق المالية ومخاطرهاأنوا -3

 حاالت التأكد وعدم التأكد -4

 تعريف العوائد -5

 .أنواع العوائد -6

5 

 الموضوع الخامس: األوراق المالية المتداولة في البورصة

 :العناصر

 .األسهم العادية والممتازة -1

 .السندات الحكومية -2

 .سندات الشركات -3

 .سعر إصدار السند -4

 .أذون الخزانة -5

 .عامة وأذون الخزانةعجز الموازنة ال-6

65.  421 
 تسويق دولى

 د.مصطفي هالل

1 

 أوجه المقارنة بين بين التسويق الدولي و التسويق المحلي. 

 محاور البحث:   

 هدف البحث -أ

 مفهوم و اهمية التسويق الدولي -ب

 مجاالت التسويق الدولي-ج

 ع العمليالفروق الجوهرية بين التسويق الدولي و التسويق المحلي في الواق -د

2 

 الدراسات التي تسبق اتخاد قرارات التسويق الدولي

 محاور البحث:

 هدف البحث -أ

 الدراسات الخاصة بالبيئة الداخلية للتسويق الدولي -ب

 الدراسات الخاصة بالبيئة الخارجية للتسويق الدولي -ج
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 اثر النتائج المتوقعة من الدراسات البيئية على قرارات التسويق -د

3 

 دور بحوث التسويق و نظم المعلومات للتسويق الدولي في ترشيد قرارات التسويق الدولي

 محاور البحث:  

 هدف البحث  -أ

 دور و اهمية بحوث التسويق الدولية و نظم المعلومات التسويقية الدولية -ب

 انواع قراراي التسويق الدولي -ج

 سويق الدوليالخضائص الواجب توافرها في متخد قرارات الت -د

4 

 ضوابط تمييز و تطور المنتجات و تقديم خدمات ما بعد البيع في االسواق الخارجية

 محاور البحث:  

 هدف البحث -أ

 ضوابط تمييز المنتجات في االسواق الخارجية -ب

 ضوابط و استراتجيات تطوير المنتجات في الخارج  -ج

 ق الخارجيةبدائل تقديم خدمات ما بعد البيع في االسوا -د

5 

 محددات تسعير المنتجات و تصميم الحمالت الترويجية في االسواق الخارجية

 محاور البحث:  

 هدف البحث  -أ

 العوامل التي تؤخد في الحسبان عند تسعير المنتج في الخارج -ب

 استراتيجيات تسعير المنتجات في السوق الخارجي -ج

 تصميم الحملة الترويجية في الخارجالعوامل التي تؤخد في الحسبان عند  -د

66.  423 
 إداره المنتجات

 نيرمين السعدنيد. 
1 

 .مفهوم و طبيعة المنتجات الموضوع األول:

 العناصر:

 المفهوم التسويقي للمنتج .-

 مزايا المفهوم التسويقي للمنتج. -

 خصائص الخدمات. -
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  يتسويقالبرنامج اللخدمات على اخصائص انعكاس -

2 

 .التقسيمات التسويقية للمنتجاتع الثانى: الموضو

 العناصر:

 .أنواع المنتجات-

 أنواع السلع اإلستهالكية.-

 جوانب اإلختالف بين الشراء اإلستهالكي و الشراء بواسطة المنظمات-

 

3 

 .تنظيم إدارة المنتجات الموضوع الثالث:

 العناصر:

 .ساس المنتجاتأمزايا وعيوب التنظيم على -

 ع المختلفة لمديرى المنتجات.نوااأل-

 مهام مدير المنتجات. -

 المشاكل التى يواجهها مدير المنتجات والحلول المقترحة لتفاديها. -

4 

 .مزيج المنتجات : المفهوم واألبعاد والقرارات األساسية الموضوع الرابع :

 العناصر:

 .مفهوم مزيج المنتجاتالمقصود ب-

 مكونات مزيج المنتجات.-

 مفاهيم المرتبطة بمزيج المنتجات.ال-

 العوامل المؤثرة على تكوين مزيج المنتجات فى المنظمات.-

    االنواع المختلفة للقرارات المتعلقة بمزيج المنتجات.-

 5 

 .دورة حياة المنتج الموضوع الخامس :

 العناصر:

 .مراحل دورة حياة المنتج-

 تج.خصائص  كل مرحلة من مراحل دورة حياة المن-
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 .سلوك األرباح والخسائر لكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج-

 األستراتيجيات التسويقية لكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج.-

67.  425 
 فن البيع وادارة المبيعات

 د.عبلة حجازي

1 

 التنظيم اإلدارى ألعمال البيعالبحث األول:

 مقدمة 

 .الخطة التنظيمية ألعمال البيع 

  البيعواجبات 

 األسس المتبعة فى تنظيم األعمال التنفيذية لنشاط المبيعات 

 العوامل التى تحكم تنظيم أعمال البيع 

 العالقة بين قسم المبيعات واألقسام األخرى بالمنظمة 

 الخاتمة 

 المراجع

2 

 إختيار رجال البيعالبحث الثانى:

 مقدمة 

 يعالعوامل الحاكمة للصفات الواجب توافرها فى رجال الب 

 الفوائد التى تعود على المنظمة من اإلختيار الجيد لرجال البيع 

 الواجبات التى ينبغى أن يقوم بها رجل البيع 
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 أنواع رجال البيع 

 مصادر الحصول على رجال البيع 

 الطرق التى تعتمد عليها المنظمة فى إجتذاب رجال البيع 

 تقدمين لوظائف البيعالوسائل التى يتم اإلعتماد عليها فى اإلختيار من بين الم 

 الخاتمة 

 المراجع

3 

 سياسة طرق التوزيع البحث الثالث:

 مقدمة 

 أهمية طرق التوزيع المناسبة 

 العوامل العامة والخاصة المؤثرة على إختيار سياسة طرق التوزيع 

 طرق توزيع السلع اإلستهالكية 

 طرق توزيع السلع اإلنتاجية 

 خاتمة 

 المراجع

 كة إنتقال رجال البيعحرالبحث الرابع: 4
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 مقدمة 

 أهمية تحديد حركة إنتقال رجال البيع 

 كيفية إعداد حركة إنتقال رجال البيع 

 الطرق المتبعة فى محاسبة رجال البيع عن مصاريف السفر 

 العوامل المؤثرة على إختيار الطرق المختلفة فى سداد مصاريف السفر واإلنتقاالت 

 وسائل إنتقال رجال البيع 

 خاتمة 

 راجعالم

5 

 اإلشراف على رجال البيعالبحث الخامس:

  مقدمة 

 تعريف اإلشراف على رجال البيع 

 أهداف اإلشراف على رجال البيع 

 مسئولية اإلشراف 

 طرق اإلشراف على رجال البيع 

 الخاتمة 
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 المراجع

68.  427 

 تسويق الخدمات

 د.نرمين السعدني

 

1 

 .بالخدماتإستراتيجية الطلب والعرض الخاصة  الموضوع األول:

 العناصر:

 أنواع الخدمات. -

 تحديد االستراتيجات المرتبطة بالطلب . -

 تحديد االستراتيجيات المرتبطة بالعرض. -

2 

 الموضوع الثانى: المجاالت التى يشملها التسويق.

 العناصر:

 تسويق المنظمات. -

 تسويق االشخاص. -

 تسويق األفكار. -

 تسويق السلع. -

 تسويق الخدمات. -

 .تسويق االماكن -

 .تسويق أوقات الفراغ -

3 

 الموضوع الثالث: نماذج عملية صنع القرار الشرائي الخاص بالخدمة.

 العناصر:

 مرحلة اإلختيار بين البدائل أو ماقبل الشراء. -

 مرحلة اإلستهالك و ردود األفعال المصاحبة  . -

 مرحلة تقييم ما بعد الشراء. -

 ؟  كيف يتحقق و يتزايد رضا العمالء عن الخدمة -

4 

 .نماذج عملية صنع القرار الخاص بالمستهلكينالموضوع الرابع : 

 العناصر:

 نماذج المستهلك لمستقبل الخطر . -
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 أنواع الخطر المدرك  . -

 إستراتيجيات تخفيض الخطر لخدمات المستهلك. -

 إستراتيجيات تخفيض الخطر الخاص بالخدمة الصناعية و المهنية. -

5 

 ديد صفات الخدمة والخبرة بها.حنماذج تالموضوع الخامس: 

 العناصر:

 النموذج الرياضي العقالني.   -

 إطار الرقابة المدركة . -

 مفهوم النص و الدور.  -

 العميل موظف لبعض الوقت. -

 . سلوك المستهلك و قرارات اإلدارة -

69.  429 

التسويق في 

الصناعات 

 الصغيرة

 أ.د هالة عنبة

1 

 : مالالمشروعات الصغيرة وعالقتها بريادة األع

 .فى مصر همية المشروعات الصغيرة لالقتصاد القومىأ -
 .عالقة ريادة األعمال بالمشروعات الصغيرة  -
 ومزاياها.ها خصائصأهم و المشروعات الصغيرةمعضلة تعريف  -
 .عوامل المؤدية لنجاح وفشل المشروعات الصغيرةال -

2 

  : فكرة المشروع الصغير ودراسة جدواها

 .عالقة الفشل بالنجاح -
 .أساليب تنمية القدرة على توليد أفكار إبداعية -
 .أنواع ومراحل دراسات الجدوى -
 .لألعمال الصغيرة االمجاالت التى تساعد على إقتراح أفكار -

 .الصغير آلية اتخاذ قرار بتنفيذ فكرة المشروع

3 

 : خطة األعمال للمشروع الصغير

 .المفهوم واألهمية -

 .أنواع خطط األعمال -

 .األعمال وقراراتها مكونات خطة -
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 .القرارات المتعلقة بتحديد األسواق المستهدفة -

 .األدوات المساعدة العداد خطة األعمال -

4 

 :  إنشاء وتجهيز وإدارة المشروع الصغير

 أهم المهام الواجب القيام بها إلنشاء وتجهيز المشروع الصغير حتى يستطيع الدخول لمرحلة التشغيل واإلدارة -

 .ائد االعمال والمديرالفرق بين ر -

 .أهم المهارات اإلدارية الواجب توافرها إلدارة أنشطة المشروع -

 .أهم مهام إدارة التسويق -

5 

 : تقييم وتطوير المشروع الصغير

 مفهوم عملية الرقابة ومراحلها -

 تقييم مدى تحقيق المشروع ألهدافه -

 إستراتيجيات تطوير المشروع الصغير -

 واق المستهدفةإستراتيجيات تنمية األس -

 .أوجه االستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في عالم األعمال الصغيرة -

70.  431 

دراسة محاسبية 

لجدوى 

 المشروعات

 د.محمود عباس

 د.مراد صبرة

1 

 الموضوع االول:

 هيكل ومراحل اتخاذ القرار االستثماري وتنفيذه

 مفهوم قرار االستثمار وأبعاده وأنواعه -1

 قرار االسثمارمراحل اتخاذ  -2

 معني جدوى االستثمار -3

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

2 

 الموضوع الثانى:

 تقدير وتحليل بنود التكاليف االستثمارية للمشروعات االستثمارية

 مفهوم التكاليف االسنثمارية -1
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 للتكاليف االستثماريةمكونات المجموعات الرئيسية  -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:

شروعات االستثماريةتقدير وتحليل األرباح المحاسبية والتدفقات النقدية للم  

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

 مكونات حساب األرباح المحاسبية الصافية للمشروع االستثمارى -2

مكونات حساب التدفقات النقدية الصافية للمشروع االستثماري -3  

4 

 ع:الموضوع الراب

 مقارنة تحليلية ألساليب تقييم المشروعات االستثمارية

 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
 صـــــــــــافي القيمة الحاليـة 1/2

 معدل العائد الداخلي علي االستثمار 2/2

 

5 

 الموضوع الخامس:

 تحليل تكلفة رأس المال في إطار دراسات جدوى المشروعات االستثمارية الجديدة

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

 لشركةكيفية تحديد الهيكل التمويلي األمثل ل -3

 كيفية تحديد معدل التكلفة الحدية الشاملة لرأس المال المستثمر -4

71.  433 
 تكاليف معيارية

 د.سعيد ضو

 )مع التوضيح بأمثلة عملية (. مفهوم التكاليف المعيارية و أساليب  إعدادها وشروط تطبيق التكاليف المعيارية و شروط نجاحها 1

 المرنة  والثابتة في تحليل انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة )مع التوضيح بأمثلة عملية (.لفرق بين الموازنات ا 2
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 التكاليف المعيارية كأداة لتخفيض التكلفة في الشركات )مع التوضيح بأمثلة عملية (. 3 د.وليد غنيم

 )مع التوضيح بأمثلة عملية (.معايرة عناصر التكاليف طرق ومداخل  4

 ت االستفادة من التكاليف المعيارية )مع التوضيح بأمثلة عملية (.مجاال 5

72.  435 

المراجعة اإلدارية 

 وتقييم األداء

 د. سيد عبد العاطي

1 

 النطاق ، الوظائف‘ االطار العلمي للمراجعة االدارية : المفهوم ، االهمية 

 عناصر البحث:

 .مفهوم المراجعة اإلدارية -1
 ، والمراجعة اإلدارية.الفرق بين المراجعة المالية -2

 :عناصر المراجعة اإلدارية -3

 .مراجعة االلتزام -

 .مراجعة الكفاية -

 .مراجعة الفعالية -

 أهمية المراجعة اإلدارية. -4

 نطاق تطبيق المراجعة اإلدارية. -5

 وظائف المراجعة اإلدارية. -6

 يالمراجع المسئول عن القيام بالمراجعة اإلدارية: المراجع الداخلي أم المراجع الخارج -7

2 

 معايير وبرامج المراجعة اإلدارية

 عناصر البحث:

 المعايير العامة للمراجعة اإلدارية. -1

 معايير الفحص الميداني للمراجعة اإلدارية. -2

 معايير إعداد التقرير في المراجعة اإلدارية. -3

 الشروط الواجب توافرها في تقرير المراجع اإلداري . -4

 أهداف وضع برنامج المراجعة اإلدارية. -5

 أنواع برامج المراجعة اإلدارية. -6
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 االعتبارات التي يجب مراعاتها عند تصميم برنامج المراجعة اإلدارية. -7

 مراحل تصميم برنامج المراجعة اإلدارية. -8

 .أساليب العمل الميداني في المراجعة اإلدارية -9

3 

 بناء واشتقاق المعايير الرقابية برامج فحص وتقييم كفاءة اإلدارة في

 البحث:عناصر 

 برنامج فحص وتقييم مدى نجاح اإلدارة في صياغة وتحديد األهداف. -1

 برنامج فحص وتقييم مدى كفاءة اإلدارة في وضع الخطط. -2

 برنامج فحص مدى كفاءة اإلدارة في إعداد واستخدام أسلوب الموازنات في التعبير عن الخطط. -3

 برنامج فحص وتقييم مدى كفاءة اإلدارة في وضع السياسات. -4

 امج فحص مدى كفاءة اإلدارة في تحديد تشكيلة المنتجات والتسعير وتحديد المدى اإلنتاجي المالئم وتحديد أهداف الربح.بر -5

 المالئمة لطبيعة نشاط المنشأة  برنامج فحص مدى كفاءة اإلدارة في تصميم نظم التكاليف -6

4 

 لموضوعا

 تقويم األداء اإلداري باستخدام التحليل المالي

 البحث:عناصر 

 .مفهوم تقويم األداء -1
 .أهمية وأهداف عملية تقويم األداء -2

 االعتبارات والخصائص الواجب توافرها في نظام تقويم األداء. -3

 معايير قياس وتقويم كفاءة األداء اإلداري. -4

 .مجاالت تقويم األداء -5

 المشكالت التي تواجه عملية تقويم األداء. -6

 األداء . دور المراجع اإلداري نحو مراجعة وتقييم -7

 النسب المالية المستخدمة في تقويم األداء اإلداري: -8

 .النسب المالية التي تتعلق بالسيولة والربحية وكفاءة الهيكل التمويلي 
 .نسب ومقاييس تحقيق الرقابة على الجودة 
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 .نسب ومقاييس تحقيق الرقابة على المخزون 

 ة.النسب والمؤشرات المتعلقة بالتكاليف التسويقية واإلداري 

5 

 (نماذج تقويم األداء على مستوى المنشأة وعلى مستوى مراكز المسئولية)حدات األداء الجزئية

 عناصر البحث:

 نماذج تقويم األداء على مستوى مراكز المسئولية: 
 .مفهوم محاسبة المسئولية -1

 .أنواع مراكز المسئولية -2

 مقاييس تقويم األداء على مستوى مراكز المسئولية. -3

 داء باستخدام القيمة االقتصادية المضافة والعائد من العمليات والتشغيل:تقويم األ -4

 ماهية القيمة االقتصادية المضافة. 

 قياس القيمة االقتصادية المضافة. 

 مزايا وعيوب مقياس القيمة االقتصادية المضافة. 

 نماذج تقويم األداء على مستوى المنشأة: 

 داء االستراتيجي للمنشأة.نموذج القياس المتوازن لألداء لتقويم األ -5

 .مفهوم نموذج األداء المتوازن 

 .األبعاد التي يتضمنها نموذج األداء المتوازن 

 .مقاييس األداء التي يتضمنها نموذج األداء المتوازن 

 .االنتقادات الموجهة لنموذج األداء المتوازن 
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73.  437 

تصميم النظم 

 المحاسبية

 د.عماد الزمر

 د. سعيد سليمان

ت النظام المحاسبي في المنشآت الزراعية مقوما 1  

 طبيعة االجراءات المحاسبية في مجال المشروعات الزراعية  2

 االجراءات المحاسبية في مشروعات تربية الماشية مقارنة بمشروعات تربية الدواجن  3

 اهداف ومقومات تصميم النظم المحاسبية في قطاع الخدمات الفندقية  4

 يفية قياس نتائج االعمال في االقسام التشغيلية للفنادقك 5

 خطوات نصميم النظام المحاسبي ونظم الرقابة الداخلية بالمستشفيات. 6

74.  439 

الموازنات 

 التخطيطية

 أ.د عبد المنعم فليح

 مدى أهمية إستخدام الموازنات التخطيطية في التخطيط والرقابة وتقييم األداء.   1

 أهمية إستخدام األساليب الكمية للتنبؤ بتقديرات الموازنات التخطيطية. مدى   2

 مدى أهمية إستخدام الموازنة النقدية في التخطيط المالي. 3

 مدى أهمية إستخدام الموازنة التخطيطية للمصروفات الصناعية اإلضافية لتخطيط التكاليف غير المباشرة. 4

 .في تدعيم الوظيفة الرقابية دور الموازنة الشاملة  5

75.  441 

تصميم نظم 

 التكاليف

 د. سيف االسالم

1 

 نظام التكاليف )المفهوم واألهداف(:الموضوع األول: 

 العناصر:

 مقدمة. -1

 مفهوم نظام التكاليف. -2

 أهداف نظام التكاليف. -3

 أوجه الخالف بين نظام المحاسبة المالية ونظام التكاليف. -4

 محاسبة المالية ونظام التكاليف بينهما.أوجه االرتباط بين نظام ال -5

 العوامل المؤثرة في اختيار نظام التكاليف. -6

 النتائج. -7
  المراجع -8



84 

 

2 

 الموضوع الثاني: اختالف طرق التكاليف باختالف طبيعة المنشآت وهيكلها التنظيمي والفني:

 العناصر:

 مقدمة. .1

 فة.هل هناك عدة أنواع لنظم التكاليف أم عدة طرق لحساب التكل .2

 أسباب اختالف وتعدد طرق حساب التكلفة: .3

 اختالف طرق التكلفة المتبعة باختالف طريقة التعاقد. (أ)

 اختالف طرق التكلفة المتبعة باختالف طريقة التشغيل في الصناعة. (ب)

 اختالف طرق التكلفة المتبعة حسب ما إذا كان المنتج نمطياً أو متنوعاً. (ج)

 بيعة النشاط.اختالف طرق التكلفة المتبعة باختالف ط (د)

 دراسة التنظيم اإلداري للمنشأة. .4

 دراسة التنظيم الفني لعمليات المنشأة. .5

 مطابقة التنظيم الفني والتنظيم اإلداري للمنشأة. .6

 النتائج. .7
 .المراجع .8

76. 3 

 الموضوع الثالث: تنظيم إدارة التكاليف:

 العناصر:

 مقدمة. .1

 التنظيم الداخلي إلدارة التكاليف. .2

 دارة التكاليف.التنظيم المركزي إل .3

 تقسيم إدارة التكاليف داخلياً حسب عناصر التكاليف. (أ)

 تقسيم إدارة التكاليف داخلياً حسب مراكز التكلفة الرئيسية.  (ب)

 التنظيم الالمركزي إلدارة التكاليف: .4

 عالقة إدارة التكاليف باإلدارات األخرى. .5

 النتائج. .6

 .المراجع .7

4 

 ف:الموضوع الرابع: مقومات نظام التكالي
 العناصر:

 مقدمة. .1

 مقومات نظام التكاليف: .2
 دليل وحدات التكلفة أو النشاط. (أ)

 دليل مراكز التكلفة.  (ب)
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 دليل عناصر التكلفة. (ج)
 المجموعة المستندية. (د)
 المجموعة الدفترية. (ه)
 تقارير وقوائم التكاليف. (و)

 األساس العلمي لنظام التكاليف. .3

 النتائج. .4
 المراجع. .5

5 

 بيانات التكاليف لإلدارة:الموضوع الخامس: عرض وتقديم 
 العناصر:

 مقدمة. .1
 بيانات التكاليف التي يمكن تقديمها لإلدارة. .2
 . وسائل عرض بيانات التكاليف .3
 العوامل المؤثرة على صالحية التقارير كأداة للر ابة.  .4
 تقارير و وائم التكاليف. .5
 النتائج. .6
 .عالمراج .7

81 455 

تكاليف التمويل و 

 االستثمار

 د. شيرين عاطف

1 

 يوصف قرار االستثمار بأنه قرار طويل األجل يتأثر بمجموعة كبيرة 

 من العوامل المنفردة والمتداخلة، وبالتالي فإن الوصول إلى قرار

 "استثماري ناجح يعد من أصعب وأعقد العمليات اإلدارية في المنشآت 

 في ضوء ذلك ناقش العناصر التالية:

  قرار االستثمار.مفهوم االستثمار والعوامل المؤثرة في 

 .دراسة جدوى االستثمار ومراحل اعدادها 

 .أنواع القرارات االستثمارية  

 

2 

 يتطلب المشروع االستثماري العديد من أوجه اإلنفاق من أجل إقامته وتجهيزه وإعداده في حالة 

 صالحة للتشغيل، منذ لحظة ظهور فكرة المشروع وتقديمه للدراسة حتى تنفيذه وإنشائه 

 جراء التجارب الالزمة لبدء التشغيل"، في ضوء ذلك ناقش العناصر التالية: وإ



86 

 

 .الفرق بين مفهوم التكاليف الرأسمالية ومفهوم التكاليف االستثمارية 

 .العناصر التي تتضمنها التكاليف االستثمارية 

 األغراض المختلفة لتحليل التكاليف االستثمارية.

3 

ل الالزمة لتغطية االحتياجات من اإلنفاق االستثماري في التوقيت المناسب من األمور الضرورية التي يجب التحقق منها قبل بداية يعد توفير وتدبير األموا "

 في ضوء ذلك ناقش العناصر التالية:تنفيذ المشروع" 

 .مصادر التمويل الذاتي 

 .مصادر التمويل الخارجي 

 لاختيار هيكل التمويل األمث

4 

يتطلب تقدير نتيجة االعمال المتوقعة له وذلك من خالل المقارنه بين كل من تكاليفه  رار بتوجيه قدر من االموال لمشروع استثماري معين"ان اتخاذ ق

 في ضوء ذلك ناقش العناصر التالية :وايراداته المتوقعه " التقديرية

 .األساس المحاسبي المالئم لتقديرنتائج األعمال للمشروعات االستثمارية -

 عناصر التدفقات النقدية سواء داخلة او خارجة . -

 االغراض المختلفة لحساب التدفقات النقدية . -

77.  465 

اداره و محاسبه منشئات 

 التأمين

 د. زينب عبد الحميد

1 

 منشأت التأمين : 

 العناصر : 

 العوامل التى ساعدت على التخصص في منشأت التأمين -

 أهمية منشأت التأمين لالقتصاد. -

 لسمات المميزة لمنشأت التأمين.ا -

2 

 سوق التأمين ومشاكله : 

 العناصر :

 االطار التنظيمي لشوق التأمين ) التقسيم النظري والتقسيم العملي(. -
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 المشاكل العامة لسوق التأمين. -

 بسوق التأمين المصري.المشاكل الخاصة  -

3 

 سوق التأمين غير التجاري : 

 :  العناصر

 لهذا السوق. السمات المميزة -

 الوحدات المكونة لسوق التأمين غير التجاري. -

 المقصود بمجموعة التأمين التعاوني والسمات المميزة له. -

 أنواع الهيئات التى تمثل التأمين التعاوني. -

 مفهوم التأمين األجتماعي. -

 خصائص التأمين األجتماعي. -

78.  467 
 تأمين المسؤليه المدنيه

 د. ناهد عبد الحميد

1 

 المسئولية المدنية لمراجعي الحساباتتأمين 
 أسباب تزايد عدد القضايا التى ترفع علي المراجعين 

 المسئولية المدنية لمراجعي الحسابات تجاه العميل

 المسئولية المدنية لمراجعي الحسابات تجاه الغير

2 

 تأمين المسئولية المدنية للمقاول المعماري

 وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

 وثيقة تأمين المسئولية العشري.

3 

 مسببات االخطار المهنية الطبية:

مسببات االخطار العادية والفنية والخلقية . -  

مسببات التقدم العلمي. -  

الصعوبات التي تواجه عملية تقسيم مسببات الخطأ. -  

4 
 تأمين مسئولية صاحب العمل  

 مفهوم تأمين مسئولية صاحب العمل 
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  المغطاه بموجب وثيقة تأمين مسئولية صاحب العملاألخطار 
 االستثناءات في وثيقة تأمين مسئولية صاحب العمل 

لحاالت التعويض طبقا لمسئولية صاحب العم  

5 

 ادارة أخطار المسئولية المدنية

 مفهوم المسئولية 
 أنواع المسئولية 
 مفهوم أخطار المسئولية المدنية 

 ادارة أخطار المسئولية المدني
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 اآللياستخدام الحاسب 

 والمراجعة المحاسبة في

 

 د.فاطمة عبد الخالق

 د.تهاني سامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 الموضوع االول :

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

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

 processed and any information produced 

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

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

- Uses and characteristics of the different types of terminals. 

- Description of direct entry input devices. 

- Description of common types of output. 

Description of output devices 

2 

 

 

 

 الموضوع الثاني:

The computer does its primary work in a part of 

the machine that we cannot see; a control center that 

converts data input to information output 

. This control center, called the Central Processing Unit 
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. In relation to this aspect, please discuss the following: 

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

- How program instructions are executed by the computer.        

- How data is represented in the computer. 

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

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع الثالث:

It is important for users of the computer to understand 

 the fundamental concepts and features of different types of software 

 

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

 aspect, please discuss the following: 

- Definition of the computer software. 

- Main types of software. 

- Definition of the application software and its function. 

- Types of systems software 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

85 445 
 المحاسبة القومية

 د.عزة بركات

1 

 

 

 

االطار النظرى للمحاسبة القومية : تعريف المحاسبة القومية ، وظائفها ، فروعها ، أوجه االتفاق و االختالف بينها و بين  -  

وم و أنواع الخطط القومية و مبادئ اعدادها ،المحاسبة المالية، أنواع العمليات االقتصادية ، مفه  

و المفاهيم األساسية للمحاسبة القومية    
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2 

 

ت بين بنود قطاع العائالت : مكونات هذا القطاع ، مشاكل تقييم ناتج قطاع العائالت ، الحسابات الخاصة بقطاع العائالت و كيفية اعدادها ، العالقا -

عمال ، و العالقة بين ح/قطاع العائالت و ح/االدخار و االستثمار.ح/قطاع العائالت و ح/قطاع األ  

3 

الحكومة ،  قطاع األعمال :  مكونات هذا القطاع ، الحسابات الخاصة بقطاع األعمال و كيفية اعدادها ، العالقات بين بنود ح/قطاع األعمال و ح/قطاع

وحد.و العالقة بين ح/قطاع األعمال و ح/الدخل و الناتج الم  

 

العائالت قطاع الحكومة : مكونات هذا القطاع ، الحسابات الخاصة بقطاع الحكومة و كيفية اعدادها ، العالقات بين بنود ح/قطاع الحكومة و ح/قطاع  4

 ، و العالقة بين ح/ قطاع الحكومة و ح/االدخار و االستثمار

5 
ابات الخاصة بقطاع العالم الخارجى و كيفية اعدادها ، العالقات بين بنود ح/قطاع العالم الخارجى قطاع العالم الخارجى : مكونات هذا القطاع ، الحس -

 و كل من ح/قطاع األعمال و ح/قطاع الحكومة ، و العالقة بين ح/ناتج  العالم الخارجى و ح/الدخل و الناتج الموحد.

86 447 

المحاسبة في الجهاز 

االداري والهيئات 

 الخدمية

 لة عبد السالمد.عبدال

 اوتبويبه العامه الموازنه اعداد مبادى 1

 وعيوبها ومزاياها اعدادها ومبادئ تعريفها واالداء البرامج موازنه 2

 الماليه ومبادئها للربح الهادفه غير الوحدات فى المحاسبه مبادى 3

 للربح الهادفه غير المنشأت وخصائص تعريف 4

 وخصائصها داريهاال الوحدات تعريف 5

87 449 

محاسبة الهيئات 

 االقتصادية

 د.سمية أمين

1 

"االطار الفكري للموازنات التخطيطية"الموضوع االول:   
تعريف الموازنات التخطيطية وانواعها  -  

مقومات نظام الموازنات التخطيطية  -   

الوظائف الرئيسية للموازنات التخطيطية  -  

لموازنات التخطيطيةعوامل نجاح ومعوقات نجاح ا -  

االساليب الكمية للتنبؤ بتقديرات الموازنة -  

  

 

2 

 الموضوع الثاني : " الموازنات التخطيطية للمبيعات"
 أهمية الموازنات التخطيطية للمبيعات  -

 طرق التنبؤ بالمبيعات  -

 المتغيرات التي تؤثر في تقدير المبيعات  -

  حالة عملية افتراضية -
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3 

"لث " تحليل انحرافات الموازات التخطيطيةالموضوع الثا  

تحليل انحرافات المبيعات   –  
تحليل انحرافات مجمل الربح    

  -حالة عملية افتراضية
4 

 

 

 

 الموضوع الرابع " نظام الشركة القابضة والتابعه"

 المقصود بالشركات القابضة والتابعة  -

 أهداف نظام الشركات القابضة والتابعه  -

 عامة إلعداد القوائم المالية المجمعه القوائم ال -

 مشاكل اعداد القوائم المالية في تاريخ السيطرة  -

 مشاكل اعداد قائمة المركز المالي المجمع في تاريخ الحق السيطرة. -

5 

 

 الموضوع الخامس "العمليات المتبادلة بين الشركات القابضةوالتابعه"

 ت القابضة والتابعهالمقصود بالعمليات المتبادلة بين الشركا -

 المحاسبة عن عمليات المديونية والدائنة المتبادلة  -

 المحاسبة عن مبيعات البضاعه المتبادلة  -

 المحاسبة عن مبيعات أصول ثابتة متبادلة -

88 451 

المراقبة الداخلية 

والمراجعه في االجهزة 

 الحكومية 

 د.عادل عزب 

1 

  :شاط الحكومي وخصائص المحاسبة في الوحدات الحكومية وتشملالخصائص المميزة للنالموضوع االول " 

 الخصائص المميزة للنشاط الحكومي  -

 مفهوم المحاسبة الحكومية وأهدافها  -

 الخصائص المميزة للمحاسبة الحكومية  -

 نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية -

 

2 

  :حكومية وتشملالموضوع الثاني" الرقابة الداخلية في الوحدات االدارية ال

 مفهوم الرقابة الداخلية -

 أهمية نظام الرقابة الداخلية -

 مراحل فعلي وتقويم نظام الرقابة الداخلية -

 اساليب جمع المعلومات عن نظام الرقابة الداخلية -

3 

 الموضوع الثالث" الرقابة الداخلية علي الخزائن الحكومية وتشمل:

 انواع الخزائن الحكومية -

 ت الرقابة علي الخزائن الحكوميةاجراءا -

 اجراءات الرقابة علي استالم النقود المحصلة وتوريدها  -
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 اجراءات جرد الخزائن -

4 

 :الموضوع الرابع " الرقابة الخارجية علي الوحدات الحكومية وتشمل

 مفهوم واهداف الرقابة الخارجية  -

 دور وزارة المالية في الرقابة الخارجية -

 المركزي للمحاسبات في الرقابة الخارجية دور الجهاز -

 دور الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة في الرقابة الخارجية -

 دور جهاز الرقابة االدارية في الرقابة الخارجية -

5 

 الموضوع الخامس " تتطوير عملية الرقابة في الوحدات الحكومية وتشمل:

 مراحل تتطور الموازنة لعامة للدولة  -

 فاهيم االقتصاد والكفاءة والفعالية والعالقة بينهما م -

 المفهوم الشامل للمراجعه الحكومية-

89 453 

محاسبة ضرائب غير 

 مباشرة

 د.كامل عشماوي

1 

ة الموضوع  األول : اكتب بحثا بعنوان" الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة " بحيث يشمل شرح وتحليل العناصر األساسي

 التالية:

   مفهوم وأهمية الواقعة المنشئة للضريبة.-1

  ا الواقعة المنشئة للضريبة على السلع محلية الصنع.-2

  الواقعة المنشئة للضريبة على السلع المستوردة من الخارج. -3

 الواقعة المنشئة للضريبة على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج. -4

 ضريبة على الخدماتالواقعة المنشئة لل -5

2 

الموضوع الثاني : اكتب بحثا بعنوان "تحديد وقياس وعاء ضريبة المبيعات  أو القيمة المضافة  " بحيث يشمل شرح وتحليل العناصر 

 األساسية التالية:

   تعريف وعاء الضريبة وأسس تحديده. -1

 . تحديد وعاء الضريبة على السلع محلية الصنع -2

  على السلع المستوردة من الخارج. تحديد وعاء الضريبة  -3

 تحديد وعاء الضريبة على الخدمات.  -4

 تحديد وعاء الضريبة على السلع الرأسمالية.  -5

 

 

 

3 

 الموضوع  الثالث : اكتب بحثا بعنوان "ماهية ضريبة الدمغة واألحكام العامة لها " بحيث يشمل شرح وتحليل العناصر األساسية التالية:

    مغة.خصائص ضريبة الد -1

  الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة. -2
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  األحكام والقواعد العامة المنظمة لضريبة الدمغة. -3

4 

الموضوع  الرابع : اكتب بحثا بعنوان "خصم  ورد ضريبة  المبيعات  أو القيمة المضافة " بحيث يشمل شرح وتحليل العناصر األساسية 

 التالية:

 تعريف خصم الضريبة  ومزياه.  -1

  ت تطبيق مبدأ خصم الضريبة.حاال  -2

 . حاالت عدم خصم الضريبة -3

 مفهوم مبدأ رد الضريبة. -4

  .حاالت رد الضريبة وشروطها -5

5 

الموضوع  الخامس : اكتب بحثا بعنوان" أوعية ضريبة الدمغة بنظام النوعية، وبنظام النسبية " بحيث يشمل شرح وتحليل العناصر األساسية 

 واألوعية التالية فقط:

   عقود وما في حكمها.ال -1

  الشهادات الدراسية . -2

  اإلعالنات . -3

   المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية. -4

90 314 

التخطيط المالي ومصادر 

 تمويل المشروعات

 د.هشام سليمان

 "المال رأس أنواعالموضوع االول " 1

 "التمويل مصادر الموضوع الثاني:" 2

 "المشروعات بتمويل المرتبطة المشكالتالموضوع الثالث "  3

 "المشروعات تمويل عند المؤثرة العواملالموضوع الرابع" 4

 "التمويل مصادر تحديد عند المالية القوائم تأثيرالموضوع الخامس " 5

91 365 

يات التامينات ضريا

 العامه

 أ.د.محمد جودة

1 
 البحث االول

 دور رياضيات التامينات العامه في قياس االخطار واثر ذلك علي اسعار التامين

 البحث الثاني 2
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 تسعير وثائق التامينات العامه والشروط الواجب توافرها

92 366 

رياضيات بحوث 

 (1العمليات )

 أ.د.محمد جودة

1 

 البحث االول 

 مطلوب عمل بحث لحل قي ضوء ماتم دراسته عرضت عليك المشكله التاليه وال"

 "هذة المشكله

والنوع الثانى يعطى عائد  %11الف جنية فى نوعين من السندات النوع االول يعطى عائد سنوى  100شخص يرغب فى استثمار مبلغ 

%  40ندات عن حدد المبلغ الواجب استثمارة فى كل نوع اذا اشترط المستثمر ان ال يقل المبلغ المستثمر فى النوع االول من الس %9سنوى 

من المبلغ المستثمر ،وان يكون المستثمر فى  %60من المبلغ المستثمر ،وان ال يزيد المبلغ المستثمر فى النوع الثانى من السندات عن  

 النوع االول من السندات اكبر من المبلغ المستثمر فى النوع الثانى من السندات

2 

 البحث الثاني

 "ليك المشكله التاليه والمطلوب عمل بحث لحل هذة المشكلهقي ضوء ماتم دراسته عرضت ع"

غرفة فاذا علمت ان شروط وزارة السياحة تقضى بان ال يقل عدد الغرف  100يرغب احد المستثمرين فى انشاء فندق براس البر يتكون من 

دية وقد تحدد االيجار اليومى للغرفة من عدد غرف الفندق وان اليقل عدد الغرف الزوجية عن ضغف عدد الغرف الفر %20الفردية عن 

جنية ،حدد عدد الغرف الفردية والزوجية فى الفندق والنى تحقق للمستثمر اكبر  500جنية وللغرفة الزوجية عن مبلغ 300الفردية بمبلغ 

 ايراد

93 364 

تأمين حريق وحوادث 

  متحالفة

  د.عمرو جالل

1 

 "نشأة وتطور التأمين من الحريقالبحث االول " 

 .نشأة وتطور التأمين من الحريق في اوربا 
 .نشأة وتطور التأمين من الحريق في الواليات المتحدة األمريكية 
 .نشأة وتطور التأمين من الحريق في مصر 

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

   

2 

 

 

 

3 

 "الحريق بالمعني التأميني والخسائر المترتبة عليهبحث الثاني "ال

 .تعريف الحريق بالمعني التأميني 
 .الشروط الواجب توافرها في الحريق بالمعني التأميني 
 .الخسائر المباشرة للحريق 
 .الخسائر غير المباشرة للحريق 

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

 "الخسائر غير المباشرة التبعية للحريقالبحث الثالث "

 .الخسائر المرتبطة بعنصر الزمن 

 .الخسائر غير المرتبطة بعنصر الزمن 

 .تأمين التوقف عن العمل 

 .تأمين فقد األرباح 
 حث ، الدراسة التطبيقية ، الخاتمة والنتائج ،المراجع.مع استيفاء النقاط التالية: المقدمة ، اإلطار النظري للب
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4 

 "مراحل إصدار وثيقة التأمين من الحريقالموضوع الرابع "

 .مرحلة استيفاء طلب التأمين 
 .مرحلة التقرير السري للوسيط 
 .مرحلة االستعالم والمعاينة 
 .مرحلة انتقاء الخطر 

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

 

5 

 "وثيقة التأمين من الحريق الموحدةالموضوع الخامس "

 .مميزات وثيقة التأمين من الحريق الموحدة 
 .عيوب وثيقة التأمين من الحريق الموحدة 
 .مكونات وثيقة التأمين من الحريق الموحدة المصرية 

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

 

 

 


