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 لحاسبد : النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا امعه

 المحاسبةقسم  : 

 

 معلومات أساسية :  -أ

 التجارة الخارجية اسم البرنامج :    .1

 طبيعة البرنامج :        ) أحادي(          .2
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  قسم ادارة األعمال 

  الحاسب وقسم االحصاء 
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 .2005/  5 /25 رار البرنامج :تاريخ اق .5

 تاريخ الموافقة علي اعتماد التوصيف البرنامج: .6

 13/9/2018 :تاريخ اعتماد مجلس القسم 

  :17/10/2018تاريخ اعتماد المجلس األكاديمي 
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 رضا عبد الغفار منصورد/ أ.م.المراجع الداخلي:  .8

 د/فرحات عبد الحي أمين                             

  مصطفى كامل خليلالمراجع الخارجي للبرنامج: أ.د/  .9

 

 

 



 برنامج التجارة الخارجية -قسم المحاسبة 

 

4 
 

 

 

 

 معلومات متخصصة :  -ب

 

  األهداف العامة للبرنامج  :. 1

 قادرا على: التجارة الخارجيةيجب أن يكون خريج برنامج 

 

 األهداف العامة لخريج قطاع كليات التجارة

 (ARS 1/1). باستخدام المنهج العلميسبية المحاالتفكير وحل المشكالت   1/1

لخدمة المجتمع وتنمية  تجارة الخارجيةتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة في مجال ال  1/2

 (ARS 1/2) البيئة المحيطة.

 تجارة الخارجيةالالمرتبطة بمعلومات الي والتواصل مع الفريق ومستخدمي العمل الجماع 1/3

 (ARS 1/3)بفاعلية. 

 (ARS 1/4). تجارة الخارجيةراسة أثر المستجدات العالمية في مجال الد 1/4

 (ARS 1/5). تجارة الخارجيةالتطوير الذاتي المستمر للمهارات والمعارف المرتبطة بال 1/5

االلتزام بالقواعد القانونية والمعايير المهنية والقدرة علي تحمل المسئولية وانجاز األعمال.  1/6

(1/6 ARS) 

 (ARS 1/7)المالية والمحاسبية. داد دراسات الجدوي اع 1/7

 (ARS 1/7)مارية. المالي للمشروعات االستثالتقييم  1/8

بكفاءة.  تجارة الخارجيةاستخدام الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات في مجال ال 1/9

(1/8ARS) 

 

 : التجارة الخارجية خريج برنامج ل خاصةاألهداف ال

القرارات بشان حجم األنتاج اتخاذ  فراد والمنشأت حتى يستطيع تحليل سلوك األ 1/10

 ARS) 1/9) ك وتسعير المنتجات والخدمات .واألستهال

كالناتج المحلي األجمالي والمستوى العام المجتمع  في الكلية  االقتصادية المتغيرات قياس 1/11

 ARS) 1/10) . لالسعار

ير القضايا والمشكالت االقتصادية التي تؤثر في استخدام المتغيرات االقتصادية في تفس 1/12

 ARS) 1/11) . أداء المنظمات

 . لترشيد اتخاذ القراراتاألقتصادية  المتاحة وذلك  الموارد وتخصيص  كفاءة استخدا م1/13

  (1/12 (ARS 

وضع خطط االستثمار واالنتاج على مستويات القطاعات االقتصادية المختلفة على  القدرة  1/14

 ARS) 1/13)  لى المستوى القومي.وع
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 :المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  . 2

 المعرفة والفهم :   2/1

 يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف و قادرا على ان:

 

 التجارة لخريج قطاع كليات المعرفة والفهم

  (ARS 2/1) .الالسمات المميزة واألشكال المختلفة لمؤسسات األعم صفي 2/1/1

 ARS) 2/2) .أساليب التعامل مع البيئات المختلفة التي تعمل بها المنظماتيناقش  2/1/2

تجارة في مجال الوالقضايا المعاصرة تعرف علي التطورات واالتجاهات الحديثة ي 2/1/3

 (ARS 2/3). الخارجية

 .التجارة الخارجيةل النظريات والمدارس الفكرية في مجاالمباديء األساسية و شرحي 2/1/4

(2/4 ARS) 

وثيقة الصلة  االقتصادية واالحصائية واإلدارية وعلوم الحاسب العلوم على عرفتي 2/1/5

 ( 2/5ARS) .تجارة الخارجيةبال

 (ARS 2/6) .أدوات وأساليب القياس والتحليل وخطوات البحث العلمييوضح  2/1/6

 (ARS 2/7) .من العلوم االجتماعية العالقة بين العلوم التجارية وغيرها حددي 2/1/7

 (ARS 2/8) .تجارة الخارجيةل والممارسة المهنية في مجال اليلم بأخالقيات العم 2/1/8

 

 التجارة الخارجية :المعرفة والفهم لخريج برنامج 

والمنظمات المتنوعة. مؤسسات األعمال والهيئات طبيعة األنشطة االقتصادية ل يصغ 2/1/9

(2/9 ARS ) 

 2/10)في دعم واتخاذ القرار. أساليب اتخاذ القرار ومدي تأثير نظم المعلومات  ناقشي 2/1/10

ARS) 

االقتصادية وعالقتها بالعلوم  ذات الصلة بالتجارة الخارجيةجوانب المعرفة  تعرف علىي 2/1/11

 (ARS 2/11)واالحصائية واإلدارية وعلوم التامين والقانون والرياضيات واالحصاء. 

 (ARS 2/12) وكيفية تطبيقها. مقومات النظرية المحاسبية ومعاييرهامفهوم ويناقش  2/1/12

اجراءات التسجيل والتبويب والتحليل والعرض  الدورة المحاسبية متمثلة في يشرح  2/1/13

 (ARS 2/13) .وتفسير العمليات المالية

 (ARS 2/14) .المتنوعة قواعد وأصول وأحكام تطبيق المعارف المحاسبيةيشرح  2/1/14

 2/15). دراسات الجدوي المالية للمشروعاتوأساليب مراحل واجراءات يلخص  2/1/15

ARS) 

يحدد إجراءات تقييم األصول وااللتزامات واسليب التخطيط المالي واعداد الموازنات.  2/1/16

(2/15 ARS) 

 (ARS 2/16)سبيا. يلم بالتشريعات التجارية والضريبية والمالية وكيفية تطبيقها محا 2/1/17

 (ARS 2/17) يوضح معايير واجراءات مراجعة الحسابات الداخلية. 2/1/18
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 2/18)يتعرف على مبادئ وقواعد واجراءات المراجعة الخارجية للقوائم المالية.  2/1/19

ARS) 

( )األسهم والسندات واالذون أحكام المعامالت المحاسبيىة المتعلقة باألوراق المالية فسري 2/1/20

 (ARS 2/19)وتداولها ومؤشراتها. 

يتعرف على المبادئ اإلقتصادية األساسية  لفظيا وبيانيا ورياضيا على جميع المستويات  2/1/21

 (2/20ARS). الجزئي والكلي وعلى مستوى المنشاه واالقتصاد القومي

لع والخدمات واالنتاج وتبادل الس يلم بالحقائق اإلقتصادية المتعلقة باتخاذ القرارات 2/1/22

 (2/21ARS). والتسعير واستخدام عناصر األنتاج

يناقش القضايا األقتصادية الكلية للدخل القومي وميزان المدفوعات والنقود والتمويل  2/1/23

 (2/22ARS) .والمالية العامة للدولة

 (2/23ARS)يشرح السياسات األقتصادية سواء على المستوى الجزئي والكلي.  2/1/24

الحاسب ب األساليب الكمية بما فيها  الطرق األحصائية والرياضية وتطبيقها تعرف علىي 2/1/25

 (2/24ARS) على البيانات المالية واألقتصادية لحل المشاكل المعقدة .واآللى 

ديلة  يناقش أساليب حل المشكالت وكيفية اتخاذ القرارت في ضوء تكلفة الفرصة الب  2/1/26

 (2/25ARS) ار.وذلك لترشيد اتخاذ القر

 

 

 الذهنية :  مهاراتال  2/2

 يجب أن يكون الخريج  قادرا على ان:

 

 المهارات الذهنية لخريج قطاع كليات التجارة

  (ARS 3/1). باستخدام المنهج العلميالقوائم المالية يحلل  2/2/1

 3/2) .ذات الصلة بالتجارة الخارجية ومباديء لحل المشاكل المحاسبيةأساليب  يبتكر 2/2/2

ARS) 

 3/3)طروحة. مال العناصر االيجابية والسلبية في المسائل والقضايا المحاسبية يكتشف 2/2/3

ARS) 

 (ARS 3/4). يحلل األرقام ويفسر مدلوالتها 2/2/4

 (ARS 3/5)يخطط لتحويل التهديدات إلي فرص ويتعامل معها بإيجابية.  2/2/5

 يه فيها باسلوب علمي مدعم باالدلة والموضوعية.االفكار ووجهات النظر ويبدي رأ نقدي 2/2/6

(3/6 ARS) 

 

 التجارة الخارجية :المهارات الذهنية لخريج برنامج 

يختار األسلوب المالئم في تفسير األحداث االقتصادية وما ينتج عنها من معامالت مالية  2/2/7

 (ARS 3/7). وتوجيهها محاسبيا

 (ARS 3/8). مالئمة لطبيعة نشاط المنشاةال محاسبيةالساليب األطرق وال حددي 2/2/8
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ذات صلة معلومات وتقديمها لمستخدمي  المعلومات واألرقام المحاسبية يستنتج مدلول 2/2/9

  (ARS 3/9). بالتجارة الخارجية

 (ARS 3/10) .للتحسين المستمر وفق المتغيرات الحادثةمبتكرة نظم محاسبية  صممي 2/2/10

تصادي للوحدات االنتاجية واالستهالكية، والقضايا االقتصادية بطريقة يحلل السلوك االق2/2/11

 (3/11ARS) علمية لترشيد عملية اتخاذ القرارات.

الظتواهر االقتصتادية فتي مجتال اإلنتتاج واألعمتال، للتوصتل إلتي أستباب واثتار  يستتنتج 2/2/12

 (3/12ARS) لتعامل معها علي أسس علمية.واتفسير علمي 

تراتيجيات اقتصتادية باستتتخدام نظتتم المعلومتات متتن ختالل التتدوافع والفتترص يخطتط استت 2/2/13

وإدراك نقتتتاط القتتتوة وتضتتتارب المصتتتالح والمفاوضتتتات عنتتتد وضتتتع الخطتتتط اإلستتتتراتيجية أو 

 (3/13ARS) القرارات الهامة على مستوى المنظمات الخاصة والحكومية.

شرة ألي قرار بما يساعد على ترشيد أو النتائج المبا من احداث يكتشف ما  وراء اآلثار 2/2/14

 (3/14ARS) اتخاذ القرارات ومراعاة التأثيرات البيئية واآلثار االجتماعية.

يصتتمم البيانتتات بأستتاليب مناستتبة )البيانتتات الختتام فتتي جتتداول، والمعلومتتات فتتي أشتتكال  2/2/15

ها، ودرجة الثقتة فيهتا، فهم الظواهر وتحليلها وعدم االنخداع في األرقام، وقياس معنوياتلبيانية(، 

 (3/15ARS) المناسبة .بما يساعد علي اتخاذ القرارات 

 

 عملية :المهنية والمهارات ال 2/3

 يجب أن يكون الخريج  قادرا على ان:

 

 المهارات المهنية والعملية لخريج قطاع كليات التجارة

 (ARS 4/1). عليها حافظيوفي مؤسسات قطاع االعمال الموارد البشرية والمادية  ينمي 2/3/1

 (ARS 4/2) .ألسواقل يجري دراسات تحليلية 2/3/2

 (4/3ARS)التي يقوم بجمعها. مصادر المعلومات يتحقق من صدق  2/3/3

مؤشرات اقتصادية يحللها ما تعكسه من فسرها وجمع البيانات واالحصائيات ويي 2/3/4

 (ARS 4/4) .واجتماعية

 ( ARS 4/5). المحاسبيةيصمم ويشغل النظم  2/3/5

 (ARS 4/6)المحاسبية باستخدام األسلوب االعلمي.  حل المشكالتي 2/3/6

 (ARS 4/7)المالية. الرقابة  ومباديء سسأل قييم األداء وفقاي 2/3/7

 (ARS 4/8) .بأسلوب علميويعرضها ويفسرها المحاسبية و المالية التقارير يعد 2/3/8

 4/9. )تجارة الخارجيةال اللوجيا المعلومات في مجاآللي وتكنويستخدم تطبيقات الحاسب  2/3/9

ARS) 

 (ARS 4/10). يوظف نتائج البحوث لتطوير األعمال وتحسين األداء 2/3/10
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 التجارة الخارجية : المهارات المهنية والعملية لخريج برنامج

  (ARS 4/11). يطبق الطرق واالجراءات والنماذج المحاسبية المالئمة 2/3/11

 (ARS 4/11) .د التقارير المالية المحاسبية وملحقاتهايع 2/3/12

 .للمؤسسات ذات الصلة بالتجارة الخارجية يعد الموازنات التخطيطية والمالية والنقدية 2/3/13

(4/12 ARS) 

 (ARS 4/12)ماليا ومحاسبيا. يحلل ويقييم بدائل االستثمار  2/3/14

ارير المحاسبية سواء داخل المنشأة            يعرض المعلومات بشكل مالئم من خالل التق 2/3/15

 (ARS 4/13). أو خارجها

. وفق الظروف المحيطةعلى العينة محل المراجعة المناسبة والبرامج يطبق األساليب  2/3/16

(4/14 ARS) 

 (ARS 4/15) يجري الفحص والتدقيق والتوثيق للمستندات والحسابات والقوائم المالية. 2/3/17

 (ARS 4/16). االستشارات المالية والضريبية يقدم 2/3/18

 (ARS 4/17) .التجارة الخارجية ت عمليجتاز االختبارات المهنية في مجاال 2/3/19

لألنظمة والقضايا والمشكالت المختلفة وتقديم حلول مبتكرة تساهم في اتخاذ وضع إطار  2/3/20

 (ARS 4/18) القرار .

فهم وادراك االسس والمبادئ االقتصادية التى تساعد على ل اإلقتصادية  النظرية يحلل 2/3/21

 (ARS 4/19)تفسير السياسات المختلفة على المستوى الجزئى والكلى .

يطبق أساليب التفكير حول كيفية التعامل مع المتغيرات اإلقتصادية وإمكانية التوصل  2/3/22

 (ARS 4/20) إلى حقائق بخصوص المشكلة للتوصل إلى حلول عملية لها.

وتحفزهم  بطريقة تحقق  يصمم السياسات واالستراتيجيات التي توجه سلوك األفراد 2/3/23

 (ARS 4/21) أكبر عائد في منظمات األعمال وأيضا التعامل مع األطراف المجتمعية .

 

 : مهارات عامــة 2/4

 يجب أن يكون الخريج  قادرا على ان:

 ة :المهارات العامة لخريج  قطاع كليات التجار

 (ARS 5/1). يدير االوقت بفعالية وكفاءة 2/4/1

 (ARS 5/2)يتواصل ويؤثر في اآلخرين بكفاءة وفعالية. 2/4/2

 (ARS 5/3). ويتعاون مع اعضاؤه يعمل في فريق 2/4/3

 (ARS 5/4) .الذاتي ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم 2/4/4

 5/5) حل المشكالت الفردية والمؤسسية بكفاءة عالية. يستخدم األساليب المالئمة في 2/4/5

ARS) 

 (ARS 5/6). يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة 2/4/6

 (ARS 5/7) ع ضغوط العمل ويتكيف معها ذاتيا.يتعامل م 2/4/7

 (ARS 5/8) يطور ويحسن من أداؤه. 2/4/8

 (ARS 5/9) في العمل المهني. رة الخارجيةوالتجا يستخدم المصطلحات المحاسبية 2/4/9

 (ARS 5/10). يلم باللغة االنجليزية للتعامل مع الجهات األجنبية 2/4/10
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يستخدم  تكنولوجيا المعلومات في تنمية نظم المعلومات االقتصادية لزيادة درجة    2/4/11

 (ARS 5/11) الكفاءة في التطبيقات العملية.

 (ARS 5/12)ية في اعداد التقارير واألوراق البحثية. يستخدم الطرق العلم 2/4/12

 المعايير األكاديمية للبرنامج : -3

  بإعداد معايير أكاديمية مرجعية لبرنامج التجارة الخارجية استرشادا المحاسبة قسم قام

والمراجعة المحاسبة برنامج قطاع كليات التجارة والمعايير القومية األكاديمية المرجعية لب

وبرنامج  ،2009 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بتاريخ يناير عن  الصادر

 الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بتاريخ يناير العلوم األقتصادية

، والمجلس 4/12/2016بتاريخ  26وتم عرضها واعتمادها من مجلس القسم رقم  2009

وذلك نظرا لقيام المعهد بمراجعة  21/12/2016بتاريخ  26االكاديمي للمعهد رقم 

( ARSمعايير اكاديمية قياسية ) لبرامجه الثالث وضرورة اعداديمية المعايير االكاد

 .NARSبال من تبني  لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية وبرنامج التجارة الخارجية
 

  : العالمات المرجعية -4

 مرجعية لقطاع كليات التجارة وبرنامج المحاسبة والمراجعةية الالمعايير القومية األكاديم 

 .2009 الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بتاريخ يناير

 حصائية المعايير القومية األكاديمية المرجعية لقطاع كليات األقتصاد والعلوم السياسية واإل

لقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بتاريخ الصادر عن الهيئة ابرنامج العلوم األقتصادية 

 .2009يناير 
 

 هيكل ومكونات البرنامج : -5

 سنوات  4مدة البرنامج :    -أ     

 هيكل البرنامج :  -ب    

            / تطبيقيعملي  88نظري      196 عدد الساعات:  -

                  إلزامي   284  إجمالي: -

ير االكاديمية المعاي مقرراتطبيعة ال

 المرجعية

  لقطاع كليات التجارة

المعايير االكاديمية 

برنامج لالمرجعية 

 التجارة الخارجية

برنامج التجارة 

 الخارجية 

 % عدد % عدد % عدد

 %24.5 12 %24.5 12 %25 10 مقررات العلوم األساسية

مقررات العلوم 

 االجتماعية واإلنسانية

5 12.5% 5 10.2% 5 10.2% 

 %51 25 %51 25 %50 20 ررات علوم التخصصمق

مقررات من علوم أخرى 

 )حاسب آلى ولغة..(

5 12.5% 7 14.3% 7 14.3% 

 %100 49 %100 49 %100 40 االجمالي
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 أسابيع فى كل فرقة.  3التدريب الميداني :  تدريب ميداني لطالب الفرقتين الثانية والثالثة  لمدة   -

 ي نظام الساعات المعتمدة ( :         ال ينطبقمستويات البرنامج ) ف  -ج

 جميع مقررات البرنامج الزامية د . مقررات البرنامج :

  األولى:مقررات الفرقة 

رقم  /  كود

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 عدد الساعات األسبوعية

 الفرقة 
الفصل 

 تمارين نظري الدراسي
عملي/ 

 تطبيقي

G1 األول األولى 2  4 6  أصول االدارة 

G2 األول األولى 2  4 6 أصول االقتصاد 

G3  مدخل الحاسب اآللي ونظم

  التشغيل

 األول األولى 2  4 6

G4  1أصول المحاسبة  األول األولى 2  4 6  

G5  األول األولى 2  4 6 مدخل القانون 

G6  دراسات تجارية بلغة

)ممتدة(* 1أوربية  

 األول األولى 2  2 4

G7 اضيات األعمال ري  الثاني األولى 2  4 6  

G8  الثاني األولى 2  4 6  حزم تطبيقات مكتبية 

G9  الثاني األولى 2  4 6   2أصول المحاسبة 

G10  الثاني األولى _  4 4  السلوك التنظيمي 

G11  الثاني األولى _  4 4  االدارة العامة 

G12  تطور اقتصادي وتحليل

  موارد

لىاألو _  4 4  الثاني 

G6  دراسات تجارية بلغة

* )ممتدة( 1أوربية  

 الثاني األولى 2  2 4

   20  48 68 اجمالي عدد الساعات
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العام ويعقد االمتحان آخر (  مستمر طوال 1* مقرر دراسات تجارية بلغة أوربية )

 العام.

 

 

 :مقررات الفرقة الثانية 

كود / رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

الساعات األسبوعيةعدد   

 الفرقة 
الفصل 

عملي/  تمارين نظري الدراسي

 تطبيقي

G13  األول الثانية 2  4 6   1محاسبة شركات 

G14  األول الثانية 2  4 6 اقتصاديات النقود والبنوك 

G15  دراسات تجارية بلغة

 * )ممتدة(  2أوربية 

 األول الثانية 2  2 4

G16  األول الثانية 2  4 6  مبادئ االحصاء 

G17  األول الثانية 2  4 6  ادارة االنتاج 

G18  األول الثانية _  4 4  نظرية التجارة الخارجية 

G19  الثاني الثانية 2  4 6  رياضيات اإلستثمار 

G20  الثاني الثانية 2  4 6  اصول التسويق 

G21 ( 2محاسبة الشركات)  الثاني الثانية 2  4 6 

G22 ات تجارية على تطبيق

 الحاسب اآللي

 الثاني الثانية 2  4 6

G23 الثاني الثانية _  4 4 ادارة األفراد 

G24 الثاني الثانية 2  4 4 القانون التجاري 

G15  دراسات تجارية بلغة

 * )ممتدة(  2أوربية 

 الثاني الثانية 2  2 4

   22  48 70 اجمالي عدد الساعات

العام ويعقد االمتحان آخر (  مستمر طوال 2ة أوربية )* مقرر دراسات تجارية بلغ

 العام.



 برنامج التجارة الخارجية -قسم المحاسبة 

 

12 
 

 

 

 

 

 :مقررات الفرقة الثالثة 

كود / رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 عدد الساعات األسبوعية
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

عملي/  تمارين نظري الدراسي

 تطبيقي

C25 
 األول الثالثة 2  4 6 أصول محاسبة التكاليف

C26 
اقتصاديات المالية العامة 

 والنظم الضريبية

 األول الثالثة 2  4 6

C27 
اإلدارة المالية فى الشركات 

 الدولية

 األول الثالثة 2  4 6

C28 
سياسات وتخطيط التجارة 

 الخارجية

 األول الثالثة -  4 4

C29 
 األول الثالثة 2  4 6 إدارة مشتريات ومخازن

C30 
غة باللتطبيقات االنترنت 

 اإلنجليزية

 األول الثالثة 2  4 6

C31 

باللغة  دولية محاسبة

 (*3) اإلنجليزية

 االول الثالثة 2  2 4

C31 
باللغة  دولية محاسبة

 * (3) اإلنجليزية

 الثاني الثالثة 2  2 4

C32 
 الثاني الثالثة 2  4 6 التأمين الدولى ورياضياته

C33 
التنمية والتخطيط 

 االقتصادى

 الثاني لثةالثا -  4 4

C34 
إحصاء تطبيقى وبحوث 

 العمليات

 الثاني الثالثة 2  4 6

C35 
 الثاني الثالثة 2  2 4 قانون دولى

C36 الثاني الثالثة 2  4 6 تصميم مواقع الويب 

   18  48 66 اجمالي عدد الساعات

ان (  مستمر طوال العام ويعقد االمتح3* مقرر محاسبة  دولية باللغة اإلنجليزية )

 آخر العام.
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 :مقررات الفرقة الرابعة 

كود / رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات األسبوعية
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

عملي/  تمارين نظري الدراسي

 تطبيقي

C37 
التسويق االلكتروني 

 اإلعالنو

 األول الرابعة 2  4 6

C38 
العالقات الدولية والنظم 

 القنصلية

 األول الرابعة -  4 4

C39  األول الرابعة 2  4 6 تطبيقات بحوث العمليات 

C40 
نظم تحليل و دعم اتخاذ 

 القرار

 األول الرابعة 2  4 6

C41 
أساستتتتتتتتتتتتتتيات التجتتتتتتتتتتتتتتارة 

 نجليزيةاإللغة الااللكترونية ب

 األول الرابعة 2  4 6

C42  األول الرابعة 2  4 6 المحاسبة اإلدارية 

 االول الرابعة 4  2 6 جمشروع التخر 

C43 
إدارة التمويل واالستثمار 

 الدولى

 الثاني الرابعة 2  4 6

C44 الثاني الرابعة -  4 4 نظم معلومات محاسبية 

C45 الثاني الرابعة 2  4 6 مشكالت التجارة الدولية 

C46 الثاني الرابعة 2  4 6 المشروعاتجدوى  ةدراس 

C47 
نظم معلومات إدارية فى 

 الدولية شركاتال

 الثاني الرابعة 2  4 6

C48 
تطبيقات التجارة االلكترونية 

 نجليزيةاإلبلغة 

 الثاني الرابعة 2  4 6

 الثاني الرابعة 4  2 6 مشروع التخرج 

   28  52 80 اجمالي عدد الساعات

 مستمر طوال العام ويتم تقييمه اخر االعام مشروع التخرج مقرر *  
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 محتويات المقررات  :   -6

 كود أو رقم المقرر  :    

 اسم المقرر :

 المحتويات  :         
 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج  :  -7

د وزير التعليم بعد أخذ رأى المجلس األعلتى لشتئون المعاهتد فتي نهايتة كتل عتام ديح  (:20مادة )

متن التذين يقبلتتون  جتامعي عتدد الطتالب متن أبنتاء جمهوريتة مصتر العربيتة أو غيترهم

 م قبولهم. ابالمعهد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة ونظ
 

 (: 21مادة )

يكون ترشيح الطالب للمعهد عن طريق مكتب التنستيق متا لتم يصتدر قترار متن وزيتر التعلتيم  -

 بغير ذلك.  

ئهم الحتتد األدنتتى  التتذي تقتترره كتتذلك قبتتول الطتتالب التتراغبين فتتى التحويتتل للمعهتتد بعتتد استتتيفا -

 الوزارة فى هذا الشأن. 
 

 يشترط لقيد الطالب بالمعهد الحصول على أحد المؤهالت الدراسية اآلتية:   (:22مادة )

 الثانوية العامة بشعبيتها وما يعادلها  (1)

 سنوات  5، 3الثانوية التجارية نظام  (2)

 سنوات  5، 3الثانوية الصناعية نظام   (3)

 لفنية التجارية دبلوم المعاهد ا (4)

 دبلوم المعاهد الفنية الصناعية  (5)

 دبلوم معاهد الحاسب اآللى  (6)

 الثانوية الفنية )إدارة وخدمات(  (7)

 ويشترط أيضا: 

  .اجتياز الكشف الطبي -

  .أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة -

  .أن يكون متفرغا للدراسة بالمعهد -

 .ريق الذي يحدده المعهدل طالب مقيد بأحد المعاهد أن يثبت حضوره بالطكعلى  -

ال يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من معهد في وقت واحتد، وال يجتوز لته أن يجمتع بتين  -

كليتة جامعيتة، وال يجتوز إعتادة  قيتد الطالتب بتأى معهتد  غير تابع للوزارة وأي القيد في معهد

 راجع استمارات توصيف المقررات
8ملحق رقم   
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علتى شتهادة للحصول على شهادة سبق له الحصول عليها، كما ال يجوز إعادة قيتده للحصتول 

 أخرى من معهد مماثل. 
 

لكتتل طالتتب بالمعهتتد بعتتد ستتداد المصتتروفات الدراستتية بطاقتتة خاصتتة يتتتم استتتخراج  (:23مااادة )

المقررة بواسطة إدارة المعهد تلصق بها صورته ويوقعها عميد المعهد وتختم بخاتم المعهد ويجب 

 –اإلمتحانتتتات  -لالمعامتتت –تقتتتديم هتتتذه البطاقتتتة فتتتي كتتتل شتتتأن دراستتتي )حضتتتور المحاضتتترات 

وال يسمح ألي طالب بحضور الدروس والمحاضرات والتمرينتات العمليتة وتأديتة  (……المكتبة

 االمتحانات إال إذا كان يحمل بطاقته. 

 

 يتم التحويل فيما بين المعهد والمعاهد األخرى وفقا للقواعد اآلتية:   (:24مادة )

مقيد بالفرقة األولى إال إذا كان حاصال علتى ال يجوز تحويل الطالب من المعاهد المتناظرة وال (1

الحتتد األدنتتى للمجمتتوع التتذي وصتتل إليتته القبتتول فتتي المعهتتد ويتتتم التحويتتل بموافقتتة عميتتدي 

المعهدين أما إذا كان الطالب غير حاصل على الحد األدنى للمجموع التذي وصتل إليته القبتول 

ن الطبتي العتام أو لظتروف في المعهد فيجتوز تحويلته ألستباب مرضتية معتمتدة متن القومستيو

 اجتماعية يقرها رئيس اإلدارة المركزية المختص. 

يجوز تحويل الطالب المقيدين بفرقة أعلى من الفرقة األولى بين المعاهد المناظرة إذا وجتدت  (2

ظروف اجتماعية أو صحية تقتضى التحويل وذلك بموافقة عميدي المعهدين ويجتوز فتي هتذه 

ناظرة للفرقة التي كان مقيدا بها مع تأدية اإلمتحان في بعض المتواد الحالة قيد الطالب بفرقة م

أو اإلعفاء من اإلمتحان في بعض المواد طبقا لخطة الدراسة وتحتسب ضمن فرص الرسوب 

 المتاحة المدة التى قضاها الطالب الراسب في الفرقة التى ينقل إلى نظيرها. 

لفرقتة األولتى بتأي متن الكليتات الجامعيتة أو يجوز نقل قيد الطالتب المنقتول بفرقتة أعلتى متن ا (3

المعاهتتد الغيتتر منتتاظرة بشتترط أن يكتتون حاصتتال علتتى الحتتد األدنتتى لمجمتتوع التتدرجات التتذي 

وصل إليه القبول بالمعهد المطلوب النقل إليه سنة الحصول على  شهادة الثانوية العامة وذلتك 

 رقة األولى بالمعهد. بموافقة عميدي المعهدين وفى هذه الحالة يقيد الطالب بالف

يشترط في جميع الحاالت الستابقة أال يكتون الطالتب المطلتوب تحويلته أو نقتل قيتده قتد استتنفذ  (4

كون الطالب قد فصل لسبب تأديبي، كما يشترط تقديم طلب تحويل إلى يوأال  ،فرص الرسوب

الضترورة المعهد المطلوب التحويل إليه قبتل بتدء الدراستة ويجتوز لمجلتس إدارة المعهتد عنتد 

القصوى قبول طلب التحويتل ختالل الشتهر التتالي لبتدء الدراستة وفتى جميتع الحتاالت يشتترط 

 موافقة رئيس اإلدارة المركزية المختص بوزارة التعليم العالي .

يجوز قبول الطالب المفصتولين بغيتر الطريتق التتأديبي والكليتات العستكرية أو كليتة الشترطة  (5

، أو التتذين استتتنفذوا متترات الرستتوب متتنهم يشتتترط حصتتول لعتتدم الصتتالحية للحيتتاة العستتكرية

 الطالب على المجموع الكلى والمواد المؤهلة سنة حصوله على الثانوية العامة. 

 

يجوز أن يقبل المعهد الطتالب التذين استتنفذوا مترات الرستوب فتى الكليتات والمعاهتد  (:25مادة )

 العليا وفقا للقواعد التالية: 

ا في الكليتة أو المعهتد العتالي فتي الستنة الدراستية الستابقة مباشترة للستنة أن يكون الطالب مقيد (1

 التى يلتحق فيها بالمعهد.
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علتتى شتتهادة الثانويتتة العامتتة أو متتا يعادلهتتا علتتى مجمتتوع يؤهلتته ل لتحتتاق  أن يكتتون حاصتتال (2

 بالمعهد في عام حصوله على تلك الشهادة، أو في عام التحاقه بالمعهد أيهما أفضل للطالب. 

ويكون التحاق الطالب بالسنة األولى مستجدين، وتقدم أوراق هتؤالء الطتالب إلتى المعهتد 

إلرسالها إلى اإلدارة المختصة بوزارة التعليم العالى، ويكتون قبتولهم بقترار متن رئتيس اإلدارة 

 المركزية المختصة. 

 

 يجوز قيد وإعادة قيد الطالب فى الحاالت اآلتية:   (:26مادة )

 تجد الذي لم يستكمل إجراءات قيده لعذر مقبولالطالب المس (1

 الطالب الذي سحب أوراقه وهو مقيد بالمعهد ثم قدم عذرا مقبول (2

 الطالب الذي لم يتقدم لمكتب التنسيق فى سنة حصوله على الثانوية لعذر مقبول (3

  .وفى جميع هذه الحاالت يعتبر عام رسوب السنة التى تنقصى دون أن يقيد الطالب فيها نفسه 

  ويكتتون القيتتد أو إعتتادة القيتتد بقتترار متتن رئتتيس اإلدارة المركزيتتة المختتتص أو بموافقتتة مجلتتس

 إدارة المعهد على حسب األحوال. 

 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -8

  (:27مادة )

يحدد وزير التعليم موعد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد اإلمتحانتات والعطتالت بالمعهتد علتى  -

أسبوعا فى السنة مقسمة إلى فصلين دراسيين مدة كل منهمتا  34لية فعون مدة الدراسة الأن تك

 أسبوعا.  17

 

 (: 28مادة )

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية، محاسبة، تجارة خارجية(، وفقا يمنح المعهد  -

 اإلدارياة نظام المعلوماات شاعبة  فبخصاو للخطط المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات. 

حتتتى الستتنة الدراستتية الرابعتتة ، بينمتتا  يتخصتتص الطالتتب اعتبتتارا متتن الستتنة الدراستتية األولتتى

فتي الدراستة ختالل الستنتين الدراستيتين  الشتعبة تشتترك -التجتارة الخارجيتة والمحاسبة  شعبة

ارجيتة. األولى والثانية، ويختار الطالب في السنة الثالثة أما قسم المحاسبة أو قستم التجتارة الخ

 .يشترط للحصول على درجة البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح أربع سنوات دراسيةو

، ما لم يقرر مجلس إدارة المعهد بعد أخذ موافقتة وزارة اللغة العربية هي لغة الدراسة بالمعهد -

 . التعليم العالي إضافة شعبة خاصة باللغة اإلنجليزية

 

 (:29مادة )

الدروس واإلشتتراك فتى التمرينتات العمليتة والتتدريب وفقتا ألحكتام يجب على الطالب متابعة  -

الالئحتة الداخليتتة ولمجلتتس إدارة المعهتتد أن يحتترم الطالتتب متتن التقتتدم ل متحتتان كلتته أو بعتتض 

المواد إذا رأى أن مواظبته غير مرضية طبقا ألحكام الالئحة الداخلية وفتى هتذه الحالتة يعتبتر 

 حرم من التقدم ل متحان فيها.  الطالب راسبا فى المقررات التى
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ويجوز لمجلس إدارة المعهد أن يوقف قيد الطالتب لمتدة ستنة دراستية وال تزيتد عتن ستنتين إذا  -

تقدم بعتذر مقبتول يمنعته متن اإلنتظتام فتى الدراستة ويجتوز لترئيس اإلدارة المركزيتة متد هتذه 

 .المدة بحد أقصى ضعف مدة الدراسة بالمعهد عند الضرورة القصوى

 

يحسب التقدير العام للطالب فى درجة البكالوريوس على أستاس المجمتوع التراكمتى  (:30دة )ما

  .الذى حصل عليه فى السنوات األربع ويتم ترتيب األوائل وفقا لهذا المجموع

لمجلتتس إدارة المعهتتد أن يعفتتى الطالتتب متتن حضتتور المقتتررات الدراستتية كلهتتا أو  (:31مااادة )

لنهائية إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية فى معهد علمى معتترف بعضها عدا مقررات الفرقة ا

به متن التوزارة وللمجلتس أن يعفيته كتذلك متن امتحانتات النقتل كلهتا أو بعضتها إذا أثبتت أنته أدى 

  .بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الوزارة
 

 (:32مادة )

ن قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم ل متحتان يجوز لمجلس إدارة المعهد الترخيص للطالب الذي -

  .من الخارج فى السنة التالية فى المقرات التى رسبوا فيها وذلك فيما عدا طالب الفرقة األولى

إذا رستب طالتتب الفرقتتة النهائيتتة فيمتا ال يزيتتد عتتن نصتتف عتدد مقتتررات هتتذه الفرقتتة بصتترف  -

ية اإلمتحان فيمتا رستب فيته حتتى النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة رخص له بتأد

 .يتم نجاحه

إذا تخلف الطالب عن دخول اإلمتحان بعذر قهرى يقبله مجلس إدارة المعهد فال يحسب غيابته  -

  .رسوبا بشرط أال يزيد عن ثالث فرص متتالية أو متفرقة فى المعهد

متن  %75يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيا نسبة حضتور ال تقتل عتن  -

 عدد المحاضرات )الساعات( الدراسية. 

 كما يجوز لمجلس إدارة المعهد أن يوقف قيد الطالب لمدة سنة  -
 

يكتتون اإلمتحتتان فتتى المتتواد المعمليتتة تحريريتتا وشتتفويا وعمليتتا وفتتى المتتواد النظريتتة  (:33مااادة )

رى والشفوى تحريريا وشفويا ويكون تقدير الطالب فى المقرر العملى من متوسط تقديرات التحري

والعملتتى وفتتى المقتتررات النظريتتة بمتوستتط التقتتديرات فتتى التحريتترى والشتتفوى ويعتبتتر الطالتتب 

 الغائب فى اإلمتحان التحريرى غائب فى امتحان المقرر وال ترصد له درجة فيه. 
 

يحسب التقدير العام لنجاح الطالتب فتى كتل فرقتة علتى أستاس التقتديرات التتى حصتل  (:34مادة )

%( فتى المقترر التذى 64المقررات المختلفتة متع مراعتاة أال يزيتد تقتديره علتى مقبتول )عليها فى 

سبق أن رسب فيه أو تغيب فيه أو تغيب عن أداء اإلمتحان الختاص بته بغيتر عتذر مقبتول، أمتا إذا 

 حسب له تقدير النجاح الذى يحصل عليه. يكان قد تغيب بعذر مقبول ف
 

ف إذا كتان تقتديره النهتائى ممتتاز أو جيتد جتدا علتى أال يقتل يمنح الطالب مرتبة الشتر (:35مادة )

تقديره العام فى أى فرقة من فرق الدراسة عن جيتد جتدا علتى أال يكتون قتد رستب فتى أى امتحتان 

 سبق أن تقدم له فى أى فرقة من الفرق الدراسية.
 

 يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات اآلتية:  (:36مادة )
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 ر% فأكث85من   از ــممت -

 %85% حتى أقل من 75من   دا ـجيد ج -

 %75%  حتى أقل 65من   د ـــجي -

 %65% حتى أقل من 50من   ول ــمقب -

 %50% حتى أقل من 30من   ف ـضعي -

 %30أقل من           ضعيف جدا  -

 

ال يكون النقل من سنة إلى أخرى إال فى نهاية السنة الدراسية وبعتد اجتيتاز اإلمتحتان  (:37مادة )

 المقررة وال يعاد امتحان الطالب فى المقرر الذى نجح فيه.  فى المواد

يصدر ستنويا قترار متن وزيتر التعلتيم العتالى بنتاء علتى عترض رئتيس قطتاع التعلتيم  (:38مادة )

بتعيتتين رئتتيس عتتام اإلمتحتتان النهتتائى )البكتتالوريوس( بالمعهتتد ويعتبتتر عميتتد المعهتتد رئيستتا عامتتا 

تحتتان مستتئوال مستتئولية كاملتتة عتتن تنظتتيم جميتتع األعمتتال إلمتحتتان النقتتل ويكتتون رئتتيس عتتام اإلم

 المتعلقة باإلمتحان. 

 

المعهد هو الرئيس العتام ل متحانتات بالمعهتد والوكيتل المختتص نائبتا لته  عميديكون  (:39مادة )

وأن تشتتكل لجتتان العمتتل ل متحانتتات وفقتتا للقواعتتد المنظمتتة لتتذلك بالمعهتتد وعلتتى أن يعتمتتد هتتذا 

 القطاع المختص. التشكيل من رئيس 

 

يرسل المعهد إلتى اإلدارة المختصتة بتوزارة التعلتيم العتالى قبتل بتدء موعتد اإلمتحتان  (:40مادة )

بشهر على األقل كشوفا من ثالث صور بأسماء الطالب الذين سوف يتقدمون ل متحان ستواء فتى 

للتأكد متن صتحة قيتد امتحان النقل أو اإلمتحان النهائى وتقوم اإلدارة المختصة بمراجعة الكشوف 

الطتتالب بالمعاهتتد وأحقيتتتهم فتتى تأديتتة اإلمتحتتان ويستتتبعد الطتتالب التتذين ال حتتق لهتتم فتتى تأديتتة 

اإلمتحتتان ثتتم تعتمتتد هتتذه الكشتتوف ويحفتتظ صتتورة منهتتا بتتاإلدارة العامتتة للمعاهتتد العاليتتة الخاصتتة 

قتضتتاها فتتى وترستتل صتتورة للمعهتتد وتستتلم الصتتورة الثالثتتة للتترئيس العتتام ل متحانتتات للعمتتل بم

 امتحان نهاية العام الدراسى. 

 

تعلن نتيجة امتحان النقل بعتد مراجعتهتا متن اإلدارة المختصتة بتوزارة التعلتيم العتالى  (:41مادة )

واعتمادها من مجلس إدارة المعهد كما تعلن نتيجة امتحانات البكالوريوس بعد اعتمادها من وزير 

ديراتهم والمتخلفين مع ذكتر متواد التخلتف والراستبين التعليم بكشوف مفصلة لكل من الناجحين بتق

مع ذكر المواد التى رسبوا فيه وعلى أن تكون مرتبة حسب الحروف الهجائية ألسماء الطالب فى 

كل تقدير وتعلن فى مكان ظاهر بالمعهد ولوقت كافي ل طالع عليها وال تعلن نتيجتة الطتالب وال 

 والمصروفات المستحقة عليهم. يخلى طرفهم إال بعد سداد جميع الرسوم 

 

يقوم المعهد بتحرير شهادات مؤقتتة لخريجتى الستنوات النهائيتة يوقعهتا عميتد المعهتد  (:42مادة )

التقتتدير العتتام( كمتتا يقتتوم  –تقتتديرات النجتتاح فتتى كتتل متتادة  –دور التختترج  –موضتتحا بهتتا )اإلستتم 

عتها واعتمادها ويحدد بها تاريخ المعهد بتحرير شهادات الخريجين وتقوم اإلدارة المختصة بمراج

  تاريخ اعتماد وزير التعليم لنتيجة اإلمتحان.ومنح الشهادة  
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 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج  : -9

 

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 2/1/26الى  2/1/1المعرفة والفهم: من  -  االمتحان النظري-1

 2/2/15الى  2/2/1هنية من المهارات الذ -

 2/1/26الى  2/1/1المعرفة والفهم: من  -  االمتحان العملي-2

 2/2/15الى  2/2/1المهارات الذهنية من  -

 2/3/23الى  2/3/1المهارات العملية:  -

 2/4/12الى  2/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من  -

 2/1/26الى  2/1/1المعرفة والفهم: من  -  تكليفات-3

 2/2/15الى  2/2/1الذهنية من  المهارات -

 2/4/12الى  2/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من  -

 2/1/26الى  2/1/1المعرفة والفهم: من  -  مشاريع التخرج-4

 2/2/15الى  2/2/1المهارات الذهنية من  -

 2/3/23الى  2/3/1المهارات العملية:  -

 2/4/12الى  2/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من  -

 

 رق  تقويم البرنامج  :ط -10

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

طالب الفرقة النهائية -1 % من عدد الطلبة  30 إستبيانات  

 على األقل

الخريجون -2 % من 10ال يقل عن  إستبيانات 

العام السابق يخريج  

أصحاب األعمال -3 مقابالت  –إستبيانات   تمثل جميع عينة  

 قطاعات األعمال

ارجي أو ممتحن خارجيمقيم خ -4 تقرير 2-1 تقارير   

من أعضاء  مقيم داخلي: طرق أخرى -5

 هيئة التدريس

ريراتق تقرير 1-2   
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 د/إيمان أحمد عوضالمسئول عن البرنامج : 

 17/10/2018التاريخ :                        ايمان عوض التوقيع : 
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 المالحق

 ( المعايير االكاديمية المرجعية 1ملحق رقم :)  لبرنامج التجارة الخارجية

 2016نوفمبر 

 ( المعايير القومية االكاديمية المرجعية لقطاع كليات 2ملحق رقم :)

 نامج المحاسبة والمراجعةوبر  م2009 ينايرالتجارة 

 ( المعايير القومية االكاديمية 3ملحق رقم :)برنامج العلوم المرجعية ل

األقتصادية في قطاع كليات االقتصاد والعلوم السياسية واإلحصائية 

 .م2009سبتمبر 

 ( مصفوفة المضاهاة بين المعايير االكاديمية المرجعية 4ملحق رقم :)

المعايير القومية االكاديمية المرجعية لقطاع لبرنامج التجارة الخارجية و 

وبرنامج  والمراجعة، م وبرنامج المحاسبة2009يناير كليات التجارة 

العلوم األقتصادية في قطاع كليات االقتصاد والعلوم السياسية واإلحصائية 

 .2009بر مسبت

 ( مصفوفة المضاهاة بين المعايير االكاديمية المرجعية5ملحق رقم :) 

 :ج التجارة الخارجيةوبرنام

 اهداف البرنامج مع مواصفات الخريج -

 االكاديمية المرجعيةنواتج تعلم البرنامج مع المعايير  -

 ( 6ملحق رقم :) مصفوفة المضاهاة بين اهداف البرنامج ونواتج تعلم

 البرنامج

 ( 7ملحق رقم :)مصفوفة المضاهاة بين البرنامج والمقررات 

 ( توصيف المقررات8ملحق رقم :) 
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 (1ملحق رقم )

 خارجية التجارة الامج المعايير االكاديمية المرجعية لبرن

(ARS)  

 

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية لقطاع التجارة 

 المواصفات العامة لخريج كليات التجارة: .1

 يجب أن يكون خريج كلية التجارة قادرا على:  

 استخدام المنهج العلمي فى التفكير وحل المشكالت. .1.1

التخصص لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة . توظيف المعارف والمهارات المكتسبة فى مجال 2.1

 بشكل إيجابي.

 . التواصل واالتصال الفعال باآلخرين.3.1

. التفاعل مع المستجدات والمتغيرات العالمية واستشراف طبيعة وتأثير تلك المستجدات 4.1

 والمتغيرات على مجال تخصصه.

 تبطة بمجال التخصص.. التعليم المستمر لتطوير المعارف والمهارات المهنية المر5.1

. االلتزام وتحمل المسئولية وإنجاز األعمال المسندة إليه بما يتفق مع القواعد القانونية 6.1

 والمعايير األخالقية والمهنية.

 . إعداد دراسات جدوى المشروعات وتقييم المقترحات االستثمارية.7.1

 . استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات.8.1

 والفهمالمعرفة  .2

 يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف و قادرا على فهم:

 . األشكال واألنواع المختلفة لمؤسسات األعمال والسمات المميزة لكل منها. 1.2

 التي تعمل فيها المنظمات وأساليب التعامل معها. البيئات المختلفة. 2.2

 رتبطة بمجال التخصص.. التطورات واالتجاهات الحديثة والقضايا المعاصرة الم3.2

 . المبادئ األساسية والنظريات واالتجاهات والمدارس الفكرية فى مجال التخصص.4.2

 . العلوم وثيقة الصلة بالتخصص الذي يدرسه الطالب.5.2

 . مناهج البحث العلمي وأدواته وأساليب القياس والتحليل.6.2

 جتماعية.. التكامل بين العلوم التجارية وغيرها من العلوم اال7.2

 . أخالقيات األعمال والممارسة المهنية فى مجال التخصص.8.2
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 المهارات الذهنية .3

 يجب أن يكون الخريج قادرا على:

 . التحليل واالستنتاج وإتباع المنهج العلمي فى التفكير.1.3

 . تطبيق أسس ومبادئ التفكير اإلبتكاري.2.3

 والسلبية فى المسائل والقضايا المطروحة. . النقد والتمييز واكتشاف العناصر اإليجابية3.3

 . التعامل مع األرقام وتحليلها وتفسير مدلوالتها.4.3

 . التعامل االيجابي مع المواقف المختلفة بما يمكن من تحويل التهديدات إلي فرص. 5.3

 . عرض األفكار ووجهات النظر بوضوح وإبداء الرأي بأسلوب علمي مدعم باألدلة والموضوعية.6.3

 المهارات المهنية .4

يجب أن يكون الخريج مكتسباً للمهارات المهنية التالية:   

. التوظيف الفعال للموارد المادية والبشرية والموارد األخرى وتنميتها والمحافظة عليها.1.4  

. القيام بدراسات وتحليل األسواق.2.4  

. البحث عن مصادر المعلومات المختلفة والتحقق من صدقها.3.4  

جمع البيانات واإلحصائيات و تحليلها وتفسيرها وما تعكسه من مؤشرات اقتصادية  .4.4

 واجتماعية.

. تصميم وتشغيل النظـم اإلدارية والمحاسبية والتأمينية كل فى مجال تخصصه.5.4  

. استخدام األساليب العلمية فى حل المشكالت العملية.6.4  

 . أسس ومبادئ الرقابة وتقييم األداء.7.4  

. إعداد وعرض وتفسير التقارير فى مجال التخصص بأسلوب علمي.8.4  

. استخدام تطبيقات الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات فى مجال التخصص.9.4  

 .. استخدام وتوظيف نتائج البحوث والدراسات في تطوير العمل وتحسين مستويات األداء10.4

 المهارات العامة والمنقولة .5

 مكتسباً للمهارات العامة التالية:يجب أن يكون الخريج 

 . اإلدارة الفعالة للوقت.1.5

 . االتصال الفعال والتأثير في اآلخرين.2.5

 . العمل الجماعي.3.5

 . التنمية المعرفية والفكرية والتعلم الذاتي المستمر.4.5
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 . استخدام أساليب حل المشكالت على المستوى الفردي أو المؤسسي بكفاءة عالية.5.5

 . العرض والتقديم والحوار.6.5

 إدارة الذات والتعامل مع ضغوط العمل. .7.5

 . االبتكار والتطوير والتحسين المستمر فى العمل.8.5

 . استخدام المصطلحات الفنية ذات الصلة بموضوعات البرنامج.9.5

 . اإللمام بإحدى اللغات األجنبية واسعة االنتشار.10.5

 

 ة لـبرنامج التجارة الخارجيةالمعايير األكاديمية المرجعي

 مواصفات خريج برنامج التجارة الخارجية .1

برنامج باإلضافة الى المواصفات العامة لخريج كليات قطاع التجارة يجب أن يكون خريج  

  قادرا على:التجارة الخارجية 

( فهم وتحليل سلوك األفراد )المستهلكون والعاملون( والمنشآت )رجال األعمال والحكومة 9.1

فيما يتعلق باإلنتاج والتبادل واستهالك السلع وتوفير الخدمات، ومن ثم تقديم المشورة بشأن 

 اتخاذ قرارات اإلنتاج والتبادل واالستهالك وتسعير المنتجات والخدمات .

تقدير وحساب المتغيرات االقتصادية الكلية كالناتج المحلي االجمالي ومعدل التضخم  10.1

 موازنة العامة وحساب ميزان المدفوعات.والبطالة وإعداد ال

القدرة على تطبيق المبادئ االقتصادية األساسية وتفسير مختلف القضايا والمشكالت  11.1

 االقتصادية المؤثرة على أداء منظمات األعمال.

حسن استخدام الموارد المتاحة بكفاءة من خالل تطبيق المبادئ االقتصادية لترشيد اتخاذ  12.1

 .القرارات

اإلسهام في أعمال ووضع خطط االستثمار واإلنتاج علي المستوي القومي وعلي  13.1

 مستويات قطاعات النشاط االقتصادي ومشروعاتها.
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 المعرفة والفهم: .2

 باإلضافة إلى المعارف والمفاهيم العامة لخريج كليات قطاع التجارة يجب أن يكون خريج برنامج

 :لمعارف والمفاهيم الخاصة ببرنامج المحاسبة  التاليةقد اكتسب ا التجارة الخارجية

نوعيات مؤسسات اإلعمال والهيئات والمنظمات وأطرها القانونية وأنشطتها االقتصادية  9.2

 وطبيعتها الفنية.

 اإلطار العام لنظم المعلومات )الكلية والجزئية ( وعالقتها بدعم اتخاذ القرار.  10.2 

 -االقتصادية  -اسبية و عالقتها بالعلوم ذات الصلة )العلوم السياسية جوانب المعرفة المح 11.2 

 اإلحصاء (. -إدارة اإلعمال  -التامين  -القانون 

 مفهوم ومقومات النظرية المحاسبية ومعاييرها وتطبيقاتها.  12.2

دويا التفسير للعمليات المالية المعدة ي -العرض -التحليل  -التبويب  -إجراءات التسجيل  13.2

 والكترونيا. 

قواعد وأصول وأحكام تطبيق المعارف المحاسبية المتنوعة في الواقع العملي علي اختالف  14.2 

 -منشات خاصة :صناعية  -هيئات اقتصادية عامه  -نوعياته )هيئات حكومية وغير هادفة للربح 

 خدمية. -تجارية  -زراعية 

الجدوى المالية للمشروعات، وتقييم األصول مراحل وإجراءات وأساليب إجراء دراسات   15.2 

 وااللتزامات وأساليب التخطيط المالي وإعداد الموازنات. 

 التشريعات التجارية والضريبية والمالية ذات الصلة وتطبيقاتها. 16.2 

 معايير وإجراءات مراجعة الحسابات الداخلية )قبل وبعد الصرف(.   17.2 

 لمراجعة ) التدقيق ( الخارجية   للقوائم المالية.مبادئ وقواعد وإجراءات ا 18.2 

األذون( ، وتداولها )محليا  -السندات  -أحكام المعامالت ذات الصلة باألوراق المالية )األسهم 19.2

 وخارجيا ( ومؤشراتها. 

باإلضافة إلى المعارف والمفاهيم العامة لخريج كليات قطاع التجارة يجب أن يكون خريج 

ة الخارجية قد اكتسب المعارف والمفاهيم الخاصة ببرنامج العلوم االقتصادية  برنامج التجار

 :التالية

المبادئ االقتصادية األساسية والتعبير عنها لفظياً وبيانياً ورياضياً سواء على المستوى  20.2

 الجزئى  أو الكلى، أي على مستوى المنشأة أو االقتصاد القومي. 
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جزئيتتتة ) علتتى مستتتتوى الفتترد والمنشتتأة ( المتعلقتتتة باتختتاذ القتتترارات الحقتتائق االقتصتتادية ال 21.2

واالختيار واإلنتاج وتبادل السلع والخدمات وتسعير واستخدام المدخالت ) عناصتر اإلنتتاج والمتواد 

 الخام ( .والعالقات التبادلية بين األسواق واالقتصاد االجتماعى )الرفاهة(.

طالة ، الدخل القومى ، ميزان المدفوعات ، نمتط توزيتع التدخل ، القضايا االقتصادية الكلية للب 22.2

التضخم ، النمو والتقلبات االقتصادية ، النقود والتمويل ، الماليتة العامتة للدولتة، وتأثيرهتا علتى بيئتة 

 األعمال وقرارات اإلنتاج والتسعير.

اليب التحليتل والنمتاذج السياسات االقتصادية سواء على المستوى الجزئى أو الكلى ، وفهم أست 23.2

االقتصتادية ومختلتف طترق البحتث العلمتى عنتد تنتاول القضتايا والسياستات التتي تتؤثر علتى أنشتطة 

 منظمات األعمال، وكيفية التعامل مع هذه الظروف.

األساليب الكمية والحاسب اآللى بما فيها الطرق اإلحصائية والرياضتية واالقتصتاد القياستى،   24.2

البيانات المالية واالقتصادية، واستخدام البرامج القياستية واإلحصتائية الالزمتة لحتل وتطبيقاتها على 

 المشاكل المعقدة التي تواجه المنظمات .

أساليب التعامل مع المشاكل وحلهتا ومعرفتة طترق اتختاذ القترارات فتي ضتوء تكلفتة الفرصتة  25.2

تخاذ قرار وتقيمها فتي ضتوء ذلتك لترشتيد البديلة أي التفكير حول التكاليف الالزمة لحل المشكلة أو ا

 اتخاذ القرار وضمان فاعلية الحلول.

 مهارات ذهنية: .3

باإلضافة إلى المهارات الذهنية العامة لخريج كليات قطاع التجارة يجب أن يكون خريج      

 :برنامج التجارة الخارجية قد اكتسب المهارات الذهنية الخاصة ببرنامج المحاسبة   التالية

تفسير اإلحداث االقتصادية وما يسفر عنها من معامالت مالية وتوجيهها محاسبيا باألستلوب  7.3

 المالئم. 

 تمييز واختيار الطرق واألساليب المحاسبية المالئمة لطبيعة نشاط المنشاة. 8.3

 تفسير المعلومات واألرقام المحاسبية ومدلوالتها لكل من يهمه االمر.  9.3 

م النظم المحاسبية وأدلة العمل واقتتراح التحستين المستتمر وفتق المتغيترات ابتكار وتصمي  10.3

 الحادثة. 

باإلضافة إلى المهارات الذهنية العامة لخريج كليات قطاع التجارة يجب أن يكون خريج      

برنامج التجارة الخارجية قد اكتسب المهارات الذهنية الخاصة ببرنامج العلوم األقتصادية 

 :التالية
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تحليل السلوك االقتصادي للوحتدات االنتاجيتة واالستتهالكية، وفهتم القضتايا االقتصتادية    11.3 

 بطريقة علمية لترشيد عملية اتخاذ القرارات.

استيعاب الظواهر االقتصادية في مجال اإلنتاج والمال واألعمتال، وتحليلهتا تحلتيالً علميتاً   12.3

 ارها للتعامل معها علي أسس علمية.للتوصل إلي تفسير علمي وفهم أسبابها وآث

التفكيتتر االستتتراتيجي واستتتخدام نظتتم المعلومتتات، والتتدوافع والفتترص وإدراك نقتتاط القتتوة  13.3

وتضتتارب المصتتالح والمفاوضتتات عنتتد وضتتع الخطتتط اإلستتتراتيجية أو القتترارات الهامتتة علتتى 

 مستوى المنظمات الخاصة والحكومية. 

ر أو النتائج المباشترة ألي قترار حيتث يترتتب عليته سلستلة متن توقع ورؤية ما وراء اآلثا  14.3

 األحداث بما يساعد على ترشيد اتخاذ القرارات ومراعاة التأثيرات البيئية واآلثار االجتماعية.

عتترض البيانتتات بأستتاليب مناستتبة )البيانتتات الختتام فتتي جتتداول، والمعلومتتات فتتي أشتتكال   15.3

واهر وتحليلها وعدم االنخداع في األرقتام، وقيتاس معنوياتهتا، بيانية(، وهو ما يساعد في فهم الظ

 ودرجة الثقة فيها، بما يساعد علي اتخاذ القرارات المناسبة . 

 المهارات المهنية والعملية: .4

العامة لخريج كليات قطاع التجارة يجب أن يكون خريج  المهارات المهنيةباإلضافة إلى 

 :الخاصة ببرنامج المحاسبة  التالية لمهارات المهنيةابرنامج التجارة الخارجية قد اكتسب 

تطبيق الطرق واألساليب واإلجراءات والنماذج المحاسبية المالئمة وإعداد التقارير  11.4

 والقوائم المالية وملحقاتها.

إعداد الموازنات التخطيطية المالية والنقدية ودراسات الجدوى والتحليل والتقييم لبدائل   12.4

 ار ماليا ومحاسبيا وتقارير متابعة التنفيذ.االستثم

العرض الجيد للمعلومات من خالل التقارير المحاسبية سواء داخل المنشاة او خارجها  13.4

 )مع الموائمة بين اإلفصاح المستهدف وسرية المعلومات(.

وفق اختيار العينة المالئمة للمراجعة وتطبيق األساليب والبرامج المناسبة إلجرائها  14.4

 الظروف المحيطة.

إجراء الفحص و التدقيق والمقارنة واالستنتاج والتدليل والتوثيق  للمستندات والحسابات 15.4

 والقوائم.

 تقديم االستشارات المالية والضريبية واإلدارية ذات الصلة. 16.4

صاحبة  اجتياز االختبارات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة التي تعقدها الجهات 17.4   

 االختصاص.
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العامة لخريج كليات قطاع التجارة يجب أن يكون خريج برنامج  المهارات المهنيةباإلضافة إلى 

 :الخاصة ببرنامج العلوم األقتصادية  التالية المهارات المهنيةالتجارة الخارجية قد اكتسب 

          التخيل واالبتكار والتصور                                     18.4  

  القدرة على تجريد وتبسيط الخصائص والسمات األساستية ألي نظتام او قضتية أو مشتكلة

معقتتدة ووضتتع إطتتار مبستتط لهتتا للتقيتتيم وتقتتدير اثتتار السياستتة او القتترار علتتى القضتتية أو 

 المشكلة.

  وقادراً علي استخدام المعارف والمهارات في التعامل مع القضايا االقتصتادية وعلتي حتل

   والمساهمة في اتخاذ القرارات في منشآت األعمال لمراعاة البعد االقتصادي. المشاكل

 تطبيق الحقائق االقتصادية  19.4

  تطبيق النظرية والسباب االقتصادية علي قضايا عملية وفهم وإدراك المبتادئ االقتصتادية

يتة علتي التي تستتخدم وتصتمم وتفستر السياستات التجاريتة واالقتصتادية واالجتماعيتة والبيئ

 مستوي المنشأة أو االقتصاد الكلي . 

  وضع نماذج وتكوين عالقات سببية 20.4

  معرفمة أساليب التفكير حول كيف ولماذا يتم التعامل مع المتغيرات االقتصتادية، ووضتع

الفروض واختبارها، والتوصل إلي حقتائق بخصتوص المشتكلة للتوصتل إلتي حلتول عمليتة 

اجتته منظمتتات األعمتتال والحكومتتة أصتتبحت معقتتدة فتتي ظتتل لهتتاح حيتتث أن المشتتاكل التتتي تو

 البيئة الداخلية والخارجية المنظورة في العصر الحالي. 

 تصميم السياسات واالستراتيجيات 21.4

  توجيتته ستتلوك األفتتراد بطريقتتة تحقتتق أكبتتر عائتتد، واستتتخدام مفهتتوم الحتتوافز فتتي وضتتع

ارد البشرية داخل منظمات األعمال أو القواعد المنظمة والحاكمة لألداء خاصة في إدارة المو

 التعامل مع األطراف الخارجية.

 المهارات العامة والمنقولة: .5

لخريج كليات قطاع التجارة يجب أن يكون خريج والمنقولة العامة  المهاراتباإلضافة إلى 

الخاصة ببرنامج العلوم والمنقولة العامة  المهاراتبرنامج التجارة الخارجية قد اكتسب 

 :قتصادية  التاليةاأل

استخدام تكنولوجيا المعلومات وتنمية نظم المعلومات االقتصادية لزيادة درجة   الكفاءة  11.5

 في التطبيقات العملية.

 اعداد التقارير بطريقة علمية. 12.5
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 (2ملحق رقم )

وبرنامج المحاسبة  المعايير القومية االكاديمية المرجعية لقطاع كليات التجارة 

 م 2009يناير عة والمراج

 

 أوالً: المعايير األكاديمية القياسية العامة لخريج كليات التجارة:
 

 المواصفات العامة لخريج كليات التجارة :

 يجب أن يكون خريج كلية التجارة قادرا على: 

 استخدام المنهج العلمي فى التفكير وحل المشكالت. .1.2

التخصص لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة . توظيف المعارف والمهارات المكتسبة فى مجال 2.1

 بشكل إيجابي.

 . التواصل واالتصال الفعال باآلخرين.3.1

. التفاعتتل متتع المستتتجدات والمتغيتترات العالميتتة واستشتتراف طبيعتتة وتتتأثير تلتتك المستتتجدات 4.1

 والمتغيرات على مجال تخصصه.

 تبطة بمجال التخصص.. التعليم المستمر لتطوير المعارف والمهارات المهنية المر5.1

. االلتتتزام وتحمتتل المستتئولية وإنجتتاز األعمتتال المستتندة إليتته بمتتا يتفتتق متتع القواعتتد القانونيتتة 6.1

 والمعايير األخالقية والمهنية.

 . إعداد دراسات جدوى المشروعات وتقييم المقترحات االستثمارية.7.1

 . استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات.8.1

 

 والمفاهيم: المعارف .2

 يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف و قادرا على فهم:

 . األشكال واألنواع المختلفة لمؤسسات األعمال والسمات المميزة لكل منها. 1.2

 التي تعمل فيها المنظمات وأساليب التعامل معها. البيئات المختلفة. 2.2

 ة المرتبطة بمجال التخصص.. التطورات واالتجاهات الحديثة والقضايا المعاصر3.2

 . المبادئ األساسية والنظريات واالتجاهات والمدارس الفكرية فى مجال التخصص.4.2

 . العلوم وثيقة الصلة بالتخصص الذي يدرسه الطالب.5.2

 . مناهج البحث العلمي وأدواته وأساليب القياس والتحليل.6.2

 وم االجتماعية.. التكامل بين العلوم التجارية وغيرها من العل7.2

 . أخالقيات األعمال والممارسة المهنية فى مجال التخصص.8.2
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 المهارات المهنية: .3

 يجب أن يكون الخريج مكتسباً للمهارات المهنية التالية:

 . التوظيف الفعال للموارد المادية والبشرية والموارد األخرى وتنميتها والمحافظة عليها.1.3

 األسواق.. القيام بدراسات وتحليل 2.3

 . البحث عن مصادر المعلومات المختلفة والتحقق من صدقها.3.3

 . جمتتع البيانتتات واإلحصتتائيات و تحليلهتتا وتفستتيرها ومتتا تعكستته متتن مؤشتترات اقتصتتادية4.3

 واجتماعية.

 . تصميم وتشغيل النظـم اإلدارية والمحاسبية والتأمينية كل فى مجال تخصصه.5.3

 ية فى حل المشكالت العملية.. استخدام األساليب العلم6.3

 . أسس ومبادئ الرقابة وتقييم األداء.7.3       

 . إعداد وعرض وتفسير التقارير فى مجال التخصص بأسلوب علمي.8.3

 . استخدام تطبيقات الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات فى مجال التخصص.9.3

 العمل وتحسين مستويات األداء. . استخدام وتوظيف نتائج البحوث والدراسات في تطوير10.3

 

 . المهارات الذهنية:4

 يجب أن يكون الخريج قادرا على:

 . التحليل واالستنتاج وإتباع المنهج العلمي فى التفكير.1.4

 . تطبيق أسس ومبادئ التفكير اإلبتكاري.2.4

 لمطروحة.. النقد والتمييز واكتشاف العناصر اإليجابية والسلبية فى المسائل والقضايا ا3.4

 . التعامل مع األرقام وتحليلها وتفسير مدلوالتها.4.4

 . التعامل االيجابي مع المواقف المختلفة بما يمكن من تحويل التهديدات إلي فرص. 5.4

. عتترض األفكتتار ووجهتتات النظتتر بوضتتوح وإبتتداء التترأي بأستتلوب علمتتي متتدعم باألدلتتتة 6.4

 والموضوعية.

 

 . المهارات العامة:5

 ون الخريج مكتسباً للمهارات العامة التالية:يجب أن يك

 . اإلدارة الفعالة للوقت.1.5

 . االتصال الفعال والتأثير في اآلخرين.2.5
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 . العمل الجماعي.3.5

 . التنمية المعرفية والفكرية والتعلم الذاتي المستمر.4.5

 عالية.. استخدام أساليب حل المشكالت على المستوى الفردي أو المؤسسي بكفاءة 5.5

 . العرض والتقديم والحوار.6.5

 إدارة الذات والتعامل مع ضغوط العمل. .7.5

 . االبتكار والتطوير والتحسين المستمر فى العمل.8.5

 . استخدام المصطلحات الفنية ذات الصلة بموضوعات البرنامج.9.5

 . اإللمام بإحدى اللغات األجنبية واسعة االنتشار.10.5

 حاسبة والمراجعة:ثانياً: برنامج الم

 المعارف والمفاهيم:  .1

إلى جانب المعارف العامة والفهم التي يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة يجب أن يكتسب 

 خريج برنامج المحاسبة والمراجعة المعارف والمفاهيم التالية:  

طتها . اإللمام بنوعيات مؤسسات اإلعمال والهيئات والمنظمات وأطرها القانونية وأنش1.1 

 االقتصادية وطبيعتها الفنية.

 . اإلطار العام لنظم المعلومات )الكلية والجزئية ( وعالقتها بدعم اتخاذ القرار. 2.1

 -االقتصادية  -. جوانب المعرفة المحاسبية و عالقتها بالعلوم ذات الصلة )العلوم السياسية 3.1

 اإلحصاء (. -إدارة اإلعمال  -التامين  -القانون 

 فهوم ومقومات النظرية المحاسبية ومعاييرها وتطبيقاتها. . م4.1

التفسير للعمليات المالية المعدة يدويا  -العرض -التحليل  -التبويب  -. إجراءات التسجيل 5.1

 والكترونيا. 

. قواعد وأصول وأحكام تطبيق المعارف المحاسبية المتنوعة في الواقع العملي علي اختالف 6.1

منشات خاصة  -هيئات اقتصادية عامه  -كومية وغير هادفة للربح نوعياته )هيئات ح

 خدمية. -تجارية  -زراعية  -:صناعية 

. مراحل وإجراءات وأساليب إجراء دراسات الجدوى المالية للمشروعات، وتقييم األصول 7.1

 وااللتزامات وأساليب التخطيط المالي وإعداد الموازنات. 

 والضريبية والمالية ذات الصلة وتطبيقاتها. . تفهم التشريعات التجارية8.1

 . معايير وإجراءات مراجعة الحسابات الداخلية )قبل وبعد الصرف(.9.1

 . مبادئ وقواعد وإجراءات المراجعة ) التدقيق ( الخارجية   للقوائم المالية.10.1
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ون( ، وتداولها األذ -السندات  -. أحكام المعامالت ذات الصلة باألوراق المالية )األسهم 11.1

 )محليا وخارجيا ( ومؤشراتها. 

 المهارات المهنية والعملية: .2

إلى جانب المهارات المهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة يجب أن يكون 

 خريج برنامج المحاسبة والمراجعة قادرا على:

الئمتتتة وإعتتتداد التقتتتارير . تطبيتتتق الطتتترق واألستتتاليب واإلجتتتراءات والنمتتتاذج المحاستتتبية الم1.2

 والقوائم المالية وملحقاتها.

. إعتتداد الموازنتتات التخطيطيتتة الماليتتة والنقديتتة ودراستتات الجتتدوى والتحليتتل والتقيتتيم لبتتدائل  2.2

 االستثمار ماليا ومحاسبيا وتقارير متابعة التنفيذ.

شاة او خارجهتا )متع . العرض الجيد للمعلومات من خالل التقارير المحاسبية سواء داخل المن3.2

 الموائمة بين اإلفصاح المستهدف وسرية المعلومات(.

. اختيتتار العينتتة المالئمتتة للمراجعتتة وتطبيتتتق األستتاليب والبتترامج المناستتبة إلجرائهتتا وفتتتق 4.2

 الظروف المحيطة.

. إجراء الفحتص و التتدقيق والمقارنتة واالستتنتاج والتتدليل والتوثيتق  للمستتندات والحستابات 5.2

 قوائم.وال

 . تقديم االستشارات المالية والضريبية واإلدارية ذات الصلة.6.2

. اجتيتتاز االختبتتارات المهنيتتة فتتي مجتتال المحاستتبة والمراجعتتة التتتي تعقتتدها الجهتتات صتتاحبة 7.2

 االختصاص.

  . المهارات الذهنية:3

لمحاسبة إلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كلية التجارة يجب أن يكون   خريج برنامج ا

 والمراجعة قادرا على: 

تفسير اإلحداث االقتصادية وما يسفر عنها من معامالت مالية وتوجيهها محاسبيا باألسلوب  .1.3

 المالئم. 

 . تمييز واختيار الطرق واألساليب المحاسبية المالئمة لطبيعة نشاط المنشاة.2.3

 من يهمه االمر. . تفسير المعلومات واألرقام المحاسبية ومدلوالتها لكل3.3

. ابتكار وتصميم النظم المحاسبية وأدلة العمل واقتراح التحسين المستمر وفق المتغيرات 4.3

 الحادثة. 
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 (3ملحق رقم )

 االقتصاديةالمعايير القومية األكاديمية القياسية للعلوم 

 م2009سبتمبر 

 . المواصفات العامة للخريج:1

 د قادرا علي :يجب أن يكون خريج كليات االقتصا     

استخدام المنهج العلمى فى حل المشاكل سواء على المستوى الجزئى )منظمات األعمال(  .1.1

 أو الكلى )االقتصاد القومي(.

فهم وتحليل سلوك األفراد )المستهلكون والعاملون( والمنشآت )رجال األعمال والحكومة(  .2.1

ت ، ومن ثم تقديم المشورة فيما يتعلق باإلنتاج والتبادل واستهالك السلع وتوفير الخدما

 بشأن اتخاذ قرارات اإلنتاج والتبادل واالستهالك وتسعير المنتجات والخدمات .

تقدير وحساب المتغيرات االقتصادية الكلية كالناتج المحلي االجمالي ومعدل التضخم  .3.1

 والبطالة وإعداد الموازنة العامة وحساب ميزان المدفوعات.

المشروعات على المستوى القومى وانعكاساتها على  إجراء دراسات الجدوى وتقييم .4.1

 الربحية المالية للمشروع بما يعظم عائد المشروعات الخاصة.

القدرة على تطبيق المبادئ االقتصادية األساسية وتفسير مختلف القضايا والمشكالت  .1.1

 االقتصادية المؤثرة على أداء منظمات األعمال.

من خالل تطبيق المبادئ االقتصادية لترشيد اتخاذ  حسن استخدام الموارد المتاحة بكفاءة .6.1

 القرارات.

اإلسهام في أعمال ووضع خطط االستثمار واإلنتاج علي المستوي القومي وعلي مستويات  .7.1

 قطاعات النشاط االقتصادي ومشروعاتها.

 . المعرفة والفهم:2

 يجب أن يكون خريج كليات االقتصاد قادرا علي:

ئ االقتصادية األساسية والتعبير عنها لفظياً وبيانياً ورياضياً سواء . استيعاب وفهم المباد1.2

 على المستوى الجزئى  أو الكلى، أي على مستوى المنشأة أو االقتصاد القومي. 

. فهم الحقائق االقتصادية الجزئية ) على مستوى الفرد والمنشأة ( المتعلقة باتخاذ القرارات 2.2

سلع والخدمات وتسعير واستخدام المدخالت ) عناصر اإلنتاج واالختيار واإلنتاج وتبادل ال

 والمواد الخام ( .والعالقات التبادلية بين األسواق واالقتصاد االجتماعى )الرفاهة(.



 برنامج التجارة الخارجية -قسم المحاسبة 

 

34 
 

. معرفة القضايا االقتصادية الكلية للبطالة ، الدخل القومى ، ميزان المدفوعات ، نمط توزيع 3.2

االقتصادية ، النقود والتمويل ، المالية العامة للدولة،  الدخل ، التضخم ، النمو والتقلبات

 وتأثيرها على بيئة األعمال وقرارات اإلنتاج والتسعير.

. استيعاب السياسات االقتصادية سواء على المستوى الجزئى أو الكلى ، وفهم أساليب 4.2

والسياسات  التحليل والنماذج االقتصادية ومختلف طرق البحث العلمى عند تناول القضايا

 التي تؤثر على أنشطة منظمات األعمال، وكيفية التعامل مع هذه الظروف.

.  فهم واستيعاب األساليب الكمية والحاسب اآللى بما فيها الطرق اإلحصائية والرياضية 5.2

واالقتصاد القياسى، وتطبيقاتها على البيانات المالية واالقتصادية، واستخدام البرامج القياسية 

 صائية الالزمة لحل المشاكل المعقدة التي تواجه المنظمات .واإلح

. فهم أساليب التعامل مع المشاكل وحلها ومعرفة طرق اتخاذ القرارات في ضوء تكلفة 6.2

الفرصة البديلة أي التفكير حول التكاليف الالزمة لحل المشكلة أو اتخاذ قرار وتقيمها في 

 علية الحلول.ضوء ذلك لترشيد اتخاذ القرار وضمان فا

 . المهارات الذهنية : 3

 يجب أن يكون الخريج قادرا على :    

تحليل السلوك االقتصادي للوحدات االنتاجية واالستهالكية، وفهم القضايا االقتصادية    1.3

 بطريقة علمية لترشيد عملية اتخاذ القرارات.

ألعمال، وتحليلها تحليالً علمياً .  استيعاب الظواهر االقتصادية في مجال اإلنتاج والمال وا2.3

 للتوصل إلي تفسير علمي وفهم أسبابها وآثارها للتعامل معها علي أسس علمية.

.  التفكير االستراتيجي واستخدام نظم المعلومات، والدوافع والفرص وإدراك نقاط القوة 3.3

مة وتضارب المصالح والمفاوضات عند وضع الخطط اإلستراتيجية أو القرارات الها

 على مستوى المنظمات الخاصة والحكومية. 

.  توقع ورؤية ما وراء اآلثار أو النتائج المباشرة ألي قرار حيث يترتب عليه سلسلة من 4.3

األحداث بما يساعد على ترشيد اتخاذ القرارات ومراعاة التأثيرات البيئية واآلثار 

 االجتماعية.

ات الخام في جداول، والمعلومات في أشكال .  عرض البيانات بأساليب مناسبة )البيان5.3

بيانية(، وهو ما يساعد في فهم الظواهر وتحليلها وعدم االنخداع في األرقام، وقياس 

 معنوياتها، ودرجة الثقة فيها، بما يساعد علي اتخاذ القرارات المناسبة . 
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 (4ملحق رقم )

 الخارجية مصفوفة المضاهاة بين المعايير االكاديمية لبرنامج التجارة

  علوم االقتصاديةوالمعايير القومية االكاديمية المرجعية لكل من برنامج المحاسبة والمراجعة وبرنامج ال

المعايير القومية االكاديمية 

المرجعية لبرنامج العلوم 

 االقتصادية

المعايير القومية االكاديمية 

المرجعية لبرنامج المحاسبة 

 والمراجعة

برنامج التجارة المعايير االكاديمية ل

 الخارجية

 العنصر

استخدام المنهج العلمى فى 1/1

حل المشاكل سواء على 

المستوى الجزئى )منظمات 

األعمال( أو الكلى )االقتصاد 

 القومي(.

 

 

استخدام المنهج العلمي فى 1/1

 التفكير وحل المشكالت.

المواصفات العامة الخاصة بخريج 

 قطاع كليات التجارة :

منهج العلمي فى استخدام ال1/1

 التفكير وحل المشكالت.

. مواصفات 1

 الخريج

توظيف المعارف 1/2 

والمهارات المكتسبة فى مجال 

التخصص لخدمة المجتمع 

 والبيئة المحيطة بشكل إيجابي.

توظيف المعارف والمهارات 1/2

المكتسبة فى مجال التخصص لخدمة 

المجتمع والبيئة المحيطة بشكل 

 إيجابي.

صل واالتصال الفعال التوا1/3 

 باآلخرين.

التواصل واالتصال الفعال 1/3

 باآلخرين.

التفاعل مع المستجدات 1/4 

والمتغيرات العالمية واستشراف 

طبيعة وتأثير تلك المستجدات 

والمتغيرات على مجال 

 تخصصه.

التفاعل مع المستجدات 1/4

والمتغيرات العالمية واستشراف 

طبيعة وتأثير تلك المستجدات 

 والمتغيرات على مجال تخصصه.

التعليم المستمر لتطوير 1/5  

المعارف والمهارات المهنية 

 المرتبطة بمجال التخصص.

التعليم المستمر لتطوير 1/5

المعارف والمهارات المهنية 

 المرتبطة بمجال التخصص.

االلتزام وتحمل المسئولية  1/6 

وإنجاز األعمال المسندة إليه بما 

واعد القانونية يتفق مع الق

 والمعايير األخالقية والمهنية.

االلتزام وتحمل المسئولية 1/6

وإنجاز األعمال المسندة إليه بما 

يتفق مع القواعد القانونية والمعايير 

 األخالقية والمهنية.

إجراء دراسات الجدوى 1/4

وتقييم المشروعات على 

المستوى القومى وانعكاساتها 

مشروع على الربحية المالية لل

بما يعظم عائد المشروعات 

 الخاصة.

إعداد دراسات جدوى 1/7

المشروعات وتقييم المقترحات 

 االستثمارية.

 

إعداد دراسات جدوى 1/7

المشروعات وتقييم المقترحات 

 االستثمارية.

استخدام الحاسب اآللي 1/8 

 وتكنولوجيا المعلومات.

استخدام الحاسب اآللي  1/8

 وتكنولوجيا المعلومات.

 

 

 

 

فهم وتحليل سلوك األفراد 1/2

)المستهلكون والعاملون( 

والمنشآت )رجال األعمال 

والحكومة( فيما يتعلق باإلنتاج 

لى المواصفات العامة باإلضافة إ 

الخاصة بخريج قطاع كليات التجارة 

يجب أن يكتسب الخريج المواصفات 

العامة الخاصة ببرنامج العلوم 

 :التاليةاالقتصادية 

فهم وتحليل سلوك األفراد  1/9

)المستهلكون والعاملون( والمنشآت 

)رجال األعمال والحكومة( فيما 
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والتبادل واستهالك السلع وتوفير 

الخدمات ، ومن ثم تقديم 

المشورة بشأن اتخاذ قرارات 

اإلنتاج والتبادل واالستهالك 

 وتسعير المنتجات والخدمات .

يتعلق باإلنتاج والتبادل واستهالك 

لع وتوفير الخدمات، ومن ثم الس

تقديم المشورة بشأن اتخاذ قرارات 

اإلنتاج والتبادل واالستهالك وتسعير 

 المنتجات والخدمات .

تقدير وحساب المتغيرات 1/3

االقتصادية الكلية كالناتج المحلي 

االجمالي ومعدل التضخم 

والبطالة وإعداد الموازنة العامة 

 وحساب ميزان المدفوعات.

تقدير وحساب المتغيرات  1/10 

االقتصادية الكلية كالناتج المحلي 

االجمالي ومعدل التضخم والبطالة 

وإعداد الموازنة العامة وحساب 

 ميزان المدفوعات.

القدرة على تطبيق المبادئ 1/5

االقتصادية األساسية وتفسير 

مختلف القضايا والمشكالت 

االقتصادية المؤثرة على أداء 

 منظمات األعمال.

القدرة على تطبيق المبادئ 1/11 

االقتصادية األساسية وتفسير مختلف 

القضايا والمشكالت االقتصادية 

 المؤثرة على أداء منظمات األعمال.

حسن استخدام الموارد 1/6

المتاحة بكفاءة من خالل تطبيق 

المبادئ االقتصادية لترشيد اتخاذ 

 القرارات.

حسن استخدام الموارد  1/12 

بكفاءة من خالل تطبيق المتاحة 

المبادئ االقتصادية لترشيد اتخاذ 

 القرارات.

اإلسهام في أعمال ووضع  7.1 

خطط االستثمار واإلنتاج علي 

المستوي القومي وعلي 

مستويات قطاعات النشاط 

 االقتصادي ومشروعاتها.

 

 

 

اإلسهام في أعمال ووضع 1/13

خطط االستثمار واإلنتاج علي 

لي مستويات المستوي القومي وع

قطاعات النشاط االقتصادي 

 ومشروعاتها.

  

 

األشكال واألنواع المختلفة 2/1

لمؤسسات األعمال والسمات 

 المميزة لكل منها. 

المعرفة والفهم الخاصة بخريج 

 قطاع كليات التجارة :

األشكال واألنواع المختلفة لمؤسسات 2/1

 األعمال والسمات المميزة لكل منها. 

. المعرفة 2

 والفهم

التي تعمل  البيئات المختلفة 2/2 

فيها المنظمات وأساليب التعامل 

 معها.

التي تعمل فيها  البيئات المختلفة 2/2

 المنظمات وأساليب التعامل معها.

التطورات واالتجاهات  2/3 

الحديثة والقضايا المعاصرة 

 المرتبطة بمجال التخصص

 التطورات واالتجاهات الحديثة  2/3

ايا المعاصرة المرتبطة بمجال والقض

 التخصص.

 

المبادئ األساسية 2/4 

والنظريات واالتجاهات 

والمدارس الفكرية فى مجال 

 التخصص

المبادئ األساسية والنظريات 2/4

واالتجاهات والمدارس الفكرية فى 

 مجال التخصص.

العلوم وثيقة الصلة  2/5 

 بالتخصص الذي يدرسه الطالب

لصلة بالتخصص العلوم وثيقة ا2/5

 الذي يدرسه الطالب.

مناهج البحث العلمي 2/6 

وأدواته وأساليب القياس 

 والتحليل

مناهج البحث العلمي وأدواته 2/6

 وأساليب القياس والتحليل.

التكامل بين العلوم التجارية  2/7 

 وغيرها من العلوم االجتماعية.

التكامل بين العلوم التجارية  2/7

 االجتماعية. وغيرها من العلوم
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أخالقيات األعمال  2/8 

والممارسة المهنية فى مجال 

 التخصص

أخالقيات األعمال والممارسة المهنية  2/8

 فى مجال التخصص.

  

 

 

 

 

إللمام بنوعيات مؤسسات 2/1

اإلعمال والهيئات والمنظمات 

وأطرها القانونية وأنشطتها 

 االقتصادية وطبيعتها الفنية

فة والفهم باإلضافة إلى المعر

الخاصة بقطاع كليات التجارة يجب 

ان يكتسب الخريج المعرفة والفهم 

الخاصة ببرنامج المحاسبة 

 والمراجعة:

اإللمام بنوعيات مؤسسات  2/9  

اإلعمال والهيئات والمنظمات 

وأطرها القانونية وأنشطتها 

 االقتصادية وطبيعتها الفنية.

 اإلطار العام لنظم  2/2 

كلية والجزئية ( المعلومات )ال

 وعالقتها بدعم اتخاذ القرار.

 اإلطار العام لنظم المعلومات 2/10

)الكلية والجزئية ( وعالقتها بدعم 

 اتخاذ القرار.

جوانب المعرفة المحاسبية  2/3 

وعالقتها بالعلوم ذات الصلة 

 -االقتصادية  -)العلوم السياسية 

إدارة  -التامين  -القانون 

 ء(.اإلحصا -اإلعمال 

جوانب المعرفة المحاسبية و  2/11

عالقتها بالعلوم ذات الصلة )العلوم 

التامين  -القانون  -االقتصادية  -السياسية 

 اإلحصاء (. -إدارة اإلعمال  -

مفهوم ومقومات النظرية  2/4 

 المحاسبية ومعاييرها وتطبيقاتها.

مفهوم ومقومات النظرية  2/12

 ها. المحاسبية ومعاييرها وتطبيقات

 -إجراءات التسجيل  2/5 

 -العرض -التحليل  -التبويب 

التفسير للعمليات المالية المعدة 

 يدويا والكترونيا.

التبويب  -إجراءات التسجيل  2/13

التفسير  -العرض -التحليل  -

للعمليات المالية المعدة يدويا 

 والكترونيا. 

قواعد وأصول وأحكام  2/6 

ة تطبيق المعارف المحاسبي

المتنوعة في الواقع العملي علي 

اختالف نوعياته )هيئات 

 -حكومية وغير هادفة للربح 

منشات  -هيئات اقتصادية عامه 

 -زراعية  -خاصة: صناعية 

 خدمية. –تجارية 

قواعد وأصول وأحكام تطبيق  2/14

المعارف المحاسبية المتنوعة في 

الواقع العملي علي اختالف نوعياته 

 -غير هادفة للربح )هيئات حكومية و

منشات  -هيئات اقتصادية عامه 

تجارية  -زراعية  -خاصة :صناعية 

 خدمية. -

مراحل وإجراءات   2/7 

وأساليب إجراء دراسات 

الجدوى المالية للمشروعات، 

وتقييم األصول وااللتزامات 

وأساليب التخطيط المالي وإعداد 

 الموازنات. 

مراحل وإجراءات وأساليب   2/15

اء دراسات الجدوى المالية إجر

للمشروعات، وتقييم األصول 

وااللتزامات وأساليب التخطيط 

 المالي وإعداد الموازنات. 

التشريعات التجارية  2/8 

والضريبية والمالية ذات الصلة 

 وتطبيقاتها.

التشريعات التجارية والضريبية  2/16

 والمالية ذات الصلة وتطبيقاتها.

ت مراجعة معايير وإجراءا2/9 

الحسابات الداخلية )قبل وبعد 

 الصرف(.  

معايير وإجراءات مراجعة  2/17

 الحسابات الداخلية )قبل وبعد الصرف(.  

مبادئ وقواعد وإجراءات  2/10 

المراجعة ) التدقيق ( الخارجية   

مبادئ وقواعد وإجراءات  2/18

ئم المراجعة ) التدقيق ( الخارجية   للقوا
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 المالية. للقوائم المالية.

أحكام المعامالت ذات 11.2 

الصلة باألوراق المالية )األسهم 

األذون( ، وتداولها  -السندات  –

 )محليا وخارجيا ( ومؤشراتها. 

أحكام المعامالت ذات الصلة 2/19

السندات  -باألوراق المالية )األسهم 

األذون( ، وتداولها )محليا  -

 وخارجيا ( ومؤشراتها. 

 

 

 

يعاب وفهم المبادئ است2/1

االقتصادية األساسية والتعبير 

عنها لفظياً وبيانياً ورياضياً 

سواء على المستوى الجزئى  أو 

الكلى، أي على مستوى المنشأة 

 أو االقتصاد القومي.

باإلضافة إلى المعرفة والفهم  

الخاصة بقطاع كليات التجارة يجب 

 ان يكتسب الخريج 

 امج المعرفة والفهم الخاصة ببرن

 العلوم األقتصادية التالية:

المبادئ استيعاب وفهم  2/20

االقتصادية األساسية والتعبير عنها 

لفظياً وبيانياً ورياضياً سواء على 

المستوى الجزئى  أو الكلى، أي على 

 مستوى المنشأة أو االقتصاد القومي. 

فهتتتتتم الحقتتتتتائق االقتصتتتتتادية 2/2

الجزئيتتتة ) علتتتى مستتتتوى الفتتترد 

( المتعلقتتتتتتة باتختتتتتتاذ  والمنشتتتتتتأة

القتتتترارات واالختيتتتتار واإلنتتتتتاج 

وتبادل السلع والخدمات وتستعير 

واستتتخدام المتتدخالت ) عناصتتر 

اإلنتتتتتتتتتاج والمتتتتتتتتواد الختتتتتتتتتام ( 

.والعالقات التبادلية بين األسواق 

واالقتصتتتتتتتتتتتتتاد االجتمتتتتتتتتتتتتتاعى 

 )الرفاهة(.

فهم الحقائق االقتصادية  2/21 

الجزئية ) على مستوى الفرد 

المتعلقة باتخاذ القرارات والمنشأة ( 

واالختيار واإلنتاج وتبادل السلع 

والخدمات وتسعير واستخدام 

المدخالت ) عناصر اإلنتاج والمواد 

الخام ( .والعالقات التبادلية بين 

األسواق واالقتصاد االجتماعى 

 )الرفاهية(.

معرفة القضايا االقتصادية  2/3

الكلية للبطالة ، الدخل القومى ، 

المدفوعات ، نمط توزيع  ميزان

الدخل ، التضخم ، النمو 

والتقلبات االقتصادية ، النقود 

والتمويل ، المالية العامة للدولة، 

وتأثيرها على بيئة األعمال 

 وقرارات اإلنتاج والتسعير.

معرفة القضايا االقتصادية  2/22 

الكلية للبطالة ، الدخل القومى ، 

ميزان المدفوعات ، نمط توزيع 

خل ، التضخم ، النمو والتقلبات الد

 االقتصادية، 

النقود والتمويل ، المالية العامة 

للدولة، وتأثيرها على بيئة األعمال 

 ، وقرارات اإلنتاج والتسعير.

استيعاب السياسات 2/4 

االقتصادية سواء على المستوى 

الجزئى أو الكلى ، وفهم أساليب 

التحليل والنماذج االقتصادية 

ق البحث العلمى ومختلف طر

عند تناول القضايا والسياسات 

التي تؤثر على أنشطة منظمات 

األعمال، وكيفية التعامل مع 

 هذه الظروف.

استيعاب السياسات 2/23 

االقتصادية سواء على المستوى 

الجزئى أو الكلى ، وفهم أساليب 

التحليل والنماذج االقتصادية 

ومختلف طرق البحث العلمى عند 

يا والسياسات التي تؤثر تناول القضا

على أنشطة منظمات األعمال، 

 وكيفية التعامل مع هذه الظروف.
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فهتتتم واستتتتيعاب األستتتاليب  2/5

الكمية والحاسب اآللى بما  فيهتا 

الطتترق اإلحصتتائية والرياضتتية 

واالقتصتاد القياستى، وتطبيقاتهتتا 

علتتتتتتتتتتى البيانتتتتتتتتتتات الماليتتتتتتتتتتة 

واالقتصادية، واستخدام البرامج 

إلحصتتتائية الالزمتتتة القياستتتية وا

لحتتتتل المشتتتتاكل المعقتتتتدة التتتتتي 

 .تواجه المنظمات

فهتتتتتم واستتتتتتيعاب األستتتتتاليب 2/24 

الكميتتتة والحاستتتب اآللتتتى بمتتتا فيهتتتا 

الطتتتتترق اإلحصتتتتتائية والرياضتتتتتية 

واالقتصتتتتاد القياستتتتى، وتطبيقاتهتتتتا 

على البيانتات الماليتة واالقتصتادية، 

 واستخدام 

البتتتترامج القياستتتتية واإلحصتتتتائية 

لمشتتتاكل المعقتتتدة الالزمتتتة لحتتتل ا

 التي تواجه المنظمات .

فهتتتتم أستتتتاليب التعامتتتتل متتتتع 2/6

المشتتاكل وحلهتتا ومعرفتتة طتترق 

اتخاذ القترارات فتي ضتوء تكلفتة 

الفرصة البديلة أي التفكيتر حتول 

التكتتاليف الالزمتتة لحتتل المشتتكلة 

أو اتخاذ قرار وتقيمها فتي ضتوء 

ذلتتتتتك لترشتتتتتيد اتختتتتتاذ القتتتتترار 

 .وضمان فاعلية الحلول

 

 

 

فهتتتتتم أستتتتتاليب التعامتتتتتل متتتتتع 2/25 

المشاكل وحلها ومعرفة طترق اتختاذ 

القتترارات فتتي ضتتوء تكلفتتة الفرصتتة 

البديلتتتة أي التفكيتتتر حتتتول التكتتتاليف 

الالزمة لحل المشتكلة أو اتختاذ قترار 

وتقيمها في ضوء ذلتك لترشتيد اتختاذ 

 القرار وضمان فاعلية الحلول.

  

 

التحليل واالستنتاج وإتباع  3/1

 مي فى التفكير.المنهج العل

المهارات الذهنية الخاصة بخريج 

 قطاع كليات التجارة :

التحليل واالستنتاج وإتباع المنهج 3/1

 العلمي فى التفكير.

. المهارات 3

 الذهنية  

تطبيق أسس ومبادئ التفكير 3/2 

 اإلبتكاري.

تطبيق أسس ومبادئ التفكير 3/2

 اإلبتكاري.

النقد والتمييز واكتشاف 3/3 

اصر اإليجابية والسلبية فى العن

 المسائل والقضايا المطروحة.

النقد والتمييز واكتشاف العناصر 3/3

اإليجابية والسلبية فى المسائل 

 والقضايا المطروحة.

التعامل مع األرقام وتحليلها 3/4 

 وتفسير مدلوالتها.

التعامل مع األرقام وتحليلها 3/4

 وتفسير مدلوالتها.

جابي مع التعامل االي 3/5 

المواقف المختلفة بما يمكن من 

 تحويل التهديدات إلي فرص.

التعامل االيجابي مع المواقف  3/5

كن من تحويل المختلفة بما يم

 التهديدات إلي فرص. 

عرض األفكار ووجهات 3/6 

النظر بوضوح وإبداء الرأي 

بأسلوب علمي مدعم باألدلة 

 والموضوعية.

 عرض األفكار ووجهات النظر 3/6

 بوضوح وإبداء الرأي بأسلوب علمي

 مدعم باألدلة والموضوعية. 

  

 

 

 

 تفسير اإلحداث االقتصادية 3/1

وما يسفر عنها من معامالت 

مالية وتوجيهها محاسبيا 

 باألسلوب المالئم.

باإلضافة إلى المهارات الذهنية 

كليات التجارة يجب  الخاصة بقطاع

ان يكتسب الخريج المهارات 

لخاصة ببرنامج المحاسبة الذهنية  ا

 والمراجعة:

تفسير اإلحداث االقتصادية وما  3/7

يسفر عنها من معامالت مالية 

 وتوجيهها محاسبيا باألسلوب المالئم.

 تمييز واختيار الطرق  3/2 

 واألساليب المحاسبية المالئمة

 لطبيعة نشاط المنشاة. 

 تمييز واختيار الطرق واألساليب 3/8

ئمة لطبيعة نشاط المحاسبية المال

 المنشاة.
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تفسير المعلومات  3/3 

واألرقام المحاسبية ومدلوالتها 

 لكل من 

 يهمه االمر.

تفسير المعلومات واألرقام  3/9

المحاسبية ومدلوالتها لكل من يهمه 

 االمر.

 ابتكار وتصميم النظم 3/4 

 المحاسبية وأدلة العمل واقتراح 

 التحسين المستمر 

 الحادثة. وفق المتغيرات

ابتكار وتصميم النظم 3/10

المحاسبية وأدلة العمل واقتراح 

التحسين المستمر وفق المتغيرات 

 الحادثة.

 

 

 

تحليتتتل الستتتلوك االقتصتتتادي 4/1

للوحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدات االنتاجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

واالستتتتتهالكية، وفهتتتتم القضتتتتايا 

االقتصتتتتتتادية بطريقتتتتتتة علميتتتتتتة 

 لترشيد عملية اتخاذ القرارات.

لذهنية باإلضافة إلى المهارات ا 

كليات التجارة يجب  الخاصة بقطاع

ان يكتسب الخريج المهارات 

الذهنية  الخاصة ببرنامج العلوم 

 األقتصادية :

تحليل السلوك االقتصادي 3/11

للوحدات االنتاجية واالستهالكية، 

وفهم القضايا االقتصادية بطريقة 

 علمية لترشيد عملية اتخاذ القرارات.

استيعاب الظواهر 4/2

قتصادية في مجال اإلنتاج اال

والمال واألعمال، وتحليلها 

تحليالً علمياً للتوصل إلي تفسير 

علمي وفهم أسبابها وآثارها 

 للتعامل معها علي أسس علمية.

استيعاب الظواهر االقتصادية  3/12 

في مجال اإلنتاج والمال واألعمال، 

وتحليلها تحليالً علمياً للتوصل إلي 

ابها وآثارها تفسير علمي وفهم أسب

 للتعامل معها علي أسس علمية.

التفكير االستراتيجي  4/3

واستخدام نظم المعلومات، 

والدوافع والفرص وإدراك نقاط 

القوة وتضارب المصالح 

والمفاوضات عند وضع الخطط 

اإلستراتيجية أو القرارات 

الهامة على مستوى المنظمات 

 الخاصة والحكومية.

تيجي التفكير االسترا 3/13  

واستخدام نظم المعلومات، والدوافع 

والفرص وإدراك نقاط القوة 

وتضارب المصالح والمفاوضات 

عند وضع الخطط اإلستراتيجية أو 

القرارات الهامة على مستوى 

 المنظمات الخاصة والحكومية.

توقع ورؤية ما وراء اآلثار  4/4

أو النتائج المباشرة ألي قرار 

 حيث يترتب عليه سلسلة من

األحداث بما يساعد على ترشيد 

اتخاذ القرارات ومراعاة 

التأثيرات البيئية واآلثار 

 االجتماعية.

توقع ورؤية ما وراء اآلثار  3/14 

أو النتائج المباشرة ألي قرار حيث 

يترتب عليه سلسلة من األحداث بما 

يساعد على ترشيد اتخاذ القرارات 

ومراعاة التأثيرات البيئية واآلثار 

 تماعية.االج

 

عرض البيانات بأساليب 4/5

مناسبة)البيانات الخام في 

جداول، والمعلومات في أشكال 

 بيانية(، وهو ما يساعد في فهم 

 الظواهر وتحليلها وعدم االنخداع 

 في األرقام، وقياس معنوياتها، 

ودرجة الثقة فيها، بما يساعد علي 

 اتخاذ القرارات المناسبة .

أساليب عرض البيانات ب3/15 

مناسبة)البيانات الخام في جداول، 

والمعلومات في أشكال بيانية(، وهو 

ما يساعد في فهم الظواهر وتحليلها 

وعدم االنخداع في األرقام، وقياس 

معنوياتها، ودرجة الثقة فيها، بما 

اعد علي اتخاذ القرارات يس

 .المناسبة
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موارد التوظيف الفعال لل4/1

موارد والبشرية والالمادية 

األخرى وتنميتها والمحافظة 

 .عليه

المهارات المهنية الخاصة بخريج 

 قطاع كليات التجارة :

التوظيف الفعال للموارد المادية 4/1

والبشرية والموارد األخرى وتنميتها 

 .والمحافظة عليه

. المهارات 4

المهنية 

 والعملية

 .وتحليل األسواقالقيام بدراسات 4/2 القيام بدراسات وتحليل األسواق.4/2 

 البحث عن مصادر المعلومات 4/3 

 المختلفة والتحقق من صدقها.

البحث عن مصادر المعلومات  4/3

 المختلفة والتحقق من صدقها.

 جمع البيانات واإلحصائيات 4/4 

و تحليلها وتفسيرها وما تعكسه 

من مؤشرات اقتصادية 

 واجتماعية.

جمع البيانات واإلحصائيات و  4/4

يلها وتفسيرها وما تعكسه من تحل

 مؤشرات اقتصادية واجتماعية.

تصميم وتشغيل النظـم  4/5 

اإلدارية والمحاسبية والتأمينية 

 كل فى مجال تخصصه.

تصميم وتشغيل النظـم اإلدارية  4/5

والمحاسبية والتأمينية كل فى مجال 

 تخصصه.

استخدام األساليب العلمية  4/6 

 ة.فى حل المشكالت العملي

استخدام األساليب العلمية فى  4/6

 حل المشكالت العملية.

أسس ومبادئ الرقابة وتقييم  4/7 

 األداء.

أسس ومبادئ الرقابة وتقييم  4/7

 األداء.

إعداد وعرض وتفسير  4/8 

التقارير فى مجال التخصص 

 بأسلوب علمي.

إعداد وعرض وتفسير التقارير  4/8

 فى مجال التخصص بأسلوب علمي.

استخدام تطبيقات الحاسب 4/9 

اآللي وتكنولوجيا المعلومات فى 

 مجال التخصص

استخدام تطبيقات الحاسب اآللي  4/9

وتكنولوجيا المعلومات فى مجال 

 التخصص

استخدام وتوظيف نتائج  4/10 

البحوث والدراسات في تطوير 

 .العمل وتحسين مستويات األداء

استخدام وتوظيف نتائج  4/10

والدراسات في تطوير العمل  البحوث

 .وتحسين مستويات األداء

  

 

 

 

تطبيق الطرق واألساليب 2/1

واإلجراءات والنماذج المحاسبية 

المالئمة وإعداد التقارير 

 والقوائم المالية وملحقاتها.

باإلضافة إلى المهارات المهنية  

الخاصة بقطاع كليات التجارة يجب 

ان يكتسب الخريج المهارات 

ية  الخاصة ببرنامج المحاسبة المهن

 والمراجعة:

تطبيتتتتتق الطتتتتترق واألستتتتتاليب  4/11

واإلجتتتتراءات والنمتتتتاذج المحاستتتتبية 

المالئمتتتة وإعتتتداد التقتتتارير والقتتتوائم 

 . المالية وملحقاتها

إعداد الموازنات  2/2 

التخطيطية المالية والنقدية 

ودراسات الجدوى والتحليل 

 والتقييم لبدائل  االستثمار ماليا

ومحاسبيا وتقارير متابعة 

 التنفيذ.

إعداد الموازنات التخطيطية  4/12

المالية والنقدية ودراسات الجدوى 

والتحليل والتقييم لبدائل  االستثمار 

ماليا ومحاسبيا وتقارير متابعة 

 التنفيذ.
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. العرض الجيد للمعلومات 3.2 

من خالل التقارير المحاسبية 

 سواء داخل المنشاة او خارجها

)مع الموائمة بين اإلفصاح 

 المستهدف وسرية المعلومات(.

العرض الجيد للمعلومات من  4/13

خالل التقارير المحاسبية سواء 

داخل المنشاة او خارجها )مع 

الموائمة بين اإلفصاح المستهدف 

 وسرية المعلومات(.

اختيار العينة المالئمة  2/4 

للمراجعة وتطبيق األساليب 

سبة إلجرائها وفق والبرامج المنا

 الظروف المحيطة.

اختيار العينة المالئمة 4/14

للمراجعة وتطبيق األساليب 

والبرامج المناسبة إلجرائها وفق 

 الظروف المحيطة.

إجراء الفحص و التدقيق  2/5 

والمقارنة واالستنتاج والتدليل 

والتوثيق  للمستندات والحسابات 

 والقوائم.

 إجراء الفحص و التدقيق4/15

والمقارنة واالستنتاج والتدليل 

والتوثيق  للمستندات والحسابات 

 والقوائم.

تقديم االستشارات المالية  2/6 

والضريبية واإلدارية ذات 

 الصلة

تقديم االستشارات المالية 4/16

 والضريبية واإلدارية ذات الصلة.

اجتياز االختبارات المهنية  2/7 

في مجال المحاسبة والمراجعة 

ي تعقدها الجهات صاحبة الت

 االختصاص.

اجتياز االختبارات المهنية في 4/17

مجال المحاسبة والمراجعة التي 

 تعقدها الجهات صاحبة االختصاص.

 

 

 

  التخيل واالبتكار والتصور3/1

  القدرة على تجريد وتبسيط

الخصائص والسمات األساسية 

ألي نظام او قضية أو مشكلة 

 معقدة ووضع إطار مبسط لها

للتقييم وتقدير اثار السياسة او 

 القرار على القضية أو المشكلة.

  وقادراً علي استخدام المعارف

والمهارات في التعامل مع 

القضايا االقتصادية وعلي حل 

المشاكل والمساهمة في اتخاذ 

القرارات في منشآت األعمال 

 .لمراعاة البعد االقتصادي

باإلضافة إلى المهارات المهنية   

ة بقطاع كليات التجارة يجب الخاص

ان يكتسب الخريج المهارات 

المهنية  الخاصة ببرنامج العلوم 

 اإلقتصادية:

    التخيل واالبتكار والتصور 4/18

  القدرة على تجريد وتبسيط

الخصائص والسمات األساسية ألي 

نظام او قضية أو مشكلة معقدة 

ووضع إطار مبسط لها للتقييم 

و القرار على وتقدير اثار السياسة ا

 القضية أو المشكلة.

  وقادراً علي استخدام المعارف

والمهارات في التعامل مع القضايا 

االقتصادية وعلي حل المشاكل 

والمساهمة في اتخاذ القرارات في 

منشآت األعمال لمراعاة البعد 

 االقتصادي.

 

 تطبيق الحقائق االقتصادية  3/3

تطبيتتتتتتتق النظريتتتتتتتة والستتتتتتتباب 

ي قضتتايا عمليتتة االقتصتتادية علتت

وفهتتتتتتتتتتتتتتم وإدراك المبتتتتتتتتتتتتتتادئ 

االقتصادية التي تستخدم وتصتمم 

وتفستتتتتتر السياستتتتتتات التجاريتتتتتتة 

واالقتصتتتتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتتتتة 

والبيئية علتي مستتوي المنشتأة أو 

 االقتصاد الكلي . 

 تطبيق الحقائق االقتصادية 4/19 

تطبيق النظرية والستباب االقتصتادية 

علتتتي قضتتتتايا عمليتتتتة وفهتتتتم وإدراك 

دئ االقتصتتتادية التتتتي تستتتتخدم المبتتتا

وتصتتمم وتفستتر السياستتات التجاريتتة 

واالقتصتتتادية واالجتماعيتتتة والبيئيتتتة 

علتتتي مستتتتوي المنشتتتأة أو االقتصتتتاد 

 الكلي . 
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وضتتتتتتتع نمتتتتتتتاذج وتكتتتتتتتوين 3/5

   عالقات سببية

معرفتتتتة أستتتتاليب التفكيتتتتر حتتتتول 

كيتتتف ولمتتتاذا يتتتتم التعامتتتل متتتع 

المتغيتترات االقتصتتادية، ووضتتع 

رهتتا، والتوصتتل الفتتروض واختبا

إلتتي حقتتائق بخصتتوص المشتتكلة 

للتوصتتل إلتتي حلتتول عمليتتة لهتتاح 

حيتتتث أن المشتتتاكل التتتتي تواجتتته 

منظمتتتتات األعمتتتتال والحكومتتتتة 

أصتتبحت معقتتدة فتتي ظتتل البيئتتة 

الداخليتتتة والخارجيتتتة المنظتتتورة 

 في العصر الحالي.

وضع نماذج وتكتوين عالقتات  4/20 

   سببية

معرفتتة أستتاليب التفكيتتر حتتول كيتتف 

يتتتم التعامتتتل متتع المتغيتتترات  ولمتتاذا

االقتصتتتتتتادية، ووضتتتتتتع الفتتتتتتروض 

واختبارهتتتا، والتوصتتتل إلتتتي حقتتتائق 

بخصتتتوص المشتتتكلة للتوصتتتل إلتتتي 

حلول عمليتة لهتاح حيتث أن المشتاكل 

التتتتتتي تواجتتتتته منظمتتتتتات األعمتتتتتال 

والحكومتتة أصتتبحت معقتتدة فتتي ظتتل 

البيئة الداخلية والخارجيتة المنظتورة 

 في العصر الحالي. 

 

 

سياستتتتتتتتتتتتتات تصتتتتتتتتتتتتتميم ال 3/6

 واالستراتيجيات

توجيتتته ستتتلوك األفتتتراد بطريقتتتة 

تحقتتتتق أكبتتتتر عائتتتتد، واستتتتتخدام 

مفهوم الحوافز في وضع القواعد 

المنظمة والحاكمة لتألداء خاصتة 

في إدارة المتوارد البشترية داختل 

منظمات األعمال أو التعامتل متع 

 األطراف الخارجية.

تصتتتتتتتتتتتتتتتتميم السياستتتتتتتتتتتتتتتتات  4/21 

 واالستراتيجيات

ألفتتراد بطريقتتة تحقتتق توجيتته ستتلوك ا

أكبر عائد، واستخدام مفهوم الحتوافز 

في وضع القواعد المنظمة والحاكمتة 

لتتتتألداء خاصتتتتة فتتتتي إدارة المتتتتوارد 

أو البشتترية داختتل منظمتتات األعمتتال 

 التعامل مع األطراف الخارجية.

 

القتتتتتتدرة علتتتتتتي االتصتتتتتتال  5/2

بتتتتتاالخرين والتواصتتتتتل معهتتتتتم، 

 وإدارة الوقت.

 

 

 لة للوقت.اإلدارة الفعا 5/1

المهارات المنقولة والعامه الخاصة 

 بخريج كليات التجارة:

 اإلدارة الفعالة للوقت 5/1  

. المهارات 5

العامة 

 والمنقولة

القتتتتتتدرة علتتتتتتي االتصتتتتتتال  5/2

بتتتتتاالخرين والتواصتتتتتل معهتتتتتم، 

 وإدارة الوقت.

االتصال الفعال والتأثير  5/2

 في اآلخرين.

االتصال الفعال والتأثير في  5/2

 خرين.اآل

العمتتتتل الجمتتتتاعي وضتتتتمن  5/5

فرق العمل بما يرفع من مستتوي 

 األداء.

 العمل الجماعي 5/3 العمل الجماعي.5/3

تنميتتة المهتتارات الشخصتتية  5/3

والتتتتتتعلم التتتتتذاتي، التتتتتتي تستتتتتهل 

وتشتتجع علتتي تطتتوير واستتتخدام 

 المهارات المكتسبة.

التنمية المعرفية والفكرية  5/4

 والتعلم الذاتي المستمر.

التنمية المعرفية والفكرية 5/4

 والتعلم الذاتي المستمر.

استخدام أساليب حل  5/5 

المشكالت على المستوى الفردي 

 أو المؤسسي بكفاءة عالية.

استخدام أساليب حل المشكالت 5/5

على المستوى الفردي أو المؤسسي 

 بكفاءة عالية.

 الحوار.العرض والتقديم و 5/6 العرض والتقديم والحوار.5/6 

إدارة الذات والتعامل مع 5/7 

 ضغوط العمل.

إدارة الذات والتعامل مع  5/7

 ضغوط العمل.

االبتكار والتطوير  5/8 

 والتحسين المستمر فى العمل.

االبتكار والتطوير والتحسين  5/8

 المستمر فى العمل.
 

استخدام المصطلحات  5/9 

الفنية ذات الصلة بموضوعات 

 البرنامج.

ستخدام المصطلحات الفنية ا5/9

 ذات الصلة بموضوعات البرنامج.
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اإللمام بإحدى اللغات  5/10 

 األجنبية واسعة االنتشار.

اإللمام بإحدى اللغات األجنبية  5/10

 واسعة االنتشار.

 

 

 

 

 

 

استخدام تكنولوجيا  5/1

المعلومات وتنمية نظم 

المعلومات االقتصادية لزيادة 

لتطبيقات درجة   الكفاءة في ا

 العملية.

. اعداد التقارير بطريقة 4.5

 علمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باإلضافة إلى المهارات العامة 

والمنقولة   الخاصة بقطاع كليات 

التجارة يجب ان يكتسب الخريج 

المهارات العامة والمنقولة   

لخاصة ببرنامج العلوم ا

 :األقتصادية

استخدام تكنولوجيا المعلومات 5/11

معلومات االقتصادية وتنمية نظم ال

لزيادة درجة   الكفاءة في التطبيقات 

 العملية.

اعداد التقارير بطريقة  12.5

 علمية.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: مصفوفة المضاهاة بين المعايير االكاديمية المرجعية وبرنامج التجارة الخارجية5ملحق رقم )

 أوال: مصفوفة اهداف البرنامج مع مواصفات الخريج

ير األكاديمية المعاي

 ARSالمرجعية 

 أهداف برنامج التجارة الخارجية

 1/14 1/13 1/12 1/11 1/10 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1 مواصفات الخريج

1/1 √              

1/2  √             

1/3   √            

1/4    √           

1/5     √          

1/6      √         

1/7       √ √       

1/8           √      

1/9          √     

1/10            √    

1/11            √   

1/12             √  

1/13              √ 
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 نواتج تعلم البرنامج مع المعايير االكاديمية المرجعيةمصفوفة ثانيا: 
 نواتج تعلم المعرفة والفهم بالبرنامج المعرفة والفهم بالمعايير االكاديمية /

المعايير 

األكاديمية 

المرجعية 

ARS 

 نواتج التعلم بالبرنامج  )المعرفة والفهم(

المعرفه 

/2 والفهم
1/
1
 

2/
1/
2
 

2/
1/
3
 

2/
1/
4
 

2/
1/
5
 

2/
1/
6
 

2/
1/
7
 

2/
1/
8
 

2/
1/
9
 

2/
1/

1
0
 

2/
1/

1
1
 

2/
1/

1
2
 

2/
1/

1
3
 

2/
1/

1
4
 

2/
1/

1
5
 

2/
1/

1
6
 

2/
1/

1
7
 

2/
1/

1
8
 

2/
1/

1
9
 

2/
1/

2
0
 

2\
1\

2
1
 

2\
1\

2
2
 

2\
1\

2
3
 

2\
1\

2
4
 

2\
1\

2
5
 

2\
1\

2
6
 

2/1 √                          

2/2  √                         

2/3   √                        

2/4    √                       

2/5     √                      

2/6      √                     

2/7       √                    

2/8        √                   

2/9         √                  

2/10          √                 

2/11           √                

2/12            √               

2/13             √              

2/14              √             

2/15               √ √           

2/16                 √          

2/17                  √         
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2/18                   √        

2/19                    √       

2/20                     √      

2/21                      √     

2/22                       √    

2/23                        √   

2/24                         √  

2/25                          √ 
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 المهارات الذهنية بالمعايير االكاديمية / نواتج تعلم المهاراات الذهنية بالبرنامج

المعايير األكاديمية 

 ARSالمرجعية 

 (نواتج التعلم بالبرنامج )المهارات الذهنية

 

 2/2/15 2/2/14 2/2/13 2/2/12 2/2/11 2/2/10 2/2/9 2/2/8 2/2/7 2/2/6 2/2/5 2/2/4 2/2/3 2/2/2 2/2/1 المهارات الذهنية 

3/1 √               

3/2  √              

3/3   √             

3/4    √            

3/5     √           

3/6      √          

3/7       √         

3/8        √        

3/9         √       

3/10          √      

3/11           √     

3/12            √    

3/13             √   

3/14              √  

3/15               √ 
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 ية بالبرنامجالمهارات المهنية بالمعايير االكاديمية / نواتج تعلم المهارات المهن

المعايير 

األكاديمية 

المرجعية 

ARS 

 نواتج التعلم بالبرنامج )مهارات مهنية(

مهارات 

 مهنية

 

2/
3/
1
 

2/
3/
2
 

2/
3/
3
 

2/
3/
4
 

2/
3/
5
 

2/
3/
6
 

2/
3/
7
 

2/
3/
8
 

2/
3/
9
 

2/
3/

1
0
 

2/
3/

1
1
 

2/
3/

1
2
 

2/
3/

1
3
 

2/
3/

1
4
 

2/
3/

1
5
 

2/
3/

1
6
 

2/
3/

1
7
 

2/
3/

1
8
 

2/
3/

1
9
 

2/
3/

2
0
 

2/
3/

2
1
 

2/
3/

2
2
 

2/
3/

2
3
 

4/1 √                       

4/2  √                      

4/3   √                     

4/4    √                    

4/5     √                   

4/6      √                  

4/7       √                 

4/8        √                

4/9         √               

4/10          √              

4/11           √ √            

4/12             √ √          

4/13               √         

4/14                √        

4/15                 √       

4/16                  √      

4/17                   √     

4/18                    √    

4/19                     √   

4/20                      √  

4/21                        √ 
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 بالبرنامج عامةية / نواتج تعلم المهارات الالمهارات العامة بالمعايير االكاديم

المعايير األكاديمية 

 ARSالمرجعية 

 (نواتج التعلم بالبرنامج )المهارات العامة

 

 2/4/12 2/4/11 2/4/10 2/4/9 2/4/8 2/4/7 2/4/6 2/4/5 2/4/4 2/4/3 2/4/2 2/4/1 المهارات العامة 

5/1 √            

5/2  √           

5/3   √          

5/4    √         

5/5     √        

5/6      √       

5/7       √      

5/8        √     

5/9         √    

5/10          √   

5/11           √  

5/12            √ 
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 مصفوفة أهداف البرنامج مع نواتج التعلم للبرنامج(: 6ملحق رقم )

 األهداف / نواتج تعلم المعرفة والفهم للبرنامج

أهداف 

البرنافف

 مج

 نواتج التعلم بالبرنامج  )المعرفة والفهم(
2/
1/
1
 

2/
1/
2
 

2/
1/
3
 

2/
1/
4
 

2/
1/
5
 

2/
1/
6
 

2/
1/
7
 

2/
1/
8
 

2/
1/
9
 

2/
1/1
0
 
2/
1/1
1
 
2/
1/1
2
 
2/
1/1
3
 
2/
1/1
4
 
2/
1/1
5
 
2/
1/1
6
 
2/
1/1
7
 
2/
1/1
8
 
2/
1/1
9
 
2/
1/2
0
 
2/
1/2
1
 
2/
1/2
2
 
2/
1/2
3
 
2/
1/2
4
 
2/
1/2
5
 
2/
1/2
6
 

1/1      √                     

1/2       √    √ √  √             

1/3  √                         

1/4   √  √              √         

1/5            √ √              

1/6        √         √  √ √       

1/7               √          √  

1/8                √           

1/9     √ √    √                 

1/10 √        √             √     

1/11       √              √  √    

1/12 √                       √  √ 

1/13                           

1/14                     √      
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 األهداف / نواتج تعلم المهارات الذهنية للبرنامج

 نواتج التعلم بالبرنامج )المهارات الذهنية( أهداف البرنامج

2/2/1 2/2/2 2/2/3 2/2/4 2/2/5 2/2/6 2/2/7 2/2/8 2/2/9 2/2/10 2/2/11 2/2/12 2/2/13 2/2/14 2/2/15 

1/1 √  √             

1/2                

1/3      √          

1/4          √      

1/5  √ √     √ √       

1/6       √         

1/7               √ 

1/8    √            

1/9          √      

1/10     √      √     

1/11                

1/12           √ √    

1/13     √         √  

1/14             √   
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 األهداف / نواتج تعلم المهارات المهنية والعملية للبرنامج

أهداف 

 البرنامج

 نواتج التعلم بالبرنامج )مهارات مهنية(

2/
3/
1
 

2/
3/
2
 

2/
3/
3
 

2/
3/
4
 

2/
3/
5
 

2/
3/
6
 

2/
3/
7
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2/
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1
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9
 

  
2/
3/

2
0

              
 

2/
3/

2
1
 

2/
3/

2
2
 

2/
3/

2
3
 

1/1      √  √                

1/2 √                 √      

1/3                        

1/4          √              

1/5               √    √     

1/6     √      √     √        

1/7  √  √        √ √ √          

1/8     √  √       √   √       

1/9         √               

1/10   √                  √  √ 
1/11                     √   

1/12                    √  √  

1/13   √                     

1/14             √ √         √ 
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 األهداف / نواتج تعلم المهارات العامة والمنقولة للبرنامج

 نواتج التعلم بالبرنامج )المهارات العامة( أهداف البرنامج

2/4/1 2/4/2 2/4/3 2/4/4 2/4/5 2/4/6 2/4/7 2/4/8 2/4/9 2/4/10 1/4/11 2/4/12 

1/1     √        

1/2         √ √   

1/3 √ √ √          

1/4       √ √  √   

1/5    √  √  √     

1/6             

1/7      √      √ 

1/8             

1/9           √  

1/10  √ √    √      

1/11     √      √  

1/12 √   √ √        

1/13     √   √   √  

1/14    √ √  √ √     
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 برنامج التجارة الخارجية مع نواتج التعلم ل المقررات الدراسية مصفوفة (: 7ملحق رقم )
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 

 

 

 توصيف مقررات برنامج التجارة الخارجية (: 8ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصيف مقررات الفرقة األولى محاسبة وتجارة خارجية 

(2018/2019) 
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 أصول إدارة توصيف مقرر 

 (  2019/  2018م األكاديمي )للعا

  .عمالاألقسم  : إدارة 

 :بيانات المقرر  -1

 الفرقة: األولي اسم المقرر : أصول إدارة    G1الرمز الكودي : 

 محاسبة وتجارة خارجية التخصص : 

  
 2عملي        4عدد الوحدات الدراسي     نظري    

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

عرفة والفهمالم  المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية 

2/1/1 

2/1/2 

2/1/5 

2/1/11 

2/1/15 

 

2/2/5 

2/2/6 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

 

 . التعرف على مبادئ اإلدارة ووظائفها وتتطورها التاريخي.1  اهداف المقرر: -2

 لتعرف على أهداف المنظمات والخرائط التنظيمية واألشكال القانونية للمشروعات. . ا2

 األلمام بوظائف اإلدارة .-3

 المخرجات التعليمية المستهدفة:      -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 .يتعرف على التطور التاريخي ل دارة ومبادئ اإلدارة 3/1/1

 .يحدد أهداف المنظمات  3/1/2

 .رف على وظائف اإلدارة يتع 3/1/3

المهارات  3/2

 : ةالذهني

 .يناقش الخرائط التنظيمية   3/2/1

 .يكتشف مشاكل المنظمات  ويعمل على وضع  الحلول لها  3/2/2

 .حل المشكالت الفرديةعمليات التخطيط واألساليب المالئمة في  يختار 3/ 3/2

المهارات 3/3

 المهنية والعملية:

 .اإلدارةيطبق مبادئ   3/3/1

 .ستخدم االشكال القانونية للمشروعاتي3/3/2

 التوجية والرقابة . وظائف مارسي 3/3/3

المهارات 3/4

     :العامة

 .تفاعل مع اآلخرينيتواصل  وي3/4/1

 .ويتعاون مع االعضاء فريقفي عمل ي 3/4/2

   محتوى المقرر: -4
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 الموضوع

 

 

 

عدد ساعات  االسبوع

 المقرر/اسبوع

 تعلم المستهدفة للمقررنواتج ال

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

التطور التاريخى 

 ل دارة
1 4 2 3/1/1    

  3/3/1  3/1/1 2 4 2 مبادئ اإلدارة

    3/1/2 2 4 3 أهداف المنظمات 

االشكال   القانونية 

 مشروعاتلل
4 4 2 3/2/2  3/3/2  

   3/2/1  2 4 5 الخرائط التنظيمية

   3/2/2 3/1/3 2 4 6 وظائف اإلدارة

 3/4/1  3/4/3  2 4 7 التخطيط

منتصف الفصل امتحان 

 الدراسي

8  

 3/4/1  3/4/3  2 4 9 تابع التخطيط

3/4/2  

     2 4 10   التنظيم

  3/3/3   2 4 11 التوجيه

  3/3/3   2 4 12 ة تابع التوجي

     2 4 13 اإلشراف

 3/4/1 3/3/3    4 14 الرقابة

الفصل نهاية اختبار 

 الدراسى

15 4  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

لمعرفة ا

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

مواضيع  –تقارير وعروض تقديمية 

 الع لالط

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 3/1/3إلى  3/1/1معرفة وفهم  √

 3/2/2إلى  3/2/1مهارات ذهنية 

 تكليفات 

 عرض تقديمي

 3/1/3إلى  3/1/1معرفة وفهم  √

 3/2/2إلى  3/2/1مهارات ذهنية 

 3/3/3إلى 3/3/1مهارات مهنية وعملية 

 3/3/3إلى 3/3/1مهارات مهنية وعملية  √ عملي /تطبيقي 

 3/4/2إلى  3/4/1 ومنقولة مهارات عامة

 -اخري )مشاركة  

 حضور ...

 3/4/2إلى  3/4/1 نقولةوم مهارات عامة √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

 درجة 25ت: امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقا  توزيع الدرجات                                            -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات في مادة وأصول إدارة مذكرات                          -أ

.Nonprofit management: Principles and  Worth, M. J. (2018) كتب ملزمة -ب

practice. Sage Publications 

 .tewart, B., Nicholson, M., Smith, A. C., & Hoye, R تب مقترحة ك -جـ

Sport management: principles and applications.  (2018).

Routledge. 

 بنك المعرفة دوريات علمية أو نشرات ... الخ –د 

https://www.ekb.eg/ar 

 والمكتبة  مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة مصادر التدريس والتعلم

 

 د. رانيا محمد المرسي :رئيس مجلس القسم العلمي                    أ.د. محمد هنداويالقائم بتدريس المقرر : 
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 أصول االقتصادتوصيف مقرر 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

.قسم  :اقتصاد  

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة: األولى قتصادأصول االاسم المقرر :   G2الرمز الكودي : 

محاسبة وتجارة التخصص : 

 خارجية
 2عملي           4عدد الوحدات الدراسي     نظري 

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/1 

2/1/2 

2/1/5 

2/1/9 

2/1/11 

2/1/13 

2/1/15 

2/1/19 

2/2/4 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/11 

2/2/12 

2/2/15 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

 

 

 

التعرف على علم االقتصاد كأحد العلوم االجتماعية الهامة الى جانب المفاهيم  .1 اهداف المقرر: -2

االقتصادية والسياسات  األساسية المتعلقة بعلم االقتصاد المتمثلة فى ) النظرية

 االقتصادية والنظم االقتصادية والمشكلة االقتصادية( .

 التعرف على مفهوم النظم االقتصادية وأهم النظم المعاصرة . .2

 التمكن من التفرقة بين كال من التحليل االقتصادى الجزئى والكلى . .3

 التعرف على الطلب والعرض وظروف كال منهما وتحديد توازن السوق. .4

 المخرجات التعليمية المستهدفة:      -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 يحدد مفاهيم اساسية حول النشاط االقتصادي و االنظمة االقتصادية. 3/1/1

 سلعة معينة. يحدد ثمن التوازن في حالة تغير ظروف العرض و الطلب من 3/1/2

تطوراالنظمة يشرح مفهوم النظام االقتصادى وأهم االسس الى جانب تاريخ  3/1/3

 االقتصادية.

يلخص نظرية االثمان من حيث طلب المستهلك و السوق و العوامل المؤثرة فيه  3/1/4

 و مرونته و الكمية المعروضة من سلعة معينة تحليال جزئيا.

 يشرح االحتكار واثاره المختلفة . 3/1/5

الكاملة والمنافسة  يعدد أنواع المنافسة المختلفة مثل )المنافسة الحرة والمنافسة 3/1/6

 االحتكارية(.
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 

المهارات  3/2

 : ةالذهني

يبين المفاهيم المختلفة لعلم االقتصاد وذلك من وجهة نظر عدة علماء مثل العالم  3/2/1

 آدم سميث وألفريد مارشال وروبنز وغيرهم من العلماء.

 شتراكى.اإل يقارن بين االنظمة االقتصادية المختلفة كالنظام الرأسمالى والنشاط 3/2/2

قتصادية ويشرح مفهوم كال من الحاجات االنسانية بنوعيها يحلل المشكلة اإل 3/2/3

 والموارد بصفة عامة والموارد االقتصادية بصفة خاصة .

 يحلل نظرية االثمان من حيث طلب المستهلك و السوق و العوامل المؤثرة فيه  3/2/4

 ليال جزئيا.مرونته و الكمية المعروضة من سلعة معينة تحو

العوامل المؤثرة علي العرض والعوامل المؤثرة فى الطلب ، الى جانب يحلل  3/2/5

 مرونة الطلب السعرية ، واألنواع األخرى لمرونة الطلب.

يناقش توازن المستهلك: وذلك باستخدام فكرة منحنيات السواء والمنفعة.نظرية  3/2/6

نون تناقص الغلة، تكاليف اإلنتاج ، دخول اإلنتاج:تعريف اإلنتاج ،عناصر اإلنتاج ، قا

 عناصر اإلنتاج.

يناقش التوازن في االقتصاد القومي، في اقتصاد )مغلق ، مفتوح(. دالة  3/2/7

 االستهالك القومي. دالة االستثمار القومي.

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 وب.تقدير النظام الرأسمالى من حيث المميزات والعييتمكن من  3/3/1

 نظرية الثمن و االنتاج في الواقع االقتصادي. يطبق 3/3/2

 يجمع البيانات ويفسرها ويحللها ما تعكسه من مؤشرات اقتصادية واجتماعية. 3/3/3

 فكرة منحنيات السواء والمنفعة وذلك فى توازن المستهلك.ستخدم ي 3/3/4

 :المهارات العامة3/4

    

 لديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي. ينمي معارفه وأفكاره ويكون  3/4/1

 يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة. 3/4/2

 يطور ويحسن من أداؤه. 3/4/3

 محتوى المقرر: -5

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر        

 تطبيقي نظري

 /عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

تعريف علم 

 االقتصاد

1 4 2 1/1/3 1/2/3   

المشكلة 

 االقتصادية

2 4 2 1/1/3 1/2/3 

3/2/3 

2/3/3 2/4/3 

 النظم االقتصادية

)النظام الراسمالى 

 وتقديره(

3 4 2 1/1/3 

3/1/3 

2/2/3 1/3/3 1/4/3 

4 4 2 1/1/3 

3/1/3 

5/1/3 

2/2/3 1/3/3 1/4/3 

 1/1/3 2 4 5 النظام االشتراكى

3/1/3 

2/2/3 1/3/3  

 2/4/3   2/1/3 2 4 6 الطلب ومفهومه

مرونة الطلب 

 السعرية 

7 4 2  5/2/3 2/3/3 2/4/3 

اختبار منتصف 

 الفصل الدراسي

8  

العرض:مفهوم 

العرض الفردي ، 

العوامل المؤثرة 

9 4 2 2/1/3 5/2/3 2/3/3 2/4/3 
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                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

طرق 

التدريس 

 والتعلم

الطريقة 

التي 

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المهارات المهنية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

المحاضرة 

 التفاعلية

√ √ √  √ 

   √ √ √ المناقشة

العصف 

 الذهني

 √ √  √ 

الدروس 

العملية / 

 التطبيقية

√ √ √ √ √ 

علي العرض ، 

ن العرض ، قانو

 مرونة العرض

التوازن:تحديد 

التوازن ، تغير 

ظروف الطلب 

وتغير ظروف 

 العرض

10 4 2 2/1/3 

4/1/3 

6/2/3 

4/2/3 

  

توازن المستهلك: 

وذلك باستخدام 

فكرة منحنيات 

 السواء والمنفعة

11 4 2  6/2/3 4/3/3  

نظرية 

اإلنتاج:تعريف 

اصر اإلنتاج ،عن

اإلنتاج ، قانون 

تناقص الغلة، 

تكاليف اإلنتاج ، 

دخول عناصر 

 اإلنتاج

12 4 2  6/2/3   

االقتصاد الكلي 

الناتج القومي 

اإلجمالي الدخل 

 القومي

13 4 2 6/1/3 7/2/3 3/3/3 3/4/3 

التوازن في 

االقتصاد القومي، 

في اقتصاد )مغلق 

، مفتوح(. دالة 

االستهالك 

القومي. دالة 

 ثمار القومياالست

14 4 2  7/2/3 3/3/3 3/4/3 

نهاية اختبار 

 الفصل الدراسى 

15  
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التعلم الذاتي: 

تكليفات مثل 

اعداد تقارير 

وعروض 

 –تقديمية 

مواضيع 

 لالطالع

√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ دراسة حالة

 √ √ √ √ √ حل مشكالت

أخرى )يتم 

 ذكرها(

     

 

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

  1/1/6الى  3/1/1معرفة و فهم من  √

 3/2/7الى  3/2/1مهارات ذهنية من 

 3/2/7الى  3/2/1مهارات ذهنية من  √ تكليفات    

 3/3/4الى 3/3/1مهارات مهنية 

 3/3/4الى 3/3/1مهارات مهنية   عرض تقديمي

 3/4/1مهارات عامة ومنقولة  من 

 3/4/3إلي

 3/3/4الى 3/3/1مهارات مهنية  √ عملي /تطبيقي

 3/4/1مهارات عامة ومنقولة  من 

 3/4/3إلي

 3/4/1مهارات عامة ومنقولة  من   حضور ... - اخري )مشاركة

 3/4/3إلي

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 2018الشحات، كتاب جامعي بعنوان: اصول االقتصاد  احمد يوسف كتب ملزمة -ب

 ، دار الفكر العربيداصول اإلقتصا ،1998 سيد عبد المولى كتب مقترحة  -جـ

 

دوريات علمية أو نشرات ...  –د 

 الخ
  https://www.ekb.eg/ar: بنك المعرفة

 

ومراجع علمية وبنك  مدرج و قاعات تدريس و اجهزة عرض و سبورة و المكتبة مصادر التدريس والتعلم

 المعرفة

 

 رئيس مجلس القسم العلمي: د. ايمان عوض                    القائم بتدريس المقرر : أ.د. احمد يوسف      
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 توصيف مدخل الحاسب اآللي ونظم التشغيل

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

اإلحصاء والحاسب اآللى.قسم  :   

 : بيانات المقرر -1

 G3 :الرمز الكودي
اسم المقرر: مدخل الحاسب اآللي ونظم 

 التشغيل
 الفرقة : األولي

محاسبة وتجارة التخصص: 

 خارجية
 2عملي          4نظري                    عدد الوحدات الدراسي  

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/5 

  

 

2/2/1 

2/2/5 

2/2/6 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/5 

 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

 

 معرفة  طبيعة نظم التشغيل. -1 هدف / اهداف المقرر: -2

 التعرف على أنواع نظم التشغيل.  -2

التطوير الذاتي المستمر للمهارات والمعارف المرتبطة أمن البيانات     -3

 والمخاطر والفيروسات.

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

 يتعرف على نشأة وتطور نظم التشغيل. 3/1/1 :والفهم المعرفة3/1

 يعدد أنواع نظم تشغيل الحاسبات الشخصية. 3/1/2

 يذكر مفهوم أمن البيانات. 3/1/3

 يشرح المخاطر التى تهدد الحاسبات الشخصية. 3/1/4

 يحدد أساليب الوقاية والحماية من الفيروسات. 3/1/5

 استراتيجية حفظ واسترجاع البيانات.يناقش  3/2/1 : ةالمهارات الذهني3/2

 يقارن بين الملفات والفهارس وأقراص التخزين. 3/2/2

 يحلل خصائص وأنواع فيروسات الحاسب. 3/2/3

 يبين المخاطر وطرق مواجهتها. 3/2/4

 ينشئ ملفات ومجلدات ومجلدات فرعية. 3/2/5

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 ع سطح المكتب.يستخدم أوامر التعامل م 3/3/1

 يميز بين استخدام الملفات والمجلدات والمحركات. 3/3/2

 يطبق خطوات معالجة األعطال البسيطة. 3/3/3

 يثبت البرامج والتطبيقات على الحاسب. 3/3/4

 يطبق أساليب الوقاية من الفيروسات. 3/3/5

واستخدام المعلومات  بمختلف يستخدم مبادئ االتصال الفعال واستخراج  3/4/1    :المهارات العامة3/4

 .أنواعها

 يعمل في فريق. 3/4/2

 يدير الوقت بفعالية وكفاءة. 3/4/3

 التعلم الذاتي المستمر.ينمي مهاراته من خالل  3/4/4
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   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

رفة المع

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

طبيعة وأهداف 

 نظم التشغيل

1 4 2 3/1/1    

نشأة تطور نظم 

 التشغيل

2 4 2 3/1/1    

هياكل نظم 

 التشغيل

3 4 2 3/1/3  3/3/1  

ضبط إعدادات 

 نظم التشغيل

4 4 2   3/3/4  

أنواع نظم 

 التشغيل

5 4 2 3/1/2    

خصائص نظم 

 التشغيل

6 4 2  3/2/1   

استراتيجية حفظ 

واسترجاع 

 البيانات

7 4 2  3/2/2  3/4/4 

امتحان اعمال 

 السنة 

8  

،  أمن البيانات

نظم الملفات 

والفهارس 

 والتخزين

9 4 2 3/1/3 3/2/1 

3/2/2 

3/2/5 

3/3/2 3/4/1 

المخاطر وطرق 

 مواجهتها

10 4 2 3/1/4 3/2/4 3/3/3  

خصائص وأنواع 

 الفيروسات

11 4 2  3/2/3 3/3/1  

 3/4/4 3/3/2   2 4 12 برامج التطبيقات

أساليب الوقاية من 

 الفيروسات

13 4 2 3/1/5  3/3/5  

إكتشاف 

الفيروسات ، 

 عالج الفيروسات

14 4 2   3/3/4  

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسى

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة  طرق التدريس والتعلم

التي 

تستخدم 

في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      صف الذهنيالع

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية
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التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

 –تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

        المستخدمة              

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

√ 

 

 3/1/5الى  3/1/1من والفهم المعرفة 

   3/2/5إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

   3/2/5إلي  3/2/1المهارات الذهنية من  √ تكليفات    

 3/3/5الى  3/3/1مهارات مهنية وعملية 

 3/4/4الى  3/4/1مة مهارات عا

   عرض تقديمي

   3/2/5إلي  3/2/1المهارات الذهنية من  √ عملي /تطبيقي

 3/3/5الى  3/3/1مهارات مهنية وعملية 

 3/4/4الى  3/4/1مهارات عامة 

 3/4/4الى  3/4/1مهارات عامة   حضور ... -اخري )مشاركة 

 نتصف ونهاية الفصل الدراسيامتحانات نظرية: م  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

توزيع  -جـ

 الدرجات   
  :درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات 

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس            مذكرات               -أ

كتب  -ب

 ملزمة

Elisseeff, A. & Guyon, I. (2003, 1157-1182). An Introduction to Variable 

and Feature Selection. Dublin: Ireland Press.  

كتب  -جـ

 مقترحة 

James, A. O`Brien. (2007). Introduction To Information Systems. 

Burlington Northern: Global Collaboration. 

دوريات  –د 

علمية أو 

نشرات ... 

 الخ

  https://www.ekb.eg/ar: بنك المعرفة

 

مصادر 

التدريس 

 والتعلم

 ومعامل حاسب الي مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 

 د. حنان خضاريرئيس مجلس القسم العلمي            أ.د. احمد صالح               المقرر :  القائم بتدريس        
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

1أصول محاسبة توصيف   

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

 قسم  : المحاسبة

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة: االولى  1اسم المقرر :  أصول محاسبة  G4الرمز الكودي :  

محاسبة التخصص : 

 وتجارة خارجية
 2عملى            4    نظري                    عدد الوحدات الدراسي  

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

لمهارات العامة والمنقولةا  

2/1/1  

2/1/2  

2/1/4  

2/1/6  

2/1/12  

2/1/13  

 

 

 

2/2/1  

2/2/2  

2/2/3  

2/2/10  

1/3/2  

3/3/2  

4/3/2  

5/3/2  

6/3/2  

7/3/2  

8/3/2  

9/3/2  

  

2/4/2  

3/4/2  

4/4/2  

 

 

هدف / اهداف  -2

 المقرر:

دراسة المحاسبة كفن، المحاسبة كعلم والتعرف علي كيفية تسجيل العمليات  .1

 المالية في الدفاتر 

 التغيرات في المركز المالي دراسة تبويب العمليات المالية و .2

 سجيل عمليات المنشأة.معرفة كيفية قياس دخل المشروع  وت .3

 إجراء التسويات الجر دية ل يرادات والمصروفات. .4

 دراسة القوائم المالية ومفاهيم إعدادها محاسبياً  .5

 جرد األصول المتداولة وتقييم المخزون السلعي .6

قياس وتقرير األصول وحقوق الملكية حتي نتمكن من تصحيح أخطاء  .7

 القياس والتوصيل 

  لمستهدفة:         المخرجات التعليمية ا -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 يفسر المحاسبة كعلم وفن  3/1/1

 يشرح تسجيل العمليات المالية فى الدفاتر 3/1/2

 يتعرف علي كيفية تبويب العمليات المالية 3/1/3

 يبين  التغيرات في المركز المالي 4/ 3/1

 يحدد قياس دخل المشروع. 3/1/5

 مليات المنشأة.يتعرف علي كيفية تسجيل ع 3/1/6

 .  يشرح قياس وتقرير حقوق الملكية 3/1/7

 المهارات الذهنية 3/2

: 

 

 يحلل القوائم المالية ومفاهيم إعدادها محاسبياً.   3/2/1

 التسويات الجر دية ل يرادات والمصروفات. يقارن بين 3/2/2

 جرد األصول المتداولة يتناول 3/2/3
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 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

المهارات المهنية   3/3

 والعملية: 

 يتمكن من جرد المخزون السلعي 3/3/1

 يقيم قياس وتقرير االصول  3/3/2

أخطاء ح حلول لتصحيح اقتراصحيح أخطاء القياس ولتقييم المخزون السلعي ي 3/3/3

 التوصيل

 :المهارات العامة 3/4

    

 يتعامل مع ضغوط العمل ويتكيف معها ذاتيا 3/4/1

 ردية والمؤسسية بكفاءة عاليةيستخدم األساليب المالئمة في حل المشكالت الف 3/4/2

 المصطلحات المحاسبية في العمل المهني  يستخدم 3 /3/4

   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

 تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

ت المهارا

العامة 

 والمنقولة

المحاسبة كعلم 

 وفن

1 4 2 3/1/1    

تسجيل 

العمليات 

المالية في 

 الدفاتر

2 4 2 3/1/2 3/2/2   

3 4 2     

تبويب العمليات 

 المالية

4 4 2 3/1/3    

التغيرات في 

 المركز المالي

5 4 2 3/1/4    

قياس دخل 

المشروع 

وتسجيل 

 عمليات المنشاة

6 4 2 3/1/5 

3/1/6 

   

القوائم المالية 

ومفاهيم 

اعدادها 

 محاسبيا

7 4 2  3/2/1   

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

8 

التسويات 

الجردية 

للمصروفات 

 وااليرادات

9 4 2    3/4/1 

10 
4 2  3/2/2   

جرد االصول 

 المتداولة

11 4 2  3/2/3   

 

جرد وتقييم 

المخزون 

 السلعي

 

12 

4 2   3/3/1  

رير قياس وتق

االصول 

13 4 2 3/1/7  3/3/2 

3/3/3 
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 وحقوق الملكية

تصحيح اخطاء 

القياس 

 والتوصيل

14 4 2   3/3/3 3/4/1 

3/4/2 

3/4/3 

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسي

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

طرق التدريس 

 والتعلم

الطريقة التي 

تستخدم في 

 المقرر

 لتعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتهانواتج ا

المهارات  المعرفة والفهم

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

الدروس العملية / 

 التطبيقية

√ √ √ √ √ 

التعلم الذاتي: تكليفات 

مثل اعداد تقارير 

 –وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√  √  √ 

  √ √ √ √ دراسة حالة

  √ √  √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 صيرةأسئلة ق

 3/1/7إلي  3/1/1معرفة وفهم من  √

 3/2/3إلي  3/2/1مهارات ذهنية من 

 تكليفات 

 

√ 

 

 3/1/7إلي  3/1/1معرفة وفهم من 

 3/2/3إلي  3/2/1مهارات ذهنية من 

 3/1/3إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية من 

 3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة 

   عرض تقديمي

 3/2/3إلي  3/2/1مهارات ذهنية من  √ طبيقيعملي/ت

 3/1/3إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية من 

 3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة 

اخري )مشاركة 

 حضور ... -

 3/1/3إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية من  √

 3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة 

 امتحانات نظرية : منتصف وأخر الفصل                             التوقيت    -ب

 حضور..( –تكليفات/ عرض تقديمي/ عملى / تطبيقي)مشاركة 

توزيع  -جـ

 الدرجات   
            :درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات 

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 
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 كتب الدراسية والمراجع :قائمة ال -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 .Maharani, B., Widiyanti, N. W., & Purnamawati, I كتب ملزمة -ب

(2018). Accounting Treatment of Biological Assets for 

Agricultural Companie in Jember and 

 DeFond, M., Hu, J., Hung, M., & Li, S. (2018). The كتب مقترحة  -جـ

Usefulness of Fair Value Accounting in Executive 

Compensation 

 https://www.ekb.eg/ar: بنك المعرفة دوريات علمية أو نشرات ... الخ –د 

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة مصادر التدريس والتعلم

 د. شادي عويسرئيس مجلس القسم العلمي                   م بتدريس المقرر : د فرحات عبد الحي    القائ
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 مدخل قانون توصيف مقرر 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

اقتصادقسم  :   

 : بيانات المقرر -1

 ولىالفرقة: اال اسم المقرر :  مدخل قانون  G5الرمز الكودي :  

محاسبة وتجارة التخصص : 

 خارجية
      2عملي                           4عدد الوحدات الدراسي     نظري     

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقر

 

لمعرفة والفهما  المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية 

2/1/1 

2/1/2 

2/1/7 

2/1/8 

2/1/11 

2/2/3 

2/2/5 

 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/19 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

هدف / اهداف  -2

 المقرر:

التعرف على نظرية القانون بما تتضمنه من )قواعد قانونية ، وأقسام القانون  .1

 المختلفة ، وتطبيق القانون وتفسيره (.

وتقسيم الحق ، التعرف على نظرية الحق بما تتضمنه من )أركان الحق ومحل الحق  .2

 ومصادر الحق( .

التعرف على نظرية االلتزام وتشمل )مصادره وأركان العقد وتنفيذه وأحكام  .3

 االلتزام(.

 التطرق الى مبادئ القانون التجارى ومبادئ قانون العمل . .4

 المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم3/1

  

 ة القانون التجارى.يوضح مفهوم وخصائص وهوي 3/1/1

 معرفة  اكتساب صفة التاجر.يذكر ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والمدني ،  3/1/2

أنواع األعمال التجارية ، والشركات التجارية يناقش نظرية الحق وااللتزام ،  3/1/3

 واالوراق التجارية 

 ية.نظرية العمل التجاري، التاجر وشروطه، األعمال التجاريشرح  3/1/4

اإلطار التنظيمى لعالقات العمل الخاصة، الجوانب التطبيقية لعالقات يصف  3/1/5

 العمل.

المهارات  2/3

 :ةالذهني

 القانون وتفسيره. اتتطبيقوأقسام القانون المختلفة ، يناقش  3/2/1

 يبين شروط اكتساب صفة التاجر . 3/2/2

 . يقارن بين االعمال التجارية واالعمال المدنية 3/2/3

 التزامات العامل، التزامات صاحب العمل. يحدد 3/2/4

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 .يطرح افكار ابداعية في تحديد ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والمدني3/3/1

 ضوابط العمل التجاري المدني في الواقع العملي.ويطبق المبادي العلمية  3/3/2

 في تطبيق مفهوم وخصائص وهوية القانون التجاري.يستخدم منهجيه علمية  3/3/3

 يطبق مبادئ قانون العمل فى حياته العملية. 3/3/4

  :المهارات العامة3/4

  

 

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي.  3/4/1 

 يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة.  3/4/2

ن من أداؤه ، واكتساب مهارات قيادية فى تحديد ضوابط التفرقة بين يطور ويحس 3/4/3

 العمل التجارى والمدنى .

 يعمل في مجموعات لمناقشة كيفية اكتساب الشركة للشخصية االعتبارية. 4/4/3

   محتوى المقرر: -4
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 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

ت المهار

العامة 

 لةووالمنق

نظرية القانون 

)تعريف 

القانون، 

القواعد 

القانونية، أقسام 

 –القانون 

تطبيق القانون 

 وتفسيره(

1 4 2 1/1/3 3/2/1 3/3/3  

2 4 2 1/2/3    

3 4 2 1/2/3    

 نظرية الحق

)تعريف  -

الحق، 

تقسيم 

الحق، 

أركان 

الحق ، 

الحق  محل

، مصادر 

الحق، 

مباشرة 

 الحق(

4 4 2    3/4/4 

5 4 2 3/1/3    

 

 

    3/1/3 2 4 6 نظرية االلتزام

مصادر اإللتزام 

، أركان العقد، 

تنفيذ العقد، 

 أحكام اإللتزام

7 4 2 3/1/3   3/4/4 

امتحان 

منتصف الفصل 

 الدراسي

8       

بادئ القانون م

 التجارى

9 4 2 1/1/3  3/3/3  

نظرية العمل 

التجاري، 

التاجر 

 وشروطه

10 4 2 2/1/3 

4/1/3 

 

2/2/3   

األعمال 

التجارية، 

المحل 

التجارى، 

الشركات 

التجارية، 

األوراق 

 التجارية

11 4 2 2/1/3 

3/1/3 

3/2/3 3/3/1 3/4/3 

مبادئ قانون 

 العمل

اإلطار 

12 4 2 5/1/3  4/3/3 

3/3/2 

4/4/3 
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التنظيمى 

عمل لعالقات ال

 الخاصة

الجوانب 

التطبيقية 

لعالقات العمل 

)التزامات 

العامل، 

التزامات 

صاحب العمل، 

وسائل إنهاء 

عالقة العمل 

 الخاصة

13 4 2 5/1/3 4/2/3 4/3/3 1/4/3 

وقف عقد  -

العمل ، 

انفساخ 

عقد 

العمل، 

فسخ عقد 

 العمل( 

14 4 2 5/1/3  4/3/3  

نهاية  امتحان

الفصل 

 الدراسي

15       

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

طرق التدريس 

 والتعلم

الطريقة التي 

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات المهنية 

 والعملية

 المهارات العامة

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

الدروس العملية / 

 التطبيقية

√ √ √ √ √ 

التعلم الذاتي: 

تكليفات مثل اعداد 

تقارير وعروض 

مواضيع  –تقديمية 

 لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

  1/1/5الى  3/1/1معرفة و فهم من  √

 3/2/4الى  3/2/1مهارات ذهنية من 
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 4/3/3الى  1/3/3مهارات مهنية  √ تكليفات    

 4/4/3إلي  3/4/1ات العامة والمنقولة  من المهار

 4/3/3الى  1/3/3مهارات مهنية  √ عرض تقديمي

 4/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من 

 4/3/3الى  1/3/3مهارات مهنية  √ عملي /تطبيقي

  4/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من 

 4/4/3إلي  3/4/1رات العامة والمنقولة  من المها √ حضور ... -اخري )مشاركة 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75ي اخر الفصل الدراسي: امتحان نظر 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 ، منشأة المعارف 2002 نبيل إبراهيم سعد -)نظرية الحق(  كتاب المدخل إلی القانون كتب ملزمة -ب

 ---- كتب مقترحة  -جـ

أو دوريات علمية  –د 

 نشرات ... الخ

 https://www.ekb.eg/ar: بنك المعرفة

 مدرج و قاعات تدريس و اجهزة عرض و سبورة و المكتبة مصادر التدريس والتعلم

 د. ايمان عوض رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د. رشا غيث                    المقرر :   القائم بتدريس          
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Commercial Studies in English (1) specification 

 (Academic Year 2018/2019 ) 

 

Department: Accounting  

Basic information  

Year: First  
course  name: Commercial Studies in 

English (1) 
Code No:G6 

No. of hours: 

        Theoretical                              Practical       
Specialization:   

Accounting  

 

Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable skills   

Professional and 

Practical Skills  

intellectual Skills  Knowledge and 

understanding 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/9 

2/4/10 

2/3/1 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/5 

2/3/6 

2/3/7 

2/3/9 

2/3/19 

2/2/3 

2/2/4 

2/1/1 

2/1/2 

2/1/4 

 

 

2.1  It helps students to think in and solve 

 accounting problems by using scientific 

syllabus. 

2.2  It works in continuous self- 

development for skills  and knowledge  

related to accounting . 

2.3   Encourage students to use computer 

and information technology in the 

accounting field efficiently. 

2-aim/aims of the course 

 

 

 

 

 

3-  intended learning outcomes        

4 4 
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3.1.1 Determine the distinguished characteristics 

and various forms of Business Organization. 

3.1.2 Identify the basics of economic, statistic, 

administrative and computer science closely 

related to accounting. 

3.1.3  Summarize the basic principles  and 

theories and mental trends in the field of 

accounting  

3.1 Knowledge and 

understanding  
 

 

 

 

3.2.1. Analyze ideas and views  and underline 

his opinion in them in a scientific style 

strengthened with objective proofs. 

3.2.2 Choose the suitable style to interpret the 

economic events and its consequences on the 

financial transactions and direct them in an 

accounting perspective. 

3. 2  intellectual skills  

 

 

 

 

3.3.1 Synthesize the ideas learned and formulate 

mini concepts of the items learned. 

3.3.2 Use applications of computer and 

technology in the field of accounting 

3.3 Practical and Professional 

Skills  

3.4.1 Use accounting terms in professional field. 

3.4.2 Apply English Language in dealing with 

foreign                                 institutes 

3.4 General and transferable 

Skills     
 

4.course Content    

 

Intended learning outcomes No of hours /per week Week Topics 

Gener

al and 

transfe

rable 

Skills   

  

Practic

al and 

Profes

sional 

Skills 

Intelle

ctual 

Skills 

Knowle

dge and 

underst

anding   

 

practical Theoretical 

3.4.1   3.1.1. 2 2 1
st
 

week 

 

Accountin

g in  

Action  

 2 2 2
st
 

week  

2 2 3
rd

 

week  

  3.2.1 3.1.1 2 2 4
th 

week 

Managem

ent 

Informati

on 

Systems 

2 2 5
th

 

week  

2 2 6
th 

week 

3.4.1 

3.4.2 

 

  3.1.3 2 2 7
th

 

week  

Informati

on and 

Communi

cation 2 2 8th 
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week Technolo

gies for 

Business 
2 2 9

th
 

week 

3.4.1 

3.4.2 

3.3.2  3.1.2 

3.1.3 
2 2 10thw

eek 

 

Economic

s 2 2 11
th

 

week 

2 2 12
th

 

 week 

2 2 13
th

 

week 

2 2 14
th

 

week 

15
th

 week Midterm 

exam. 

3.4.1   3.1.1 2 2 16
th

 

week  

 

 

Accountin

g 

Principles 

2 2 17
th

 

week 

2 2 18
th

 

week 

      19
th

 

week 

  3.2.1 3.1.1 2 2 20
th

 

week 

System 

Concepts: 

Structure 

Elements 
2 2 21 th 

week 

2 2 22
st
 

week 

  23
nd

 

week 

   3.1.1 2 2 24
rd

 

week 

Leadershi

p, 

Organizin

g and 

Coordinat

ing 

2 2 25
th

 

week 

2 2 26
rd

 

week 

3.4.1 

3.4.2 

   2 2 27
th

 

week 

 

 

Applicatio

ns of ICT 

in MIS 

2 2 28
th

 

week 

2 2 29
th

 

week 

  30
th

 

week 

3.4.1 

3.4.2 

 

3.3.2   2 2 31
th

 

week 

 

Informati

on 2 2 32
th
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week Technolo

gy 

Economic

s 

2 2 33
th

 

week 

34
th

 week Final 

exam. 

-5 Teaching methods: 

Intended learning outcomes that have been covered Methods  

used in 

the course 

Methods of 

teaching  

General and 

transferable 

 Skills 

Practic

al and 

Profess

ional 

Skills 

Intellectu

al Skills 

Knowledge and 

understanding 

√   √ √ interactive 

lectures 

√  √ √ √ Discussion 

√  √  √ Brainstorming 

     Practical/applie

d lesson 

√  √ √ √ Self-learning 

:reports 

presentation, 

topics for 

reading  

     Case study 

     Solve problems 

     others 

6.Students evaluation: 

intended learning outcomes 

measured 

 Exam type a. Methods 

used 

  

 
Knowledge and Comprehension3/1/1 to 

3/1/3 

Intellectual skills3/2/1to 3/2/2 

 

√ 

Written  exam/ Quiz 

Professional and Practical skills3/3/1 

to3/3/2 

General and transferable skills3/4/1 

to3/4/2 

    

√ 

Assignments/ 

presentation 

Professional and Practical skills3/3/1 

to3/3/2 

General and transferable skills3/4/1 

to3/4/2 

√ Practical  

  Case study/problem 

solving 

General and transferable skills3/4/1 

to3/4/2 
√ Others(participation - 

Attendance) 

Mid-year and final                   b. Time 
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-Theoretical Exam marks 75  

 Attendance Marks   10 

Year's work Marks   10 

Quiz  Marks                5 

c. Marks distribution 

 

 

 

7. List of books and references  

Notes on Commercial studies in English 

(1)                          
Notes 

 

-Lucy, T. (2005). Management 

Information Systems. London: 

 Thompson, Learning High Holborn 

House. 

-Weygrandt, J. Jerry, D. and Paul, K. 

(2005).  Accounting Principles. Canada: 

John Wiley Sons Inc. 

Essential books 

 

- Wetherbe, J. (2004). Information 

Technology for Management. NJ: John 

Wiley and Sons, Inc. 

Suggested books 

Knowledge bank: https://www.ekb.eg/ar Periodicals , papers ………etc 

Board, data show , library, teaching rooms Sources of education and learning   

 

            Course staff: Dr. Aliaa Radwan            Head of department: Dr. Shady Ewes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 رياضيات األعمالتوصيف 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

اإلحصاء والحاسب اآللى.قسم  :   

 بيانات المقرر: -1

 االوليالفرقة:  اسم المقرر رياضيات األعمال G7الرمز الكودي :  

محاسبة وتجارة  التخصص :

 خارجية
   2عملي          4عدد الوحدات الدراسي          نظري  

 
ج تعلم البرنامج التي يحققها المقررنوات  

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/11 

 

2/2/6 

 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/19 

 

 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

فئات ، فئة دراسة ما يتعلق بالفئات تعريفها ، خصائصها ، عمليات على ال .1 اهداف المقرر: -2

األعداد الحقيقية. العالقات والدوال  الرياضية: الدالة والمتغير و أنواع الدوال 

  ، الدوال فى أكثر من متغير والتمثيل الهندسى لها.

من حيث  تعريفها ، المتوالية التعرف على كال من المتابعات والمتسلسالت  .2

 سالت.والمركبة والمتسل العددية والهندسية والفائدة البسيطة

تعريفها وخصائصها ومحدد دراسة كال من المصفوفات والمحددات من حيث  .3

 .المصفوفة ومفكوكها

النهايات ، معدل التغير، تفاضل الدالة  دراسة المعادلة الخطية  التفاضل: .4

 . التكامل:وقواعد التفاضل، المشتقات من الرتب العليا والمشتقات الجزئية

 مفهومه وقواعده .

  التعليمية المستهدفة:         المخرجات  -3

 المتوالية العددية والهندسية.يشرح  3/1/1 :المعرفة والفهم3/1
 يصف خصائص المصفوفات والمحددات . 3/1/2 
 يوضح الفرق بين الفائدة البسيطة والفائدة المركبة .  3/1/3
 قواعد التفاضل والتكامل وأساليب التكامل. يتعرف على 3/1/4
 لعالقات والدوال الرياضية ) الدالة فى متغير واحد وفى أكثر من متغير(.يناقش ا 3/1/5
 يشرح الفئات من حيث التعرف على ماهيتها وخصائصها وفئة األعداد الحقيقية. 3/1/6

المهارات 3/2

 : ةالذهني
 يطبق قواعد التفاضل والتكامل المختلفة. 3/2/1
 ة المركبة.يبين كيفية حساب الفائدة البسيطة والفائد 3/2/2
 يصنف المشتقات من الرتب العليا والمشتقات الجزئية. 3/2/3

المهارات 3/3

 المهنية والعملية:
 يميز بين أنواع الدوال المختلفة. 3/3/1
 يستخدم معدل كال من الفائدة البسيطة والمركبة للتوصل لقيمة القرض. 3/3/2
 يرسم التمثيل الهندسى للدوال. 3/3/3
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 الجودة وحدة ضمان

المهارات 3/4

 :امةالع
 يقدر الوقت. 3/4/1
 .أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامةيتحاور ويتناقش   3/4/2
 .ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذات  3/4/3

 محتوى المقرر: -4

 الموضوع

 

عدد ساعات  االسبوع

 المقرر/اسبوع

 للمقرر نواتج التعلم المستهدفة

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

الفئات تعريفها، 
خصائصها، 
عمليات على 

الفئات، فئة 
األعداد 

 الحقيقية. 

1 4 2 3/1/6    
2 4 2 3/1/6    

العالقات 
والدوال 

الرياضية: الدالة 
والمتغير، أنواع 
الدوال، الدوال 

ثر من فى أك
متغير، والتمثيل 

 الهندسى لها. 

3 4 2 3/1/5  3/3/1  

4 4 2 3/1/5   3/4/1 

المتابعات 
والمتسلسالت: 

تعريفها، 
المتوالية العددية 

والهندسية، 
والفائدة البسطية 

والمركبة 
والمتسلسالت 

 االسية. 
 

5 4 2 3/1/1    

6 4 2 3/1/3 3/2/2 3/3/2 3/4/2 

المصفوفة 
والمحددات: 

تعريفها 
وخصائصها 

ومحدد 
المصفوفة 
 ومفكوكها 

 

7 4 2 3/1/2    

امتحان اعمل 
 السنة

8 

     2 4 9 المعادلة الخطية

10 4 2 

     2 4 10 التفاضل:
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 الجودة وحدة ضمان

النهايات ، 
معدل التغير، 
تفاضل الدالة 

وقواعد 
التفاضل، 

المشتقات من 
الرتب العليا 
والمشتقات 

 الجزئية

11 4 2 3/1/4 3/2/1 3/2/3  

مفهومه  التكامل:
وقواعددددددددددددددددددددددددددددددده ، 
التكامددددل المحدددددد 
 أساليب التكامل.

 

12 4 2  3/2/1  3/4/3 

13 4 2 

14 4 2 

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسي

15       

 أساليب التعليم والتعلم: -5

طرق التدريس 

 والتعلم

الطريقة 

التي 

تستخدم 

في 

 المقرر

 لمقرر التي يتم تغطيتهال نواتج التعلم المستهدفة

المهارات المهنية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

المحاضرة 

 التفاعلية

√ √ √  √ 

   √  √ المناقشة

      العصف الذهني

الدروس العملية / 

 التطبيقية

√ √ √ √ √ 

التعلم الذاتي: 

تكليفات مثل اعداد 

روض تقارير وع

 –تقديمية 

مواضيع لالطالع 

– 

     

      دراسة حالة

 √ √ √  √ حل مشكالت

أخرى )يتم 

 ذكرها(

     

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ
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 الجودة وحدة ضمان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ تكليفات    

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

   عرض تقديمي

 3/1/6الى 3/1/1المعرفة والفهم: من  - √ عملي /تطبيقي

 3/2/3الى  3/2/1رات الذهنية من المها -

 3/3/3الى  3/3/1المهارات العملية:  -

 الى 3/4/1 من ووالمنقولة العامة المهارات -

3/4/3 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 3/4/3 الى 3/4/1 من ووالمنقولة العامة المهارات √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                  -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 رياضيات األعمالدة محاضرات فى ما مذكرات                          -أ

 محمد خفاجى: القواعد العامة فى التفاضل والتكامل  كتب ملزمة -ب

 محمد القاضى: مبادئ الرياضيات كتب مقترحة  -جـ

دوريات علمية أو  –د 
 نشرات ... الخ

 https://www.ekb.eg/ar: بنك المعرفة

 والمكتبة مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة  مصادر التدريس والتعلم

 القائم بتدريس المقرر : د.حنان خضاري                    رئيس مجلس القسم العلمي د.حنان خضاري       
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 حزم التطبيقات المكتبيةتوصيف 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

  اإلحصاء والحاسب اآللى .قسم  : 

 :بيانات المقرر  -1

 الفرقة: األولي م التطبيقات المكتبيةحزاسم المقرر:  G8 :الرمز الكودي

محاسبة وتجارة التخصص:

 خارجية
 2عملي                           4عدد الوحدات الدراسي     نظري  

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/5 

 

 

 

 

 

2/2/1 

2/2/6 

2/2/9 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/5 

2/3/19 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

 اإلطار العام لمفهوم نظم األعمال المكتبية. .1 هدف / اهداف المقرر: -2

 .MS Wordتطبيق استخدام برنامج  .2

 .MS Excelتطبيق استخدام برنامج  .3

 إدارة الملفات. .4

  المستهدفة:          المخرجات التعليمية -3

 يتعرف على اإلطار العام ومفهوم نظم ميكنة األعمال المكتبية. 3/1/1 :المعرفة والفهم3/1

 يذكر مفهوم ميكنة األعمال المكتبية. 3/1/2

 يحدد تأثير الحاسب اآللي في تطوير األعمال المكتبية واإلدارية. 3/1/3

 علومات المبنية على الحاسبات.يحدد عالقة األعمال المكتبية بنظم الم 3/1/4

 يشرح متطلبات تخطيط وتنفيذ النظام. 3/1/5

 يناقش أساسيات نظم النشر المكتبي. 3/2/1 : ةالمهارات الذهني3/2

 .Word Processingيبين أساسيات برامج معالجة الكلمات  3/2/2

 يناقش إنشاء بريد إلكتروني. 3/2/3

 ينشئ منظم إلكتروني للمواعيد. 3/2/4

يقارن بين طرق التعامل مع الرسومات والصور والملفات الصوتية  3/2/5

 وملفات الفيديو.

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 .MS Wordيطبق خطوات استخدام برنامج  3/3/1

 .MS Excelيطبق خطوات استخدام برنامج  3/3/2

 يستخدم البريد إلكتروني. 3/3/3

 لكتروني.يؤدي تنظيم المواعيد بشكل إ 3/3/4

 يميز بين أنواع الملفات وإدارتها والتعامل معها. 3/3/5

يستخدام مبادئ االتصال الفعال واستخراج واستخدام المعلومات  بمختلف  3/4/1    :المهارات العامة3/4

 .أنواعها

 يعمل في فريق. 3/4/2

 يدير الوقت بفعالية وكفاءة. 3/4/3

 اتي المستمر.التعلم الذينمي مهاراته من خالل  3/4/4

   محتوى المقرر: -4
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عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ع نظري

 ملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

التعرف على 

اإلطار العام 

ومفهوم نظم 

ل ميكنة األعما

 المكتبية.

1 2 2 3/1/1    

مفهوم ميكنة 

 األعمال المكتبية.

2 2 2 3/1/2    

تأثير الحاسب 

اآللي في تطوير 

األعمال المكتبية 

 واإلدارية.

3 2 2 3/1/3   3/4/4 

عالقة األعمال 

المكتبية بنظم 

المعلومات 

المبنية على 

 الحاسبات.

4 2 2 3/1/4    

شرح متطلبات 

تخطيط وتنفيذ 

 ام.النظ

5 2 2 3/1/5    

مناقشة أساسيات 

نظم النشر 

 المكتبي.

6 2 2  3/2/1  3/4/1 

3/4/2 

أساسيات برامج 

معالجة الكلمات 

Word 

Processing ،

إنشاء بريد 

 إلكتروني.

7 2 2  3/2/2 

3/2/3 

  

امتحان اعمال 

 السنة

8  

التنظيم 

اإلكتروني 

 للمواعيد.

9 2 2  3/2/4   

التعامل مع 

 الرسومات

والصور 

والملفات 

الصوتية وملفات 

 الفيديو.

10 2 2  3/2/5   

تطبيقات 

باستخدام برنامج 

MS Word. 

11 2 2   3/3/1  

تطبيقات 

باستخدام برنامج 

MS Excel. 

12 2 2   3/3/2  
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البريد إلكتروني 

 وإدارة القوائم.

13 2 2   3/3/3  

تحليل وتنظيم 

المواعيد 

والبيانات، 

ا الملفات وإدارته

 والتعامل معها.

14 2 2   3/3/4 

3/3/5  

3/4/3 

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسى

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 هنيةالذ

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

      لةدراسة حا

 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 3/1/5الى  3/1/1من والفهم المعرفة  √ امتحانات نظرية

 3/2/5الى  3/2/1من مهارات ذهنية 

 3/1/5الى  3/1/1من والفهم المعرفة  √ صيرةأسئلة ق

 3/2/5الى  3/2/1مهارات الذهنيه من 

 3/2/5الى  3/2/1مهارات الذهنيه من  √ تكليفات    

 3/3/2الى  3/3/1مهارات مهنية وعملية 
 3/4/4إلى  3/4/1مهارات عامه ومنقوله 

   عرض تقديمي

 3/2/5 الى 3/2/1مهارات الذهنيه من  √ عملي /تطبيقي

 3/4/2الى  3/4/1مهارات مهنية وعملية 

 3/4/4إلى  3/4/1مهارات عامه ومنقوله 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 3/4/4إلى  3/4/1مهارات عامه ومنقوله  √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 فصل الدراسيتكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل اال 

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 :Stover, T. (2010). Microsoft® office 2010 inside out. Illinois كتب ملزمة -ب

WSEAS Press. 

 

 .Clark, T. (2011). Microsoft Office 2010 Digital Classroom كتب مقترحة  -جـ

New York: Piscataway Press. 

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 

 .https://www.ekb.eg/ar: بنك المعرفة

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة لتعلممصادر التدريس وا

     

 : د. حنان خضاريرئيس مجلس القسم العلمي                      أ.د. احمد رفعتالمقرر :   القائم بتدريس
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 2  أصول محاسبةتوصيف 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

 قسم  :  المحاسبة

 :بيانات المقرر -1

 الفرقة  : األولي 2  أصول محاسبةاسم المقرر :   G9الرمز الكودي :  

محاسبة  التخصص :

 وتجارة خارجية
  2عملي               4عدد الوحدات الدراسي     نظري   

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

ملية المهارات الع المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/1 

2/1/2 

2/1/4 

2/1/6 

2/1/12 

2/1/13 

 

2/2/1 

2/2/2 

2/2/3 

2/2/4 

2/2/10 

 

2/3/1 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/5 

2/3/6 

2/3/7 

2/3/8 

2/3/9 

2/3/10 

2/3/19 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

 

 سبى فى ظل الطريقة اإليطالية.دراسة ملخص للقياس والتسجيل المحا .1 اهداف المقرر: -2

قياس وتسجيل العمليات المالية فى منشأة صناعية والزراعية                                               التعرف علي .2

 والخدمية 

معالجة عمليات شراء المواد الخام وبيع االنتاج التام ومعالجة عمليات المخازن  .3

 في ظل الجرد الدوري والمستمر 

سة الطرق واللهجات المحاسبية في ظل الطريقة الفرنسية واإلنجيليزية درا .4

 واألمريكية 

 تصحيح أخطاء التسجيل المتعلقة بالطرق واللهجات المحاسبية. .5

التعرف علي كيفية  تسجيل العمليات على أساس القيد المفرد ) بيانات غير  .6

 كاملة (

 المخرجات التعليمية المستهدفة:      -3

  :فة والفهمالمعر3/1

 

 يوضح ملخص للقياس والتسجيل المحاسبى فى ظل الطريقة اإليطالية. 3/1/1 

 يشرح كيفية قياس وتسجيل العمليات المالية فى منشأة صناعية 3/1/2

 يفسر عمليات تكوين المنشأة. 3/1/3

 عمليات بيع اإلنتاج التام  يبين كيفية معالجة عمليات  شراء المواد الخام و 3/1/4

يتعرف علي عمليات جرد المخازن في ظل طريقتى الجرد الدورى والجرد  3/1/5

 المستمر

 يختار طرق قياس وتسجيل العمليات المالية فى منشأة زراعية. 3/2/1 : ةالمهارات الذهني 3/2

 يفرق بين طرق قياس وتسجيل العمليات المالية فى منشأة خدمات مالية  3/2/2

 المحاسبية .  يستنتج الطرق واللهجات 3/2/3

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 يقيم التسجيل المحاسبى  وفقا للطريقة الفرنسية 3/3/1

 ينظم الطريقة األمريكية فى التسجيل المحاسبى. 3/3/2

يشرح التسجيل المحاسبي وفقا للطريقة اإلنجيليزية وطرق تصحيح أخطاء  3/3/3

 التسجيل
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 حاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقاريري 3/4/1     :المهارات العامة3/4

يستخدم األساليب المالئمة في حل المشكالت الفردية والمؤسسية بكفاءة  3/4/2

 عالية

 يتواصل ويؤثر في األخرين بكفاءة وفعالية 3/4/3

 يتعامل مع ضغوط العمل ويتكيف معها ذاتيا 3/4/4

 محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 مقرر/اسبوعال

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

القياس والتسجيل 

المحاسبى فى 

ظل الطريقة 

 اإليطالية.

1 4 2 3/1/1    

قياس وتسجيل 

العمليات المالية 

فى منشأة 

 صناعية

2 4 2 3/1/2   3/4/1 

3/4/2 

معالجة عمليات 

 تكوين المنشأة.

3 4 2 3/1/3   3/4/1 

معالجة عمليات 

شراء المواد 

 الخام.

4 4 2 3/1/4   3/4/2 

معالجة عمليات 

المخازن فى ظل 

طريقتى الجرد 

الدورى والجرد 

 المستمر

5 4 2 3/1/5   3/4/1 

معالجة عمليات 

 بيع اإلنتاج التام.  

6 4 2 3/1/4   3/4/2 

قياس وتسجيل 

العمليات المالية 

فى منشأة 

 زراعية.

7 4 2  3/2/1   

إمتحان منتصف 

 الفصل الدراسي 

8  

قياس وتسجيل 

العمليات في 

منشأة الخدمات 

 المالية  

9 4 2  3/2/2   

الطرق 

واللهجات 

 المحاسبية

10 4 2  3/2/3  3/4/2 

طريقة التسجيل 

المحاسبى  وفقا 

ة للطريق

 الفرنسية.

11 4 2   3/3/1  
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 أساليب التعليم والتعلم: -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

لدروس العملية / ا

 التطبيقية

√ √ √ √ √ 

التعلم الذاتي: تكليفات 

مثل اعداد تقارير 

 –وعروض تقديمية 

 –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

   √ √ √ دراسة حالة

 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

الطريقة 

اإلنجيليزية في 

التسجيل 

 المحاسبي

12 4 2   3/3/3  

الطريقة 

األمريكية فى 

التسجيل 

 المحاسبى

13 4 2   3/3/2  

تسجيل العمليات 

على أساس القيد 

 المفرد

14 4 2    3/4/4 

إمتحان نهاية 

 الفصل الدراسي

 

15  
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  متحاننوع اال

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 3/1/5إلي  3/1/1معرفة وفهم من  √

 3/2/3إلي  3/2/1مهارات ذهنية من 

 تكليفات

 عرض تقديمي

 3/3/3إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية من  √

 3/4/4إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة من 

 قيعملي /تطبي 

 حضور ... -خري )مشاركة 

 3/2/3إلي  3/2/1مهارات ذهنية من  √

 3/3/3إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية من 

 3/4/4إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة من 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 الل االفصل الدراسيتكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خ 

توزيع  -جـ

 الدرجات   
  :درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات 

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

  2002-حمد غالب ، اساسيات المحاسبة المالية ، مكتبة عين شمس د. حسن أ كتب ملزمة -ب

 Pionnier, P. A., & Yamaguchi, S. (2018). Compiling mineral and كتب مقترحة  -جـ

energy resource accounts: A contribution to the calculation of Green 

Growth Indicators (No. 2018/03). OECD Publishing.  

دوريات  –د 

علمية أو نشرات 

 ... الخ

: بنك المعرفة https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة

  : د. شادي عويسرئيس مجلس القسم العلمي                 المقرر : د فرحات عبد الحي           القائم بتدريس
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 لسلوك التنظيمياوصيف ت

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

 قسم  : إدارة األعمال

 :بيانات المقرر  -1

 الفرقة : األولى  السلوك التنظيمي اسم المقرر  G10الرمز الكودي :  

 محاسبةالتخصص : 

 وتجارة خارجية
  -عملي                         4عدد الوحدات الدراسي     نظري    

 

ج تعلم البرنامج التي يحققها المقررنوات  

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/1 

2/1/2 

2/1/7 

2/1/8 

2/2/5 

2/2/6 

 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/19 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

 

 مفهوم السلوك اإلنساني والتنظيمي التعرف على .1 هدف / اهداف المقرر: -2

 التنبؤ بالحاجات االنسانية ومكونات الشخصية والتنبؤ بالسلوك اإلنساني .2

 فهم القيم واالتجاهات وطرق التحفيز .3

 دراسة سلوكيات اتخاذ القرار وأنماط القيادة اإلدارية .4

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 يسترجع مفاهيم السلوك االنساني والتنظيمي 3/1/1

 يوضح ديناميكية التعامل اإلنساني والسلوك التنظيمي المعاصر 3/1/2

 يعدد أشكال الحاجات اإلنسانية  3/1/3

 يشرح األوتوماتيكية وآثارها السلوكية 3/1/4

 : ةالمهارات الذهني 3/2 

 

 يطبق أساليب قياس وتحليل الشخصية 3/2/1

 رن بين المداخل المختلفة التخاذ القراريقا 3/2/2

 يحلل أنماط المديرين واالتجاهات العامة للحياة النفسية 3/2/3

 نظريات القيادة اإلدارية يميز بين  3/3/1 المهارات المهنية والعملية:  3/3

 صمم طرق للتحفيز ي 3/3/2

 يستخدم سمات الشخصية لتحديد السلوك المتوقع 3/3/3

  يتواصل بفاعلية مع االخرين 3/4/1    :العامةالمهارات  3/4

 يتعامل مع ضغوط العمل والقيم واالتجاهات 3/4/2

 ينمي التواصل الفعال مع األشخاص     3/4/3

   محتوى المقرر: -4
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

السلوك 

 اإلنسانى

1 4 - 3/1/1   3/4/3 

تحليل التعامل 

 اإلنسانى

2 4 -     

 

3 

4 - 3/1/2 3/2/3   

السلوك 

 التنظيمى

4 4 -    3/4/1 

5 4 -     

الحاجات 

 اإلنسانية

6 4 - 3/1/3    

القيم 

ات ، واالتجاه

 الشخصية

7 4 -  3/2/1 3/3/3 3/4/2 

امتحان اعمال 

 السنة

8  

  3/3/2   - 4 9 التحفيز

10 4 -     

سلوكيات 

 اتخاذ القرار

11 4 -  3/2/2   

القيادة 

اإلدارية ، 

األوتوماتيكية 

وأثارها 

 السلوكية.

12 4 -     

 

13 

 

4 - 3/1/4  3/3/1  

14   

اختبار نهاية 

الفصل 

 لدراسىا

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ ة التفاعليةالمحاضر

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

      الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

 –تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 

√ 

 

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من 

   3/2/3إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

 تكليفات

 عرض تقديمي

 عملي /تطبيقي

 

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من  √

   3/2/3إلي  3/2/1رات الذهنية من المها

   3/3/3إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية  من  

                     3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من  

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

              3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من  √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي           التوقيت          -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 ع :قائمة الكتب الدراسية والمراج -7

 محاضرات في مادة السلوك التنظيمي مذكرات                          -أ

 Robbins Stephen P.,& Judge Timothy A., (2015) , Organizational كتب ملزمة -ب

Behaviour, 16th Edition , Kindle Edition , San Diego State 

University. 

 Newstrom , John W., & Davis K., (2010) , Organizational Behavior كتب مقترحة  -جـ

: Human Behavior at Work, N.Y.: McGraw-Hill. 

دوريات علمية  –د 

 أو نشرات ... الخ

  https://www.ekb.eg/ar: بنك المعرفة

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 رئيس مجلس القسم العلمي د/رانيا المرسي                    رانيا المرسي           المقرر : د/ القائم بتدريس
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 دارة عامةتوصيف اإل

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

.عمال األقسم  : إدارة   

 :بيانات المقرر  -1

 الفرقة: األولي  دارة عامة اسم المقرر :  اإل G11الرمز الكودي :  

 2عملي             4عدد الوحدات الدراسي     نظري           تخصص : محاسبة  ال

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/1 

2/1/2 

2/1/5 

2/1/7 

2/2/5 

2/2/6 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/19 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

 

 .ماهية اإلدارة العامة  وطبيعتها  والتطور التاريخي واالهتمام بعلم اإلدارة .1 اهداف المقرر: -2

 .التخطيط في اإلدارة العامة .2

 .البيروقراطية اإلدارية ، اإلصالح اإلداري .3

 المخرجات التعليمية المستهدفة: -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

يتعرف على اإلدارة العامة وطبيعتها والتطور التاريخي ، واالهتمام بعلم اإلدارة  3/1/1

 .وحركة اإلدارة العلمية

 .يشرح  التنظيم والقيادة والتنسيق في اإلدارة العامة والمحلية والبيروقراطية 3/1/2

 ة و التنسيق .يناقش القيادة اإلدارية والسلطة المسئول 3/2/1 : ةالمهارات الذهني 3/2

 .اإلدارة المحلية واإلدارة العامة فى مصر يصمم خطط في 3/2/2

 يفرق بين البيروقراطية والديموقراطية في االدارة 3/2/3

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 .يستخدم ويصمم الهياكل التنظيمية 3/3/1

 يطبق وظيفة الرقابة في ادارة االفراد 3/3/2

حل المشكالت الفردية االصالح االداري وب المالئمة في يستخدم االسالي 3/3/3

 .والمؤسسية بكفاءة

 يدير الوقت بكفاءة. 3/4/1     :المهارات العامة3/4

 .التعامل مع ضغوط  العمل والتكيف معها ذاتياً  3/4/2

   محتوى المقرر: -4
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 قررنواتج التعلم المستهدفة للم

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

ماهية اإلدارة 

 العامة 

1 4 2 3/1/1 

 

3/2/1   

التطور التاريخي 

لالهتمام بعلم 

 االدارة العامة

2 4 2 3/1/1    

التطور التاريخي 

لالهتمام بعلم 

 مةاالدارة العا

3 4 2 3/1/1    

التخطيط فى 

 اإلدارة العامة

 4 4 2  3/2/2   

التنظيم في اإلدارة 

 العامة 

5 4 2 3/1/2  3/3/1  

   3/2/1 3/1/2 2 4 6 القيادة االدارية

والسلطة  

والمسئولية 

 ،التنسيق.

7 4 2 3/1/2 3/2/1   

امتحان أعمال 

 السنة

8  

  3/3/2   2 4 9 الرقابة

 3/4/1 3/3/2   2 4 10 رادإدارة األف

3/4/2  

  3/3/3 3/2/2  2 4 11 اإلدارة المركزية

   3/2/2  2 4 12 اإلدارة المحلية

البيروقرطية 

 االدارية

13 4 2  3/2/3   

االصالح االداري 

، االدارة العامة 

والمحلية في 

 مصر.

14 4 2   3/3/3  

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسى

15  

            ليم والتعلم: أساليب التع -5
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

   √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

  √  √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

 –تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان       األساليب المستخدمة                -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 3/1/2 الى3/1/1من  معرفة وفهم  √

 3/2/3الى 3/2/1من  ومهارات ذهنية  

 تكليفات / عرض تقديمي

 

 3/1/2 الى 1/1/ 3من  معرفة وفهم  √

 3/2/3الى 3/2/1من  ومهارات ذهنية 

 3/4/2 الى 3/4/1 من  مهارات عامة

 3/3/3الى  3/3/1مهارات مهنية وعملية  √ عملي /تطبيقي

 3/4/2 الى 3/4/1من  مهارات عامة 

 3/4/2 الى 3/4/1من  مهارات عامة  √ حضور ... -اخري )مشاركة  

 امتحانات نظرية : منتصف وأخر الفصل الدراسي   التوقيت                -ب

 تكليفات / عرض تقديمي 

 حضور..( أثناء الفصل الدراسي  –ة )مشارك

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:              توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 رة عامة محاضرات في مادة إدا مذكرات                          -أ

 Alomi, Y. A., Alghamdi, S. J., & Alattyh, R. A. (2015). Strategic Plan كتب ملزمة -ب

of General Administration of Pharmaceutical Care at Ministry of 

8.-1(3), 1 J Pharm Pharm Scien, 2022.–Health in Saudi Arabia 2012  

Violence in the model city: The Cavanagh  7).Fine, S. (200  كتب مقترحة  -جـ

administration, race relations, and the Detroit riot of 1967. Michigan 

State University Press. 

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

 https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 ة عرض وسبورة والمكتبةمدرج وقاعات تدريس واجهز

 د. رانيا محمد المرسيرئيس مجلس القسم العلمي                    أ.د. رضا عبد الغفارالمقرر :  القائم بتدريس
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 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 

 توصيف تطور اقتصادى وتحليل موارد اقتصادية

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

 قسم  : االقتصاد 

 :بيانات المقرر  -1

 G12  الرمز الكودي :
اسم المقرر :  تطور اقتصادى وتحليل 

 موارد اقتصادية
 الفرقة : أولى

 التخصص : محاسبة

 وتجارة خارجية 
 -عملى                4           عدد الوحدات الدراسي     نظري 

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

المهنيةو  

 المهارات العامة والمنقولة

2\1\1 

2\1\2 

2\1\3 

2\1\5 

2/1/6 

2/1/9 

2/1/11 

2/1/15 

2\2\4 

2\2\6 

2\2\7 

 

2\3\1 

2\3\2 

2\3\3 

2\3\4 

2/3/9 

2/3/19 

 

 

2\4\1 

2\4\2 

2\4\3 

2\4\4 

2/4/5 

 

 

 

 

 دراسة الموارد االقتصادية وتقسيماتها وأنواعها. .1 اهداف المقرر: -2

 .القتصادى وأهميته ونظرياتهدراسة التطور ا .2

 المخرجات التعليمية المستهدفة:      -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 نتاج الزراعي وأهميته االقتصادية.يحدد اال  3/1/1

 .راسة اقتصادية لبعض المعادن الرئيسيةيتعرف على الد  3/1/2

 .يحلل الموارد البشرية  3/2/1 : ةالمهارات الذهني 3/2

 .التطور السكاني تجستني 3/2/2

 يقارن يبين مخاطر وسبل الحد من المشكلة السكانية . 3/2/3

يسجل االقتصاد في العصور القديمة والوسطي واالقتصاد  3/3/1 المهارات المهنية والعملية:3/3

 الرأسمالية التجارية.و الرأسمالي 

رة يسجل الفروق بين الثورة الصناعية ورأسمالية الصناعة، الثو 3/3/2 

، روب العالميةالزراعية في أوربا، اإلقتصاد واألزمات االقتصادية والح

 .االقتصاد األوربي المعاصر

 .يدير االوقت بفعالية وكفاءة 3/4/1     :المهارات العامة3/4

 .ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي 3/4/2

 لتقارير بصفة عامة.يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض وا 3/4/3

   محتوى المقرر: -4
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ع نظري

 ملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

تمهيد عن ماهية 

رد االمو

االقتصادية 

ت وتقسيما

 الموارد

1 4       

      3/1/1  4 2 ةيعارد الزراالمو

نتاج الزراعي اال

وأهميته 

 االقتصادية

3 4  3/1/1      

دراسة الموارد 

المعدنية 

واقتصاديات 

 الصناعة

4 4  3/1/2      

الموارد البشرية 

 والتطور السكاني

5 4   3/2/1 

3/2/2 

 3/4/1 

مخاطر وسبل 

الحد من المشكلة 

 نية السكا

6 4   3/2/3  3/4/2 

دراسة التطور 

االقتصادي 

 وأهمية نظرياته

التطور  و

االقتصادى في 

العصور القديمة 

والوسطي 

واالقتصاد 

 الرأسمالي

7 4    3/3/1  

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8 4      

الرأسمالية 

 التجارية

9 4    3/3/1  

الثورة الصناعية 

ورأسمالية 

 الصناعة

10 4    3/3/2  

الثورة الزراعية 

 في أوربا

11 4    3/3/2  

اإلقتصاد 

واألزمات 

االقتصادية 

وب والحر

 ةالعالمي

12 4    3/3/2 3/4/1 

االقتصاد 

األوربي 

 و المعاصر

13 4    3/3/2 

 

 

3/4/1 

3/4/2 
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

التطور 

االقتصادي في 

مصر وأحوال 

السكان 

الزراعية، 

الصناعية،والتجا

 رة الخارجية

التحرر 

 القتصادي،ا

واشتراكية 

وتخطيط التنمية 

 االقتصادية

14 4    3/3/2  

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسي

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 لفهموا

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

   √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

      الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة √ نوع االمتحان

 امتحانات نظرية 

 أسئلة قصيرة

 3/1/2الى  3/1/1المعرفة والفهم من  √

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 تكليفات /عرض تقديمي 

 

 3/1/2الى  3/1/1المعرفة والفهم من  √

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/2الى  2/3/1المهارات المهنية والعملية من 

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة من 

 تطبيقي 

 

 3/3/2الى  2/3/1المهارات المهنية والعملية  √

 3/4/3الى  3/4/1هارات العامة والمنقولة الم

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  √ حضور ... -اخري )مشاركة  

 امتحانات نظرية : منتصف وأخر الفصل التوقيت                    -ب

 أسئلة قصيرة : خالل الفصل الدراسى

 ىتكليفات / عرض تقديمى / تطبيقى : خالل الفصل الدراس

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسى والتكليفات والتطبيقات :  توزيع الدرجات                                            -جـ

 درجة 75متحان نظرى أخر الفصل الدراسى : إ هايةن 75

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 ادة التطور االقتصادى وتحليل موارد اقتصادية فى ممحاضرات  مذكرات                          -أ

 .2005د/  عبد المطلب عبد الحميد، أساسيات فى الموارد االقتصادية، الدار الجامعية   كتب ملزمة -ب

 .2005د/  عبد المطلب عبد الحميد، أساسيات فى الموارد االقتصادية، الدار الجامعية  كتب مقترحة  -جـ

مقدمة فى التحليل االقتصادى الكلى، مطابع جامعة الملك فهد  ل،د/ أسامة بن محمد باحنش

 .1999الوطنية، 

-Christoph Neuman, Mathias Erlei, Price Formation of Exhaustible 

Resources. 

 -Minnitt , Frontiers of usefulness: The economics of exhaustible 

resources, School of Mining Engineering, University of the 

Witwatersrand,2007. 

-An Experimental Investigation of the Hotelling Rule , October, 

2014. 

دوريات علمية  –د 

 أو نشرات ... الخ
 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 

                      : د. ايمان عوضرئيس مجلس القسم العلمي                د. ايمان عوضالمقرر :  بتدريسالقائم  
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توصيف مقررات الفرقة الثانية محاسبة وتجارة خارجية 

(2018/2019)  
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 1محاسبة شركات توصيف 

 (  2019/  2018ي )للعام األكاديم

 

 قسم  : المحاسبة 

 :بيانات المقرر  -1

 الفرقة: الثانية 1محاسبة شركات اسم المقرر :   G13الرمز الكودي :  

 التخصص : المحاسبة

 والتجارة الخارجية 
 2عملي                        4عدد الوحدات الدراسي     نظري  

 

قررنواتج تعلم البرنامج التي يحققها الم  

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/1 

2/1/2 

2/1/4 

2/1/12 

2/1/13 

2/2/1 

2/2/2 

2/2/3 

2/2/4 

2/2/10 

2/3/1 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/5 

2/3/6 

2/3/7 

2/3/8 

2/3/9 

2/3/19 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

 

 

 هدف / اهداف -2

 المقرر:

 .. التعرف على مفهوم وخصائص شركات  التضامن وكيفية تكوين هذه الشركات 1

 .. التعرف علي الحسابات الجارية للشركاء بهذه الشركات وكيفية توزيع األرباح2

 . دراسة الحسابات الختامية والميزانية .3

 . كيفية تعديل عقد الشركة بزيادة أو تخفيض رأس المال.4

 اب شهرة المحل. . دراسة حس5

 . التعرف علي خصائص وأنواع شركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة  .6

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 .يتعرف علي مفهوم شركات التضامن 3/1/1 

 .يشرح خصائص شركات التضامن 3/1/2

 .يناقش الحسابات الجارية للشركاء 3/1/3

 .يبين كيفية توزيع األرباح 3/1/4

 .كيفية اجراء الحسابات الختامية للشركة  شرحي 3/1/5

 .طرق إعداد الميزانية  ناقشي 3/1/6

المهارات  3/2

  ةالذهني

 

 .يوضح كيفية تعديل عقد الشركة بزيادة رأس المال  3/2/1

 .يفسر كيفية تعديل عقد الشركة بطريقة تخفيض رأس المال 3/2/2

 .يبين كيفية إنضمام وإنفصال شريك  3/2/3

المهارات  3/3

 المهنية والعملية:

 

 .يشرح كيفية إعداد حساب شهرة المحل 3/3/1

يختار طرق إنقضاء الشركة مع شرح شركات التوصية البسيطة وشركات   3/3/2

 .المحاصة

 .يتمكن من تصفية الشركة  3/3/3

المهارات  3/4

   :العامة

 

 .ساليب المالئمة في حل المشكالت الفردية والمؤسسية بكفاءة عاليةيستخدم األ  3/4/1

 .يتعامل مع ضغوط العمل ويتكيف معها ذاتيا 3/4/2

 .يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير 3/4/3
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 

   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ع رينظ

 ملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

مفهوم وخصائص 

وطبيعة شركات 

 التضامن

1 4 2 3/1/1 

3/1/2  

   

المحاسبة عن تكوين 

 شركات التضامن

2 4 2 3/1/1 

3/1/2 

   

الحسابات الجارية 

 للشركاء

3 4 2 3/1/3    

توزيع حساب 

 األرباح والخسائر

4 4 2 3/1/4    

    3/1/5 2 4 5 الحسابات الختامية 

    3/1/6 2 4 6 دراسة الميزانية 

تعديل عقد الشركة 

 بزيادة رأس المال 

7 4 2  3/2/1  3/4/1 

 8 امتحان اعمال السنة 

تعديل عقد الشركة 

 بتخفيض رأس المال

9 4 2  3/2/2   

انضمام وانفصال 

 شريك

10 4 2  3/2/3  3/4/3 

  3/3/1   2 4 11 حساب شهرة المحل

انقضاء الشركة 

 وتصفيتها.

12 4 2   3/3/2 

3/3/3 

3/4/3 

المحاسبة في 

شركات التوصية 

 البسيطة

13 4 2   3/3/3 3/4/1 

المحاسبة في 

 شركات المحاصة

14 4 2    3/4/2 

إمتحان نهاية الفصل 

 الدراسي

15       

                      تعليم والتعلم: أساليب ال -5
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ ناقشةالم

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

 –تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ دراسة حالة
 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان المستخدمة                      األساليب -أ

3/1/6إلي  3/1/1المعرفة والفهم من  √ امتحانات نظرية  

 √ أسئلة قصيرة 3/2/3إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

 √ تكليفات    

 

 

3/1/6إلي  3/1/1المعرفة والفهم من   

3/2/3إلي  3/2/1المهارات الذهنية من   

إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة من 

3/4/3 

 عرض تقديمي

إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية من  √ عملي /تطبيقي

3/3/3 

إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة من 

3/4/3 

إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة من  √ حضور ... -اخري )مشاركة 

3/4/3 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي  

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 كتب الدراسية والمراجع :قائمة ال -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

د. حسن غالب ، د. محمد علي البدري ، محاسبة شركات األشخاص بكلية عين  كتب ملزمة -ب

 2003/ 2002شمس عام 

 1998/1999د.عباس رضوان وآخرون المحاسبة في الشركات الجزء األول 

د.محمود محمود السجاعي المحاسبة في شركات القطاع الخاص مكتبة الجالء  ترحة كتب مق -جـ

 1997الجديدة ، المنصورة ، 

دوريات علمية أو نشرات  –د 

 ... الخ

  https://www.ekb.eg/ar: بنك المعرفة 

 

 والمكتبة. مدرج ، قاعات تدريس ، أجهزة عرض مصادر التدريس والتعلم

 

 : د. شادي عويسرئيس مجلس القسم العلمي                 ر :د. فرحات عبد الحي أمينالمقرالقائم بتدريس 
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 معهد النيل العالى للعلوم
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 اقتصاديات النقود والبنوكتوصيف 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

.قتصادقسم   : اإل  

 :بيانات المقرر  -1

G14         الرمز الكودي: 

  
 ةالفرقة  : التاني والبنوكاقتصاديات النقود اسم المقرر :  

 التخصص : المحاسبة

 وتجارة خارجية 
 2عملي                         4عدد الوحدات الدراسي     نظري     

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

لمعرفة والفهما المهارات العملية  المهارات الذهنية 

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/1 

2/1/2 

2/1/5 

2/1/9 

2/1/11 

2/2/4 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/10 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/8 

2/3/19 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

 

 معرفة النظم األقتصادية والمصرفية . .1 هدف / اهداف المقرر: -2

 المبادئ االساسيه للنظم المصرفية . .2

اسة النقدية من التعرف على المصرف المركزي و ما يتعلق بالسي .3

 ماهية وأدوات.

 معرفة وظائف النقود وأنواعها والوسطاء الماليون.  .4

دراسة النظام النقدى المعدنى والنظام النقدى الورقى والنظم  .5

 المصريفية التقليدية .

دراسة المصارف التجارية كمنشأت مالية وموارد المصارف  .6

 التجارية واستخدمات المصارف التجارية .

ف التجاري وخلق الودائع، الجهاز المصرفي دراسة المصر .7

 وخلق الودائع،  العرض الكلي للنقود.

معرفة وظائف المصرف المركزى وإدارة السياسة النقدية  .8

 وادواتها. 

دراسة السياسة النقدية واالستقرار االقتصادى والنقود والدورة  . .9

 .االقتصادية والنقود والتضخم

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 يتعرف على وظائف وانواع واهمية دراسة النقود. 3/1/1

 يفسر المبادئ األساسية للنشاط المصرفى ومصادر تمويلها. 3/1/2

      يشرح مراحل الدورة اإلقتصادية والتضخم.  3/1/3 

             . يحدد العوامل التي تحكم هيكل استخدام االموال 3/1/4

  ةالمهارات الذهني 3/2

 

يقارن بين األنظمة اإلقتصادية  والمصرفية من ) النظام النقدى  3/2/1

 والمعدنى والورقى والنظم المصرفية التقليدية(..

نظرية النقود من خالل شرح النظرية التقليدية والكنزية يبين 3/2/2

 والنظرية النقدية المعاصرة

 المصرف التجاري و مركزىالمصرف ال يفرق بين وظائف 3/2/3

  واالستثماري
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 المهارات المهنية والعملية: 3/3

 

يتمكن من التفرقة بين السياسة النقدية والمالية موضحا أدوات كال  3/3/1

 منهما.

 يبين طريقة خلق الودائع وعرض النقود . 3/3/2

 يقيم قيود البنك المركزي على االئتمان  3/3/3

   :المهارات العامة 3/4

 

 .الوقت بفعالية وكفاءة يدير 3/4/1

 .مع  االخرين بكفاءة  يتواصل 3/4/2

   محتوى المقرر:4-

اال الموضوع

سبو

 ع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع

تطبيقي/عمل نظري

 ي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 قولةوالمن

اهميه  

دراسة 

اقتصاديات 

 النقود

1 4 2 3/1/1    

نشاه النقود 

 ووظائفها

2 4 2 3/1/1    

   3/2/1 3/1/1 2 4 3 انواع النقود 

وسائل الدفع 

 الحديثه

4 4 2 3/1/1    

 وظائف

البنوك 

 التجاريه

5 4 2  3/2/3   

ميزانيه  

البنك 

 التجاري

6 4 2  3/2/3   

مصادر 

 اموال البنك

7 4 2 3/1/2    

امتحانات 

أعمال 

 السنة

8  

العوامل 

التي تحكم 

هيكل 

استخدام 

 االموال

9 4 2 3/1/4    

اوجه 

استخدام 

 اموال البنك

10 4 2    3/4/1 

ميزانيه 

البنك 

 التجاري

11 4 2 3/1/3 3/2/3   

ما هيه البنك 

 المركزي

12 4 2  3/2/3   

عالقة البنك 

المركزي 

بالبنوك 

 االخري

13 4 2  3/2/3  3/4/2 

  3/3/3   2 4 14والتحكم في 
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 االئتمان

إمتحان 

نهاية 

الفصل 

 الدراسى

15  

               أساليب التعليم والتعلم:  -5

التي  يقةالطر طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

ت المهارا

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

   √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

تقارير   :لتعلم الذاتي: تكليفاتا

 الطالع ا –وعروض تقديمية 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      شكالتحل م

      أخرى )يتم ذكرها(
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 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم من  √ امتحانات نظرية

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/3الى  3/1/1والفهم من  المعرفة √ أسئلة قصيرة

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 تكليفات /عرض تقديمي

 

 تطبيقي

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من  √

 3/3/3الى  2/3/1المهارات المهنية والعملية 

 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة 

 3/4/2الى  3/4/1مة والمنقولة الهارمات العا √ حضور ... -اخري )مشاركة 

 امتحانات نظرية : منتصف وأخر الفصل • التوقيت                    -ب

 أسئلة قصيرة : خالل الفصل الدراسى •

 تكليفات / عرض تقديمى / تطبيقى : خالل الفصل الدراسى •

 درجة 25:  امتحان منتصف الفصل الدراسى والتكليفات والتطبيقات • توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75امتحان نظرى أخر الفصل الدراسى :  •

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

اقتصاديات النقود والبنوك . سلمان بو دياب . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  كتب ملزمة -ب

1996 

 2004مقدمه في اقتصاديات النقود والبنوك.د/جمعه محمد عامر، كتب مقترحة  -ـج

دوريات علمية  –د 

 أو نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 ة.مدرج وقاعات تدريس  وأجهزه عرض وسبورة ومكتب

 رئيس مجلس القسم العلمي :د/ايمان عوض                        المقرر : ا.د/مصطفي كامل       القائم بتدريس
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Commercial Studies in English (2) specification 

 (Academic Year  2018/2019) 

 

Department: Accounting  

Basic information  

Level:- Two 
course  name: Commercial Studies in 

English (2) 
Code No: 

No. of hours: 

        Theoretical     4                          Practical         4                     

Specialization:   

Trade Foreign  

 

Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable skills   

Professional and 

Practical Skills  

intellectual Skills  Knowledge and 

understanding 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/9 

2/4/10 

2/3/1 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/5 

2/3/6 

2/3/7 

2/3/19 

2/2/3 

2/2/4 

2/2/9 

2/1/1 

2/1/2 

2/1/4 

 

 

1. Studying financial statements of sole-proprietorship. 

2. The effect of economic on the performance of banking. 

3. Learning the basics of international trade theory. 

4. Defining international trade theory. 

5. Knowledge the basics of advertising and promotion. 

 

2-aim/aims of the 

course 

 

 

 

3-  intended learning outcomes        

3.1.1. Determine the forms of organization and its financial 

statements. 

3.1.2 Explain the basic concepts of accounting. 

3.1.3 Acquire the main aspects of accounting knowledge 

and its relation to economics, statistics and management.  

3.1 Knowledge and 

understanding  

 

 

 

 

3.2.1 Distinguish the positive and negative aspects of economic on 

the performance of banks. 

3.2.2 Analyze accounting problems scientifically (in a scientific 

way). 

3.2.3  analyze the advertising and promotion tools in management 

fields 

3. 2  intellectual 

skills  

 

 

 

 

3.3.1 use statistical application in trading . 

3.3.2 evaluate the statistical  and accounting information then 

interpret  according to social and economic aspects 

3.3.3  Prepare financial and accounting  reports, present and interpret 

them scientifically.  

 

3.3 Practical and 

Professional Skills  



 

112 
 

 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

3.4.1  Develop his/her knowledge  and always have the enthusiasm to 

self learning. 

3.4.2  Use suitable tools to solve individual and organizational l 

problems efficiently. 

 

3.4 General  and 

transferable Skills     

 

 

Intended learning outcomes No of hours /per 

week 

Week Topics 

General and 

transferable 

Skills 

Practical and 

Professional 

Skills 

Intelle

ctual 

Skills 

Knowled

ge and 

understa

nding 

 

Practic

al 

 

 

 

Theore

tical 

 

 

 

  

3/4/1 

3/4/2 

  3/1/1 

3/1/2 

4 4 1
st
 

week 

Forms of 

Business 

Organizati

ons and 

its 

financial 

statements 

 

 

4 4 2
st
 

week 

4 4 3
rd

 

week 

4 4 4
th 

week 

4 4 5
th

 

week 

4 4 6
th 

week 

3/4/1 

3/4/2 

  3/1/2 4 4 7
th

 

week 

Recording 

the 

transactio

n   
4 4 8th 

week 

4 4 9
th

 

week 

3/4/1 

3/4/2 

3/3/1 

3/3/3 

 

 3/1/3 4 4 10
th

 

week 

Analyzes 

of 

financial 

statements 

in sole 

proprietor

ships  

4 4 11
th

 

week 

4 4 12
th

 

week 

3/4/1 

3/4/2 

3/3/2 3/2/1  4 4 13
th

 

week 

Impact of 

economic 

on the 

performan

ce of 

banks  

4 4 14
th

 

week 

4 4 15
th

 

week 

3/4/1 

3/4/2 

   4 4 17
th

 

week 

Basics of 

internatio

nal trade 

theory 
4 4 18

th
 

week 

4 4 19
th
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4.course Content    

 

week 

3/4/1 

3/4/2 

 3/2/2  4 4 20
th

 

week 

 

Applicatio

ns of 

statistics 

in the 

trading 

fields 

4 4 21 th 

week 

4 4  

22
st
 

week 

3/4/1 

3/4/2 

 3/2/3  4 4 23
nd

 

week 

 

Basics of 

Advertisin

g 

  

4 4 24
rd

 

week 

4 4 25
th

 

week 

3/4/1 

3/4/2 

   4 4 26
th

 

week 

 

Basics of 

promotion

s 
4 4 27

th
 

week 

4 4 28
th

 

week 

4 4 30
th

 

week 

    4 4 31
th

 

week 

Review of 

the 

chapters 4 4 32
th

 

week 

4 4 33
th

 

week 

 34
th 

to  The final 

term of 

exam 

-5 Teaching methods: 

Intended learning outcomes that have been covered Methods  

used in 

the course 

Methods of 

teaching  

General 

and 

transferabl

e  Skills 

Practical 

and 

Professiona

l Skills 

Intellectua

l Skills 

Knowledge 

and 

understandin

g 

√   √ √ interactive 

lectures 

√   √ √ Discussion 

     Brainstorming 

√ √ √ √ √ Practical/applie

d lesson 
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√ √ √ √ √ Self-learning 

:reports 

presentation, 

topics for 

reading 

     Case study 

     Solve problems 

     others 

6.Students evaluation: 

intended learning outcomes measured  Exam type a. Methods 

used 

 

 

Knowledge and understanding 3/1/1 

to3/1/3 

Intellectual Skills 3/2/1 to 3/2/3 
 

 

√ 

Written  exam/ Quiz 

Knowledge and understanding 3/1/1 

to3/1/3 

Intellectual Skills 3/2/1 to 3/2/3 
 

    

√ 

Assignments/ 

presentation 

Intellectual Skills 3/2/1 to 3/2/3 
Practical and Professional Skills 3/3/1 to 
3/3/3 
General and transferable  Skills 3/4/1 to 

3/4/2 
 

√ Practical  

  Case study/problem 

solving 

General and transferable  Skills 3/4/1 to 

3/4/2 
 

√ Others(participation 

- Attendance) 

   

Written exam/ Quiz : Mid-year and final 

 Short questions: During the semester. 

Assignments: During the semester. 

Power point: During the semester. 

Practical: During the semester. 

(Participation-Attendance                                     

b. Time 

 

 

 

 

 

 

Theoretical Exam marks 75  

 Attendance Marks   10 

Year's work Marks   10 

Quiz  Marks                5 

                

c. Marks distribution 

 

 

 

7. List of books and references  

Notes on Commercial studies in English 

(2)                          
Notes 

 

Lucy, T. (2005). Management Information 

Systems. London: 

 Thompson, Learning High Holborn 

Essential books 
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House. 

-Weygrandt, J. Jerry, D. and Paul, K. 

(2005).  Accounting Principles. Canada: 

John Wiley Sons Inc. 

- Wetherbe, J. (2004). Information 

Technology for Management. NJ: John 

Wiley and Sons, Inc. 

Suggested books 

 Knowledge bank : www.ekb.eg 

  
Periodicals , papers ………etc 

Board, data show , library, teaching rooms Sources of education and learning   

                                                                     

   Course staff: dr. shady Ewees                   Head of scientific department dr. shady  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 مبادئ االحصاء توصيف

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي  

اإلحصاء والحاسب اآللى.قسم  :   

هدف / اهداف  -2

 المقرر:

 التعرف على علم االحصاء والمفاهيم االساسية لعلم االحصاء. -1

 ت البحث العلمى وفروضه ومفاهيمه .معرفة خطوا -2

 فهم طرق القياس وتجهيز وعرض وتحليل البيانات . -3

 دراسة االنحدار واالرتباط وتطبيقاتهم فى السالسل الزمنية . -4

 دراسة مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت وااللتواء. -5

 المخرجات التعليمية المستهدفة: -3

يتعرف على علم االحصاء كأحد العلوم الرياضية الهامة والمفاهيم االساسية  3/1/1 :المعرفة والفهم3/1

 له.

 يوضح خطوات البحث العلمى وفروضه وطرق القياس المختلفة . 3/1/2

 يعدد وسائل جمع البيانات تاريخية او ميدانية 3/1/3

 يتعرف على اهمية علم االحصاء ومدى ارتباطه بالحاسب اآللى . 3/1/4

 رح قوة العالقة الخطية بين متغيرين باستخدام معامل االرتباط .يش 3/1/5

 واالرقام القياسية . يناقش االنحدار والسالسل الزمنية 3/1/6

 يقارن بين اساليب العرض البيانى المختلفة للبيانات. 3/2/1 ةالمهارات الذهني  3/2

والمنوال و  يصنف مقاييس النزعة المركزية مثل الوسط الحسابى والوسيط 3/2/2

 ، الى جانب مقاييس التشتت وااللتواء المختلفة.  الوسط الهندسى 

 يختار مصادر ووسائل جمع البيانات وتجهيز وعرض البيانات وتحليلها.3/2/3

المهارات المهنية  3/3

 والعملية:

 

 يطبق اساليب العرض البيانى للبيانات المختلفة . 3/3/1

 .يستنبط  النتائج ويختبرها 3/3/2

 يستخدم مقاييس التشتت المختلفة لما لها من اهمية فى عملية صنع القرار.3/3/3

يستخدم مقاييس النزعة المركزية المختلفة وذلك الهميتها فى وخصائصها 3/3/4

اإلحصائية التي  يُعتَمد عليها في عملية الحكم اإلحصائي بعد إيجاد قيم هذه المقاييس 

 اإلحصائية.

 ات واالحصائيات ويفسرها ويحللها.يجمع البيان  5/ 3/3

 يستخدم االرتباط لتقدير العالقة بين المتغيرات. 3/3/6

اتج تعلم البرنامج التي يحققها المقررنو  

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/6 

2/1/7 

2/1/11 

2/2/1 

2/2/4 

2/2/5 

2/2/6 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/9 

2/3/19 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

 

 بيانات المقرر : -1

 الفرقة: الثانية  مبادئ االحصاءاسم المقرر : G16:  الرمز الكودي

التخصص : المحاسبة 

 والتجارة الخارجية 
 2عملي                               4عدد الوحدات الدراسي     نظري     
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 :المهارات العامة   3/4

 

 يعرض المعلومات ويفسر الظواهر شفاهه وكتابة. 3/4/1

 يستطيع التواصل مع سوق العمل 3/4/2

 يعمل ضمن فريق، وتفهم سلوك المجموعات.  3/4/3

 يا المعلومات للحصول على المعلومات والبيانات والتواصل.يستخدم تكنولوج 3/4/4

 يظهر قدرات التعلم الذاتي والمستمر لتطوير معلوماته ومهاراته المهنية. 3/4/5

 محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

ارات المه

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

تعريف علم 

اإلحصاء، 

 مفاهيم أساسية

1 4 2 3/1/1   3/4/1 

خطوات البحث 

العملى 

وفروضه 

ومفاهيمه 

 وطرق القياس

2  2 3/1/2   3/4/5 

جمع البيانات ، 

تجهيز وعرض 

البيانات، تحليل 

البيانات ، 

استخراج 

 النتائجواختبار 

3 4 2 3/1/3 3/2/3 3/3/1 

3/3/2 

3/3/5 

3/4/1 

3/4/4 

مصادر 

ووسائل جمع 

البيانات 

تاريخية 

 وميدانية

4 4 2 3/1/3  3/3/5 3/4/2 

أساليب 

العرض البيانى 

 للبيانات

 

5 4 2  3/2/1   

مقاييس النزعة 

المركزية: 

 الوسط الحسابى

6 4 2  3/2/2 3/3/4  

الوسيط ، 

المنوال، الوسط 

الهندسى، 

 والتوافقى

7 4 2  3/2/2   

امتحان أعمال 

 السنة

8  

مقاييس التشتت 

واإللتواء: 

المدى 

اإلنحراف 

 المتوسط

9 4 2   3/3/3  
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 الجودة وحدة ضمان

نصف المدى 

الربيعى، 

اإلنحراف 

 المعيارى

 

10 4 2     

  3/3/6  3/1/5 2 4 11 االرتباط

    3/1/6 2 4 12 االنحدار

السالسل 

 الزمنية

احصاءات 

كان ، الس

 الحاسب اآللى

13 4 2     

14 4 2 3/1/4   3/4/3 

امتحان نهاية 

الفصل 

 الدراسى

15  

                  أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

ت المهارا

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

      سة حالةدرا

 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 √ أسئلة قصيرة

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ تكليفات    

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 3/4/5الى 

   عرض تقديمي

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ عملي /تطبيقي

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/6الى  3/3/1المهارات العملية: 

 3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 3/4/5الى 
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 الجودة وحدة ضمان

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من  

 3/4/5الى 

   

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 دراسيتكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل ال

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                     -أ

 . 2003، اإلحصاء مفاهيم أساسية ،  عبد هللا عبد الحليم وآخرون كتب ملزمة -ب

غريب محمد سيد أحمد ، ناجى بدر إبراهيم، اإلحصاء والقياس فى البحث 

 . 1997االجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ، 

 Wonnacott, Thomas and Wonnacott, Ronald (1990) كتب مقترحة  -جـ

Introductory Statistics for Business and Economics, 

John wiley & soon, NY. 

دوريات علمية أو نشرات ...  –د 

 الخ

  https://www.ekb.eg/ar بنك المعرفه:

 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة . مصادر التدريس والتعلم

 

 ئيس مجلس القسم العلمي : د.حنان خضارير       قائم بتدريس المقرر : د.حنان خضاري          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 توصيف إدارة إنتاج

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

.قسم  : إدارة األعمال  

 :بيانات المقرر  -1

 الفرقة / المستوى : الثانية   اسم المقرر :  إدارة إنتاج G17الرمز الكودي :  

 2عملي                                   4اسي     نظري    عدد الوحدات الدر التخصص : محاسبة

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/1 

2/1/2 

2/1/5 

2/1/10 

2/1/11 

 

2/2/5 

2/2/6 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/19 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

 .التنبؤ بحجم االنتاج واإلنتاجية .1 هدف / اهداف المقرر: -2

 .التعرف على نظم اإلنتاج واستراتيجيات اإلنتاج .2

 .فهم كيفية مراقبة جودة اإلنتاج وتخصيص الموارد على البدائل .3

 .دراسة مكونات إدارة الجودة الشاملة .4

  ستهدفة:         المخرجات التعليمية الم -3

 المعرفة والفهم: 3/1

 

 .يسترجع مفاهيم اإلنتاج واإلنتاجية 3/1/1

 .يوضح القرارات التي تتخذها إدارة اإلنتاج 3/1/2

 .يعدد أشكال مدخالت ومخرجات اإلنتاج 3/1/3

 .يشرح حلقات الجودة المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة 3/1/4

 : ةالمهارات الذهني 3/2

 

 .طبق أساليب مراقبة الجودةي 3/2/1

 .نتاجيقارن بين البدائل االستراتيجية لعملية اإل 3/2/2

 .يحلل نتائج التنبؤ بحجم االنتاج 3/2/3

المهارات المهنية  3/3

 والعملية:

 .يميز بين الطاقة التصميمة لالنتاج والطاقة المتاحة 3/3/1

 ويطورها. صمم المنتجاتي 3/3/2

 .النتاج الحديثةيطبق تكنولوجيا ا 3/3/3

  يدير االوقت بفعالية وكفاءة.1 /3/4    :المهارات العامة 3/4

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي. 3/4/2

 يتعامل مع ضغوط العمل ويتكيف معها ذاتيا. 3/4/3

   محتوى المقرر: -4
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 م المستهدفة للمقررنواتج التعل عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 3/1/1 2 4 1 استراتيجية اإلنتاج.

3/1/2  

3/1/4  

  3/4/1 

2 4 2     

   3/2/3  2 4 3 التنبؤ بحجم اإلنتاج

تصميم وتطوير 

 المنتجات.

4 4 2    3/4/2 

 3/3/1   2 4 5 تكنولوجيا اإلنتاج.

3/3/3  

 

    3/1/3 2 4 6 نظم اإلنتاج.

تخصيص الموارد 

، على البدائل 

 االستراتيجية.

7 4 2     

امتحان أعمال 

 السنة

8  

  3/3/2   2 4 9 التصميم.

10       

     2 4 11 اإلنتاجية.

مراقبة جودة 

 اإلنتاج.

12 4 2 3/1/4 3/2/1   

13 4 2     

إدارة الجودة 

 الشاملة.

14 4 2    3/4/3 

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسى

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

رات المها

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

 –تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      راسة حالةد

 √ √ √ √ √ حل مشكالت
      حضور ومشاركة(أخرى )
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من  √

   3/2/3إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

 عرض تقديمي

 

√ 

 

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من 

   3/2/3إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

 عملي /تطبيقي

 

   3/3/3إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية  من  √

إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من  

3/4/3                       

 تكليفات

 -)مشاركة  

 رحضو

√ 

 

                       3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

 درجة 25ت والتطبيقات: امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفا  توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات في مادة إدارة االنتاج مذكرات                          -أ

 Panneerselvam p., (2012), Production and Operations كتب ملزمة -ب

Management, third edition, Kindle Edition, PHI Learning Pvt. 

Ltd. New. International Edition. 

 Gillett C., & Sheehan J., (2016), the Production Manager's كتب مقترحة  -جـ

Toolkit: Successful Production Management in Theatre and 

Performing Arts, N.Y.: Routledge. 

دوريات علمية أو  –د 

 شرات ... الخن

  https://www.ekb.eg/ar: بنك المعرفة
 

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة مصادر التدريس والتعلم

 

 د/ حميدة النجار                رئيس مجلس القسم العلمي د/ رانيا محمد المرسيأ.المقرر : قائم بتدريس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.ekb.eg/ar
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 نظريه التجاره الخارجيةتوصيف 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

  قسم  : اإلقتصاد  .

 بيانات المقرر : -1

 الفرقة : الثانية نظريه التجاره الخارجيةاسم المقرر :   G18الرمز الكودي :  

 -عملي                       4عدد الوحدات الدراسي     نظري       التخصص : المحاسبة

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2.1.1 

2.1.5 

2.1.9 

2.2.3 

2/2/5 

2/2/6 

2/31 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/19 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

 

 .معرفه نظريات التجاره الخارجية ودراسة النظريات التقليدية .1 داف المقرر:هدف / اه -2

.دراسة التطبيق الكمى لنظريات التجارة الدولية وتطبيقات وحل حبرى لنماذج  2

 التجارة الدولية .

. دراسة ميزانيات المدفوعات ومفهومها وتركبية وأنواع االختالل فى ميزان 3

 ميزان المدفوعات .المدفوعات ونظريات توازن 

 .معرفه العوامل المؤثره علي التجاره الخارجية .4

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 يشرح نظريات التجاره الخارجية . 3/1/1

 يعدد العوامل المؤثرة علي قيام  التجاره الخارجية . 3/1/2

ت وتركيبه و أنواع االختالل فى ميزان يشرح مفهوم ميزان المدفوعا 3/1/3

 المدفوعات.

يوضح السياسة التجارية الحرة واألنظمة التابعة لها ، والحماية واألنظمة  3/1/4

 التابعة لها

يتعرف على التكتالت االقتصادية االقليمية والدولية 3/1/5  

  ةالمهارات الذهني 3/2

 

 اره الدولية .يطبق نظريات التطبيق الكمي لنظرية التج 3/2/1

 يناقش نظريات توازن ميزان المدفوعات. 3/2/2

 يقارن بين استيراد الذهب وتصدير الذهب. 3/2/3

 يبين نظرية تكافؤ القوى الشرائية.  3/2/4

المهارات المهنية  3/3

 والعملية:

 

 يميز بين كال من النفقة المطلقة والنفقة النسبية. 3/3/1

 تجارة الخارجية وحماية التجارة الخارجيةحرية اليناقش حجج انصار  3/3/2

.اثناء االداء المهني  

   :المهارات العامة 3/4

 

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي. 3/4/1

 يطور ويحسن من أداؤه. .3/4/2

   محتوى المقرر: -4



 

124 
 

 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 فة للمقررنواتج التعلم المستهد

تطبيقي/عمل نظري

 ي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

نظريات 

الخارجية 

 التجاره

1 4 0 3/1/1   3/4/1 

3/4/2  

نظريات 

 التقلديه

2 4 0  3/2/1   3/4/1 

3/4/2 
نظريه نفقه 

الفرصه 

 المضاعفه

3 4 0  3/2/1  3/3/1 3/4/1 

3/4/2 

ميزان 

 المدفوعات

4 4 0 3/1/3  3/2/2  3/4/1 

3/4/2 

نظريات 

توازن 

ميزان 

 المدفوعات

5 4 0 3/1/3    3/4/1 

3/4/2 

تعريف 

سعر 

 الصرف

6 4 0 3/1/2    3/4/1 

3/4/2 

سعر 

الصرف في 

ظل قاعدة 

 الذهب

7 4 0 3/1/2 3/2/3  3/4/1 

3/4/2 

امتحان 

منتصف 

 التيرم االول

8  0     

لسياسه ا

التجاره 

 الحره

9 4 0 3/1/4  3/3/2 3/4/1 

3/4/2 

السياسه 

 الحمائيه

10 4 0  3/2/4 3/3/2 3/4/1 

3/4/2 

الحركات 

الدوليه 

 لراس المال

11 4 0  3/2/1   

التكتالت 

 أالقتصاديه

12 4 0 3/1/5   3/4/1 

3/4/2 

التكتالت  

 االقليميه

13 4 0 3/1/5    

التكتالت 

الدولية ، 

ت معدال

التبادل 

 التجاري

14 4 0 3/1/5   3/4/1 

امتحان 

نهاية 

الفصل 

15  
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 الدراسى

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

      الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      ل مشكالتح

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 3/1/5الى  3/1/1المعرفة والفهم من  √ امتحانات نظرية

3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من   

 3/1/5الى  3/1/1رفة والفهم من المع √ أسئلة قصيرة

 3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 تكليفات    

 عرض تقديمي

 3/3/2الى  3/3/1المهارات المهنية والعملية  √

 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة 

 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  √

 

 امتحانات نظرية : منتصف وأخر الفصل • وقيت                   الت -ب

 أسئلة قصيرة : خالل الفصل الدراسى •

 تكليفات / عرض تقديمى / تطبيقى : خالل الفصل الدراسى •

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسى والتكليفات والتطبيقات :  • توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75لدراسى : امتحان نظرى أخر الفصل ا •

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 2019قانون التجارة الدولية أ.د / بن أحمد الحاج  مركز الكتاب االكاديمى  كتب ملزمة -ب

 ن للنشر التجارة الدولية الدم أحمد سليمان  دار زهرا كتب مقترحة  -جـ

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 :بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar   

 مدرج وقاعات تدريس  وأجهزه عرض وسبورة ومكتبة. مصادر التدريس والتعلم

 

 عوض جلس القسم العلمي .د/ايمانرئيس م                 المقرر : د/ايمان عوض   قائم بتدريس          

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

  رياضيات االستثمار توصيف

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

احصاء وحاسب آلى قسم  :   

 :بيانات المقرر  -1

 : الثانيةالفرقة  رياضيات االستثماراسم المقرر : G19الرمز الكودي : 

التخصص : محاسبة وتجارة 

 خارجية
 2عملي                     4ظري  عدد الوحدات الدراسي     ن

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/6 

2/1/11 

 

2/2/4 

2/2/6 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/9 

2/3/19 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

 

معرفة كيفية استخدام قانون الفائدة البسيطة وخصم االوراق التجارية وتسوية  .1 رر:هدف / اهداف المق -2

 الديون والقروض وكيفية سدادها .

فهم القانون االساسى للفائدة المركبة ونظام تطبيق القانون فى كال من جملة  .2

 المبلغ و جملة عدة مبالغ والقيمة الحالية لها والخصم.

حالية للدفعات الدائمة والمؤقتة وجملة الدفعات التعرف على كال من القيمة ال .3

 المؤقتة .

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

 . والمركبة الفائدة البسيطة يعرف 3/1/1    :المعرفة والفهم3/1

 الصيغة العامة للقيمة المكتسبة و استعمالها. يناقش 3/1/2  

 افئة.يشرح المعدالت المتناسبة و المتك 3/1/3  

 يعين الصيغة العامة للقيمة الحالية 3/1/4  

 : ةالمهارات الذهني  3/2

 

   رأس مال في أي تاريخ كان يقييم 3/2/1

 يقارن بين الفائدة المركبة والبسيطة 2/ 3/2

 يستخدم برنامج إكسل فى تسوية الديون  3/2/3

 المهارات المهنية والعملية: 3/3

 

 ية.ل التطبيقات التجاريح 3/3/1 

 يميز بين الفائدة البسيطة والمركبة. 3/3/2 

 يميز بين مختلف العالقات لمختلف عناصر القرض 3/3/3 

     :المهارات العامة  3/4

 

 يعرض المعلومات ويفسر القوانين شفاهه وكتابة.   3/4/1

 يتواصل بشكل مناسب باللغتين: العربية واإلنجليزية  3/4/2

 هم سلوك المجموعات.ضمن فريق، وتف يعمل 3/4/3 

يستخدم تكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات والبيانات  3/4/4 

 والتواصل.

يظهر قدرات التعلم الذاتي والمستمر لتطوير معلوماته ومهاراته   3/4/5

 المهنية.

   محتوى المقرر: -4
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 قررنواتج التعلم المستهدفة للم

تطبيقي نظري

 /عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

الفائدة البسيطة 

 والجملة.

1 4 2 1/1/3  2/3/3 

3/3/3 

3/4/1 

2 4 2 

 3/4/2  3/2/1 2/1/3 2 4 3 القيم الحالية والخصم

   3/2/3  2 4 4 تسوية الديون.

  3/3/3  3/1/3 2 4 5 لدفعات.ا

6 4 2 

القروض وطرق 

 سدادها

7 4 2   2/3/3 3/4/5 

  8 إمتحان أعمال السنة

القانون األساسى 

 للفائدة المركبة.

9 4 2  3/2/2 2/3/3 3/4/1 

10 4 2     

نظام تطبيق القانون 

األساسى للفائدة 

المركبة فى جملة 

 المبلغ.

11 4 2 4/1/3  1/3/3 3/4/1 

نظام تطبيق القانون 

األساسى للفائدة 

المركبة فى جملة عدة 

مبالغ والقيم الحالية لها 

 والخصم

12 4 2   1/3/3 3/4/3 

القيمة الحالية للدفعات 

 الدائمة والمؤقتة

13 4 2 4/1/3    

    4/1/3 2 4 14 جملة الدفعات المؤقتة

إمتحان نهاية الفصل 

 الدراسى

15  

 عليم والتعلم:أساليب الت -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      لذهنيالعصف ا

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

  د.حنان خضاري : رئيس مجلس القسم العلمي                        د.حنان خضاري المقرر : قائم بتدريس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان             األساليب المستخدمة          -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

√ 

 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ تكليفات    

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

الى  3/4/1العامة ووالمنقولة من  المهارات

3/4/5 

   عرض تقديمي

 3/1/3الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ عملي /تطبيقي

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/3الى  3/3/1المهارات العملية: 

الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

3/4/5 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

الى  3/4/1ت العامة ووالمنقولة من المهارا √

3/4/5 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  درجة 75اخر الفصل الدراسي: امتحان نظري 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 كتاب رياضيات التمويل واالستثمار  كتب ملزمة -ب

 2018د/ عماد عبدالجليل على إسماعيل

المكتب  ، اضيات التمويل و اإلستثمارري،     عبد ربه إبراهيم علي إبراهيم كتب مقترحة  -جـ

 2017، الجامعي الحديث

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفه

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة  مصادر التدريس والتعلم

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تسويقأصول  توصيف  

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

.عمال األقسم  : إدارة   

  :بيانات المقرر -1

 الفرقة: الثانية  تسويق اسم المقرر :  أصول   G20الرمز الكودي :  

: محاسبة وتجارة  التخصص

 خارجية  
 2عملي                        4عدد الوحدات الدراسي     نظري      

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/1 

2/1/2 

 

2/2/5 

2/2/6 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/19 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

 

 .تعريف التسويق ، أهميته ، تطوره التاريخى  التعرف على .1 اهداف المقرر: -2

 .التفرقة بين المستهلك األخير والمستهلك الصناعى، وقراراتهم الشرائية .2

 .الجوانب التنظيمية وبحوث السوقو فهم المزيج التسويقي  .3

  عليمية المستهدفة:         المخرجات الت -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 تسويقلأهميته ، التطور التاريخى ل ،تعريف التسويق يتعرف على 3/1/1

 .يحدد تكلفة التسويق3/1/2

 .يوضح النواحي التنظيمية 3/1/3

 القرارات المتعلقة بمنتجات المشروع.يلخص 3/1/4

 : ةالمهارات الذهني 3/2

 

 . السوق يحلل 3/2/1

 .المزيج التسويقي يحلل 3/2/2

 يقارن بين المستهلك األخير والمستهلك الصناعى وقراراتهم الشرائية. 3/2/3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .يبين النواحي التنظيمية للتسويق 3/2/4

المهارات المهنية  3/3

 والعملية:

 

 .المزيج التسويقي  يطبق 3/3/1

 .القرارات المتعلقة بمنتجات المشروع   يتخذ 3/3/2

 .تجزئة السوق قادر على المنتجات و يميز  3/3/3

 يطبق اساليب تنشيط المبيعات وبحوث التسويق 3/3/4

 يدير االوقت بفعالية وكفاءة. 3/4/1 :مهارات العامةال 3/4

 يتواصل ويؤثر في اآلخرين بكفاءة وفعالية.  3/4/2 

 يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة. 3/4/3

 يطور ويحسن من أداؤه. 3/4/4 

   محتوى المقرر: -4
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 م المستهدفة للمقررنواتج التعل

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

تعريف التسويق 

أهميته ،  ،

التطور 

التاريخى 

 تسويق.لل

1 4 2 3/1/1    

الدورة الوظيفية 

ل دارة 

وتطبيقها فى 

 مجال التسويق

2 4 2   3/3/1  

كلفة التسويق، ت

المستهلك   

األخير 

والمستهلك 

الصناعى 

وقراراتهم 

 الشرائية

3 4 2 3/1/2 3/2/3   

السلع 

، والخدمات

النواحى 

التنظيمية 

 للتسويق

4 4 2 3/1/3 3/2/4   

القرارات 

المتعلقة 

بمنتجات 

 المشروع، 

5 4 2 3/1/4   3/4/4 

تمييز المنتجات 

وتجزئة 

  األسواق

6 4 2   3/3/3  

تنشيط المبيعات 

، بحوث 

 التسويق.

7 4 2   3/3/4 3/4/1 

3/4/3 

امتحان اعمال 

 السنة

8  

 3/4/2  3/2/1  2 4 9 تحليل السوق

التغليف ،التبيين 

 ، الضمان 

10 4 2   3/3/2  

 ،الخدمة

التسعير، 

 التوزيع 

11 4 2  3/2/2   

12 4 2 

  3/3/4   2 4 13 البيع الشخصى

القرارت 

تعلقة الم

بمنتجات 

 المشروع

14 4 2 3/1/4  3/3/2  

3/4/4 
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسى 

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

ات المهار

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √  المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

 –تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ سة حالةدرا

      حل مشكالت

      حضور ومشاركة(أخرى )
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة 

√ 

 

 3/1/4 -3/1/1المعرفة والفهم  

 3/2/4-3/2/1والمهارات الذهنية  

تكليفات عرض  

 تقديمي

 3/1/4 -3/1/1المعرفة والفهم √

 3/2/4-3/2/1والمهارات الذهنية  

 3/3/4الى  3/3/1مهارات مهنية وعملية  √ عملي /تطبيقي 

 3/4/4 -3/4/1ومنقولة  مهارات عامة

 -اخري )مشاركة  

 حضور ...

 3/4/4 -3/4/1مهارات عامة ومنقولة  √

 امتحانات نظرية : منتصف وأخر الفصل الدراسي            التوقيت           -ب

  حضور..( –تكليفات/ عرض تقديمي/ عملى / تطبيقي)مشاركة 

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 ع :قائمة الكتب الدراسية والمراج -7

  محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 .Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M., & Brennan, R. (2015) كتب ملزمة -ب

Marketing: an introduction 

 Flora, J. A., Schooler, C., & Pierson, R. M. (2018). Effective كتب مقترحة  -جـ

omotion among communities of color: The potential of health pr

373). Psychology -(pp. 353 Social Marketing social marketing. In

Press.  

دوريات علمية أو نشرات  –د 

 ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

 ة.درج وقاعات تدريس  وأجهزه عرض وسبورة ومكتبم مصادر التدريس والتعلم

 

    : رانيا محمد المرسيرئيس مجلس القسم العلمي             رانيا محمد المرسي د.المقرر :  القائم بتدريس         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 2محاسبة شركات توصيف 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

المحاسبة  قسم  :  

 :ر بيانات المقر -1

 الفرقة : الثانية 2محاسبة شركات اسم المقرر :   G21الرمز الكودي :  

 2عملي                                 4عدد الوحدات الدراسي           نظري    التخصص : المحاسبة

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المعرفة والفهم

2/1/1 

2/1/2 

2/1/4 

2/1/12 

2/1/13 

2/1/20 

 

 المهارات الذهنية

2/2/1 

2/2/2 

2/2/3 

2/2/4 

2/2/10 

المهارات العملية 

 والمهنية

2/3/1 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/5 

2/3/6 

2/3/7 

2/3/8 

2/3/10 

2/3/11 

2/3/19 

 المهارات العامة والمنقولة

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

 

 .دراسة مفاهيم شركات األموال .1 هدف / اهداف المقرر: -2

في شركات التوصية , تعرف علي مشاكل المحاسبة في شركات المساهمة ال .2

 .في الشركات ذات المسئولية المحددة , البسيطة 

شركات التوصية  –دراسة تصفية شركات األموال ) شركات المساهمة  .3

 .الشركات ذات المسئولية المحددة ( –البسيطة باألسهم 

 .دراسة المشتقات المالية  .4

  تعليمية المستهدفة:         المخرجات ال -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 .يوضح مفاهيم شركات األموال 3/1/1

 .يشرح تكوين الشركة المساهمة ) األسهم ( 3/1/2

 .يتعرف علي زيادة رأس مال الشركة المساهمة  3/1/3

 .يوضح تخفيض رأس مال الشركة المساهمة  3/1/4

 .يشرح قرض السندات  3/1/5

 .ف علي أسهم الخزانةيتعر 3/1/6

 : ةالمهارات الذهني 3/2

 

 .يحلل مشاكل المحاسبة في شركات التوصية باألسهم 3/2/1

 .يكتشف مشاكل المحاسبة في الشركات ذات المسئولية المحددة  3/2/2

 .يبين تصفية شركات األموال  3/2/3

المهارات المهنية  3/3

 والعملية:

 

 .ألموال في شركات المساهمة شف مشاكل تصفية شركات اتيك 3/3/1

 .يعد تصفيه شركات األموال بالنسبة  لشركات التوصية باألسهم  3/3/2

 .ينظم الشركات ذات المسئولية المحددة  3/3/3

 .يطبق المشتقات المالية 3/3/4

 يتعامل مع ضغوط العمل ويتكيف معها ذاتيا. 3/4/1     :المهارات العامة 3/4 

ب المالئمة في حل المشكالت الفردية والمؤسسية بكفاءة يستخدم األسالي 3/4/2

 .عالية

 يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة. 3/4/3

   محتوى المقرر: -4
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ع نظري

 ملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 نيةالذه

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

مشاكل المحاسبة 

في شركات 

 المساهمة

1 4 2 3/1/1    

تكوين الشركة 

 المساهمة

2 4 2 3/1/2    

زيادة  رأس مال 

 الشركة المساهمة

3 4 2 3/1/3    

تخفيض رأس 

مال الشركة 

 المساهمة 

4 4 2 3/1/4    

    3/1/5 2 4 5 قرض السندات

    3/1/6 2 4 6 أسهم الخزانة

مشاكل المحاسبة 

في شركات 

 التوصية باألسهم

7 4 2  3/2/1  3/4/2 

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي 

8  

مشاكل المحاسبة 

في الشركات 

ذات المسئولية 

 المحددة

9 4 2  3/2/2   

تصفية شركات 

 األموال

10 4 2  3/2/3   

شركات 

 المساهمة

11 4 2   3/3/1 3/4/1 

شركات التوصية 

 باألسهم

12 4 2   3/3/2 3/4/2 

الشركات ذات 

المسئولية 

 المحددة

13 4 2   3/3/3 3/4/3 

  3/3/4   2 4 14 المشتقات المالية

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسي 

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

التي  الطريقة طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √  √ √ 

      دراسة حالة

 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      (حضور ومشاركةأخرى )
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 مستهدفةما يقيسه من نواتج تعلم   نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 3/1/6إلي  3/1/1المعرفة والفهم من  √

 3/2/3إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/4إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية  √ تكليفات    

3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة   

   عرض تقديمي

 3/3/4إلي  3/3/1ة والعملية المهارات المهني √ عملي /تطبيقي

3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة   

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

  الدراسيتكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل  

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بعملية التدريس مذكرات                          -أ

، د. محمد علي البدري ، محاسبة شركات األشخاص بكلية عين شمس د. حسن غالب  كتب ملزمة -ب

 2003/ 2002عام 

 1998/1999د.عباس رضوان وآخرون المحاسبة في الشركات الجزء األول 

د.محمود محمود السجاعي المحاسبة في شركات القطاع الخاص مكتبة الجالء الجديدة ،  كتب مقترحة  -جـ

 1997المنصورة ، 

علمية أو دوريات  –د 

 نشرات ... الخ

  https://www.ekb.eg/ar:بنك المعرفة 
 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 

 د. شادي أحمد ذكي:رئيس مجلس القسم العلمي                      :  د.أحمد نجاح        القائم بتدريس المقرر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

   تطبيقات تجارية على الحاسب اآللى توصيف

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

.إلحصاء والحاسب اآللىقسم  : ا  

 :بيانات المقرر  -1

 G22الرمز الكودي :  
تطبيقات تجارية على اسم المقرر :

   الحاسب اآللى
 : الثانيةةالفرق

التخصص : محاسبة 

 وتجارة خارجية
 2عملي                    4عدد الوحدات الدراسي     نظري      

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/5 

2/1/11 

2/2/1 

2/2/2 

2/2/3 

2/2/6 

2/2/9 

2/2/10 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/5 

2/3/9 

2/3/10 

2/3/15 

2/3/19 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

 

 

هدف / اهداف  -2

 المقرر:

 معرفة المفاهيم األساسية وفكرة عمل الجداول االلكترونية.  .1

 معرفة المفاهيم األساسية للرسم البيانى وطرق تنفيذها ، والدوال.  .2

 ماكرو.  وطريقة كرامر لحل معادالتالتعرف على التخطيط الشجرى ،  .3

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 يحدد تعريف برنامج االكسيل ووظائفه. 3/1/1

 يذكر كيفية تشغبل البرنامج وادخال البيانات بالجداول . 3/1/2

 يشرح طريقة كرامر لحل المعادالت. 3/1/3

 ةنيالمهارات الذه 3/2

: 

 

 يطبق طريقة كرامر لحل المعادالت. 3/2/1

 يبين طرق تنفيذ الرسم البيانى. 3/2/2

 يناقش الدوال المختلفة بأنواعها ، واستخداماتها. 3/2/3

 يبين فكرة عمل الجداول البيانية. 3/2/4

المهارات  3/3

 المهنية والعملية:

 جراء التحليل االحصائى لها.برنامج االكسيل فى ادخال البيانات وذلك اليستخدم  3/3/1

 يميز بين أنواع الدوال المختلفة وكيفية ادخالها. 3/3/2

 اساليب العرض البيانى للبيانات المختلفة. يطبق3/3/3

 :المهارات العامة3/4

    

 .العمل في مجموعات يستطيع 3/4/1

 يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير. 3/4/2 

 جيا المعلومات للتعامل مع انواع البيانات المختلفةيستخدم تكنولو 3/4/3

 

   محتوى المقرر: -4
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

تطبيقي نظري

 /عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

فكرة عمل 

لجداول ا

 االلكترونية

1 4 2 3/1/1 3/2/4 3/3/1  

    3/1/1 2 4 2 المفاهيم االساسية 

المفاهيم االساسية 

 للرسم البيانى

3 4 2  3/2/2  3/4/1 

طرق تنفيذ الرسم 

 البيانى

4 4 2  3/2/2   

نظرة عامة عن 

 الدوال وأنواعها

5 4 2 3/1/2 3/2/3 3/3/2  

طرق ادخال 

الدوال 

 اواستخداماته

6 4 2  3/2/3 3/3/2  

7 4 2 

امتحان اعمال 

 السنة

8    

 3/4/2  3/2/1 3/1/3 2 4 9 ماكرو

طريقة كرامر 

 لحل المعادالت

10 4 2 

التخطيط 

 الشجرى

11 4 2   3/3/3  

تمارين تطبيقية 

على الدوال 

 بأشكالها

12 4 2  3/2/3 3/3/2 3/4/3 

13 4 2  

14 4 2  

نهاية  اختبار

 الفصل الدراسى 

15 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 نقولةوالم

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      (مشاركة وحضورأخرى )
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

√ 

      

 3/1/3الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

     تكليفات    

√ 

 3/1/3الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/34الى  3/3/1المهارات العملية: 

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

   عرض تقديمي

 3/1/3الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ عملي /تطبيقي

 3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/3الى  3/3/1المهارات العملية: 

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 

 

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 دراسيتكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل ال 

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم على التدريس مذكرات                          -أ

 .(2009) ".أبو مؤنس. "الماكرو في اإلكسيل. كتب ملزمة -ب

2009. 1ج-عاصم حمزة إبراهيم المهر. نظرة عامة عن برنامج اإلكسيل . 

 .(2009) ".مكتبة كتب. "بعض أسرار اإلكسيل وشرح بعض القوائم

 (.2009راشد صالح. "الحاسوب تطبيقات وبرمجيات." ) كتب مقترحة  -جـ

دوريات علمية أو نشرات  –د 

 ... الخ

 بنك المعرفه

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة  مصادر التدريس والتعلم

 

 د.حنان خضاريرئيس مجلس القسم العلمي  أ.د.محمد شريف القصا           منسق المقرر :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar


 

140 
 

 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

  إدارة األفراد توصيف

 (  2019/  2018 )للعام األكاديمي

.قسم  : إدارة األعمال  

  :بيانات المقرر -1

 الفرقة : الثانية  إدارة األفراد اسم المقرر :  G23الرمز الكودي :  

 التخصص : محاسبة

 وتجارة خارجية
 0عملي                                  4عدد الوحدات الدراسي          نظري 

 

يحققها المقرر نواتج تعلم البرنامج التي  

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/1 

2/1/2 

2/1/7 

2/1/10 

 

 

2/2/4 

2/2/5 

2/2/6 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/9 

2/3/19 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

 

 

 .يم إدارة األفراد والدافعية والرضاالتعرف على مفاه .1 هدف / اهداف المقرر: -2

 .التنبؤ بسلوك األفراد وانعكاساته على وظائف إدارة األفراد .2

فهم كيفية تخطيط الموارد البشرية واالنتقاء والترقيات والتدريب وتقويم األداء  .3

 .وتوصيف وتقييم الوظائف

 .دراسة مداخل إدارة األفراد والمنهج العلمي في العالقات اإلنسانية .4

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 .يسترجع مفاهيم أساسية في إدارة األفراد 3/1/1

 .يوضح مداخل إدارة وتنظيم شئون األفراد في المنظمات  3/1/2

 .يعدد أشكال سلوك األفراد وانعكاساته على وظائف إدارة األفراد 3/1/3

 .انى كأحد محددات اإلنتاجية فى منظمات األعماليشرح العنصر اإلنس 3/1/4

 : ةالمهارات الذهني 3/2

 

 .يحلل طرق التدريب كمدخل لتطوير المنظمات 3/2/1

 .يفرق بين طرق تقويم األداء  3/2/2

 .وظائف إدارة األفراديحلل الدافعية والرضا الوظيفي وانعكاساتهما على  3/2/3

 .ملية في إدارة األفراديحل العديد من التطبيقات الع 3/2/4

المهارات المهنية  3/3

 والعملية:

 .يصمم المسار الوظيفي إلدارة األفراد 3/3/1

 .يجري عملية انتقاء الموارد البشرية للمنظمة 3/3/2

 .ودراسة العالقات اإلنسانيةيطبق المنهج العلمي  3/3/3

 يدير االوقت بفعالية وكفاءة 3/4/1    :المهارات العامة 3/4

 يتواصل ويؤثر في اآلخرين بكفاءة وفعالية 3/4/2 

 يطور ويحسن من أداؤه. 3/4/3

   محتوى المقرر: -4
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ع نظري

 ملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

ة العام

 والمنقولة

مفاهيم أساسية فى 

 إدارة األفراد

1 4 - 3/1/1    

مداخل إدارة وتنظيم 

شئون األفراد فى 

 المنظمات

2 4 - 3/1/2    

العنصر اإلنسانى 

كأحد محددات 

اإلنتاجية فى منظمات 

 األعمال

3 4 - 3/1/4    

سلوك الفرد 

وانعكاساته على 

وظائف إدارة األفراد 

 فى الفكر اإلدارى

4 4 - 3/1/3   3/4/3 

5 4 - 

المنهج العلمى ودراسة 

 العالقات اإلنسانية

6 4 -   3/3/3 3/4/1 

الدافعية وانعكاساتها 

على وظائف إدارة 

 األفراد

7 4 -  3/2/3   

إمتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8  

الرضا الوظيفى 

وانعكاساته على 

 وظائف إدارة األفراد

9 4 -  3/2/3   

الموارد تخطيط 

البشرية )القوى 

 العاملة(

10 4 -   3/3/1  

 3/4/2 3/3/2   - 4 11 انتقاء الموارد البشرية

تدريب الموارد 

البشرية كمدخل 

 لتطوير المنظمات

12 4 -  3/2/1   

تقويم األداء وتوصيف 

 وتقييم الوظائف

13 4 -  3/2/2  3/4/2 

تطبيقات  ،  الترقيات

 عملية

14 4 -  3/2/4  3/4/2 

إمتحان نهاية الفصل 

 الدراسى

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5
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الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

لعامة المهارات ا

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

      الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

 –تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      (حضور ومشاركةأخرى )
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 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 

√ 

 

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من 

   3/2/4إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

 √ أسئلة قصيرة

 

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من 

   3/2/4إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

 تكليفات

 

√ 

 

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من 

   3/2/4إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

   3/3/3إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية  من 
   3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من 

 √ عرض تقديمي

 

   3/3/3إلي  3/3/1والعملية  من المهارات المهنية  

 عملي /تطبيقي

 اخري

  

 -)مشاركة  

 حضور ...

                       3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من  √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 الفصل الدراسيتكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل ا

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات في مادة إدارة األفراد مذكرات                          -أ

 ,.Dessler, G., (2013) , Human resource management , 13th ed كتب ملزمة -ب

N.Y.: PEARSON. 

 Johnason, P., (2009), Human resource management: A critical كتب مقترحة  -جـ

approach , London: Routledge. 

دوريات علمية أو نشرات  –د 

 ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة مصادر التدريس والتعلم

 

 رسىرئيس مجلس القسم العلمي د/رانيا الم             الزناتيربيع د/ محمد أ.المقرر :  قائم بتدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
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 الجودة وحدة ضمان

 قانون تجارى توصيف

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي  

.االقتصادقسم  :   

 :بيانات المقرر  -1

 الفرقة: الثانية  اسم المقرر :  قانون تجارى  G24الرمز الكودي :  

 التخصص : محاسبة

 وتجارة خارجية
     2عملي                            4عدد الوحدات الدراسي     نظري    

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

فهمالمعرفة وال المهارات العملية  المهارات الذهنية 

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/1 

2/1/2 

2/1/7 

2/1/8 

2/1/17 

2/1/18 

2/1/20 

2/2/3 

2/2/5 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/19 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

 

هدف / اهداف  -2

 المقرر:

 . نظرية األعمال التجاريةالتعرف على  .1

 لتجارية القانونية للتاجر ، شروط اكتساب صفة التاجر.االلتزامات اب األلمام .2

 . الحماية الدولية للعالمات المسجلةالتعرف على  .3

 التطرق الى مبادئ القانون التجارى ومبادئ قانون العمل . .4

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 لتجارى .يوضح مفهوم وخصائص وهوية القانون ا 3/1/1

معرفة  اكتساب صفة يذكر تحديد ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والمدني ،  3/1/2

 التاجر.

 نظرية العمل التجاري، التاجر وشروطه، األعمال التجارية.يشرح  3/1/3

 اإلطار التنظيمى لعالقات العمل الخاصة، الجوانب التطبيقية لعالقات العمل  ناقشي 3/1/4

المهارات 3/2

 :ةلذهنيا

 

 وتفسيره. اتهتطبيق وأقسام القانون المختلفة ، يصنف 3/2/1

 يبين شروط اكتساب صفة التاجر . 3/2/2

 يقارن بين االعمال التجارية واالعمال المدنية . 3/2/3

 التزامات العامل، التزامات صاحب العمل.كال من  يميز بين 3/2/4

المهارات 3/3

 المهنية والعملية:

 

 .افكار ابداعية في تحديد ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والمدنييكتشف 1/ 3/3

 ضوابط العمل التجاري المدني في الواقع العملي.والمبادي العلمية  يوظف 3/3/3

 التفكير بمنهجية علمية في القانون التجاري. يستخدم اساليب 3/3/3

 مبادئ قانون العمل فى حياته العملية. يطبق 3/3/4

ات المهار3/4

    :العامة

 

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي.  3/4/1 

 يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة. 3/4/2

يطور ويحسن من أداؤه ، واكتساب مهارات قيادية فى تحديد ضوابط التفرقة بين  3/4/3

 العمل التجارى والمدنى .

 وعات لمناقشة كيفية اكتساب الشركة للشخصية االعتبارية.مجم يعمل في 3/4/4

   محتوى المقرر: -4
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اال الموضوع

سبو

 ع

عدد ساعات 

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

القانون،  )تعريف 

القواعد القانونية، 

تطبيق  –أقسام القانون 

 القانون وتفسيره(

1 4 2 1/1/3 3/2/1   

2 4 2   3/3/3  

3 4 2 1/2/3    

نظرية األعمال 

 التجارية.

 

أهمية التفرقة بين 

العمل التجارى والعمل 

 المدى

4 4 2 3/1/3 

2/1/3 

3/2/3  3/4/1 

5 4 2 3/1/3 

2/1/3 

3/2/3 3/3/1  

 

3/4/3 

األعمال التجارية 

 المنفردة

 

6 4 2  3/2/3   

األعمال التجارية على 

 وجه المقاولة

7 4 2  3/2/3   

  8 إمتحان أعمال السنة

األعمال التجارية 

الشخصية ) نظرية 

األعمال التجارية 

 بالتبعية (

9 4 2 3/1/4  3/3/2 3/4/4 

  3/3/4 3/2/4  2 4 10 األعمال المختلفة

اكتساب صفة شروط 

 التاجر

11 4 2 2/1/3 2/2/3  3/4/4 

االلتزامات التجارية 

 القانونية للتاجر

12 4 2 2/1/3    

 

الحماية الدولية 

 للعالمات المسجلة

13 4 2   3/3/3 3/4/4 

14 4 2   

إمتحان نهاية الفصل 

 الدراسى

15  

                   أساليب التعليم والتعلم:  -5
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الطريقة  التدريس والتعلم طرق

التي 

تستخدم 

 في المقرر

نواتج التعلم المستهدفة 

للمقرر التي يتم 

 تغطيتها

المهارات  المعرفة والفهم

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 المحاضرة التفاعلية

 

√ √ √   √ 

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ س العملية / التطبيقيةالدرو

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

 –تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة
      حل مشكالت

      (         أخرى )

 تقويم الطــالب: -6

 يقيسه من نواتج تعلم مستهدفةما  √ نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

  1/1/4الى  3/1/1معرفة و فهم من  √ امتحانات نظرية

  3/2/4الى  3/2/1مهارات ذهنية من  
 √ أسئلة قصيرة

 4/3/3الى  1/3/3مهارات مهنية  √ تكليفات    

 4/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من 

   عرض تقديمي

 4/3/3الى  1/3/3رات مهنية مها √ عملي /تطبيقي

  4/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 4/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من  √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 االفصل الدراسي تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل 

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

المركز القومي لالصدارات  2016صادق احمد: نظرية الحق طارق عفيفي  كتب ملزمة -ب

 القانونية

دار يافا العلمية للنشر  2011 مبادئ القانون التجارى بواسطة حازم ربحى عواد كتب مقترحة  -جـ

 والتوزيع

دوريات علمية أو نشرات  –د 

 ... الخ

 kb.eg/arhttps://www.eبنك المعرفة 

 مدرج و قاعات تدريس و اجهزة عرض و سبورة و المكتبة مصادر التدريس والتعلم

 د.ايمان عوضرئيس مجلس القسم العلمي :                            د.حسن السيدالمقرر :   القائم بتدريس

https://www.ekb.eg/ar


 

147 
 

 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 توصيف أصول محاسبة تكاليف

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

 قسم  :.المحاسبة.

 بيانات المقرر : -1
 الفرقة: الثالثة  اصول محاسبه التكاليفاسم المقرر :  C25الرمز الكودي : 

 2عملي             4عدد الوحدات الدراسي     نظري      التخصص : تجارة خارجية.

 
 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/13 

2/1/14 

2/2/4 

2/2/8 

2 /2/9 

2/2/15 

2/3/7 

2/3/8 

2/3/10 

2/3/11 

2/3/12 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/15 

2/3/18 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/4 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

2/4/9 

 

 
 . التعرف على االساسيات واالطار العام لمحاسبة التكاليف.1 هدف / اهداف المقرر: -2

 . القدره على قياس التكلفه باستخدام الطرق المختلفة للقياس .2 

األجور)طرق المحاسبة،  تكلفة عنصر الرقابة علىالمحاسبة و. دراسة 3 

 علم( .ومنحنيات الت

المصروفات الصناعية غير المباشرة )الطرق التقليدية ،   . اإللمام بتكلفة4 

 ،المحاسبة على أساس تكلفة النشاط ، وعنصر تكلفة المواد( 

 المصروفات التسويقية. . شرح المحاسبة والرقابة علي عنصر تكلفة5

 . التعرف على مفهوم التكلفة والتكاليف المعيارية .6
  :         التعليمية المستهدفة المخرجات -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

يوضح مراحل  تطور محاسبة التكاليف ومجاالت استخدمها وعالقتها   3/1/1

 بالعلوم االخرى.

 يقيم االسس والمفاهيم والنظريات واالتجاهات الحديثة فى قياس التكلفة.  3/1/2

 مختلفة .يختارطرق المحاسبة على عناصر التكاليف ال 3/1/3

 يحدد االنحرافات لعناصر التكاليف.  3/1/4

 يشرح المفاهيم المالئمة الغراض االدارة.  3/1/5

 يصف العالقة بين الحجم والتكلفة والربح.  3/1/6

 : ةالمهارات الذهني 3/2

 

 .يحلل عناصر التكاليف   3/2/1

 .هاسلوكة يقارن بين عناصر التكاليف المتغيرة والثابتة وطبيع  3/2/2

 يفرق بين تكلفة البدائل المختلفة ويبدى رايه فيها .  3/2/3

 ينظم اسباب االنحرافات لعناصر التكلفة.  3/2/4
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 الجودة وحدة ضمان

المهارات المهنية  3/3
 والعملية:

 

 يقيم تقاريرنتائج االعمال وعرضها بالشكل المالئم. 3/3/1

نظريات ينظم عمليات توزيع التكاليف الصناعية غير المباشره طبقا لل  3/3/2

 المختلفة .

يصمم طرق قياس التكاليف المختلفة التى تتضمن ) الطريقة الكلية ،   3/3/3

 والمستغلة ، المتغيرة ، المباشرة ، تحليل التعادل(.

 مفهوم التكاليف المختلفة . يتمكن من  تطبيق  3/3/4

     :المهارات العامة 3/4

 

 ال التكاليف.التعلم الذاتى المستمر فيما يتعلق بمج  3/4/1

 مع االخرين بكفاءه وفاعلية. يتواصليشارك و   3/4/2

 يسأل ويناقش اثناء العروض والتقارير.  3/4/3
   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 للمقرر نواتج التعلم المستهدفة

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

ت المهارا

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 المدخل إلى
محاسبة 
 التكاليف.

1 4 2 3/1/1 3/2/2  1/4/3 

3/4/2 2 4 2 

قياس  طرق
)الطالتكاليف

 )ريقة الكلية

3 4 2 3/1/2  3/3/1  

الطريقة 
المستغلة، 
الطريقة 
 المتغيرة

4 4 2   3/3/2  

الطريقة 
المباشرة، 

تحليل 
 التعادل.

 

5 4 2 3/1/6  3/3/3 3/4/3 

المحاسبة 
 الرقابة علىو

 تكلفة عنصر
 المواد

6 4 2 3/1/3 3/2/1   

المحاسبة 
 الرقابة علىو

 تكلفة عنصر
األجور)طر

ق المحاسبة، 
ومنحنيات 

 التعلم(

7 4 2 3/1/4 3/2/2  1/4/3 

امتحانات 
 اعمال السنة

8 
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 الجودة وحدة ضمان

المحاسبة  
 الرقابة علىو

 تكلفة عنصر
المصروفات 

صناعية ال
غير المباشرة 

)الطرق 
 التقليدية

9 4 2 3/1/4  2/3/4 1/4/3 

المحاسبة 
على أساس 
 تكلفة النشاط

10 4 2 3/1/3    

المحاسبة 
 الرقابة علىو

 تكلفة عنصر
المصروفات 

 التسويقية

11 4 2 3/1/4    

التكاليف 
 المعيارية

12 4 2   3/3/4  

مفاهيم التكلفة 
واتخاذ 

 القرارات

13 4 2  3/2/3 4/3/3 3/4/2 

الجديد في 
 العلم

14 4 2    3/4/1 

امتحانات 
نهاية الفصل 

 الدراسى

15 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 للمقرر التي يتم تغطيتها نواتج التعلم المستهدفة

المعرفة 

 والفهم

ارات المه

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √   √ √ المحاضرة التفاعلية

 √    √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

  √  √ √ سة حالةدرا

 √ √ √ √ √ حل مشكالت
      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 3/1/6إلي  3/1/1المعرفة والفهم من  √ امتحانات نظرية
   3/2/4إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 
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 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 3/1/6إلي  3/1/1المعرفة والفهم من  √ أسئلة قصيرة 
   3/2/4إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

   3/3/4إلي  3/3/1والعملية  من  المهنية المهارات √ تكليفات 
   3/4/3إلي  3/4/1والمنقولة  من  العامة المهارات

 عرض تقديمي   

 عملي /تطبيقي

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

   3/3/4إلي  3/3/1والعملية  من  المهنية لمهاراتا √
   3/4/3إلي  3/4/1والمنقولة  من  العامة المهارات

 امتحانات نظرية : منتصف ونهايه الفصل  التوقيت                    -ب

 اسئله   اسئله قصيرة : خالل الفصل الدراسى 

 تكليفات  : خالل الفصل الدراسى 

 خالل الفصل الدراسى عرض تقديمى عملى ومشاركة : 

توزيع  -جـ
 الدرجات   

الفصل وأخر منتصف:  نظرية امتحانات  

الدراسى الفصل خالل:  قصيرة أسئلة  

 الدراسى الفصل خالل:  تطبيقى/  تقديمى عرض/  تكليفات

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 سبالتدري محاضرات القائم مذكرات                          -أ

عبد الحى مرعى  /  انظمه تكاليف الغراض قياس تكلفه االنتاج والخدمات ، الدار  كتب ملزمة -ب

 2003الجامعيه ، االسكندريه  

 2001عبد الحى مرعى   /   محاسبه تكاليف ، دار الجامعه الجديده ، االسكندريه  

غراض الرقابه فى بيئه التصنيع ، احمد محمد نور ، شحاته محمد /  محاسبه تكاليف ال كتب مقترحة  -جـ

 2005الدار الجامعيه ، االسكندريه 

دوريات  –د 
علمية أو نشرات 

 ... الخ

 https://www.ekb.eg/arبنك المعرفة 

مصادر التدريس 
 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزه عرض وسبوره والمكتبة

 مقرر : د. احمد نجاح            رئيس مجلس القسم العلمي :د.شادي أحمد ذكيالقائم بتدريس ال
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 إقتصاديات المالية العامة والنظم الضريبيةتوصيف 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

  قسم  : اإلقتصاد.
 بيانات المقرر : -1

 C26الرمز الكودي : 
إقتصاديات المالية العامة اسم المقرر :  

 لنظم الضريبيةوا
 الفرقة : الثالثة

   2عملي          4عدد الوحدات الدراسي     نظري         تجارة خارجيةالتخصص : 
 

 
 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/10 

2/1/11 

2/1/16 

2/1/26 

2/2/8 

 

2/3/7 

2/3/14 

2/3/15 

2/3/16 

2/3/17 

2/3/18 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/9 

 
التعرف علي ما يتعلق بالمالية العامة من ) النفقات العامة ، االيرادات العامة ، -1 اهداف المقرر:

 الموازنة العامة (.

مها ، وتقسيماتها ، ومراحل اعداد دراسة ما يتعلق بالموازنة العامة من ) مفهو -2
 وتنفيذ ومراجعة الميزانية العامة(.

 تطور النظم الضريبية والمراحل التي مرت بها وخصائصه ودراسة تطبيقية.-3
  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 تعريف الحاجات العامة .يشرح  3/1/1

 الضريبية والمراحل التي مرت بها. يوضح تطور النظم 3/1/2
 يصف مراحل اعداد الموازنة العامة ، وتنفيذ الموازنة العامة. 3/1/3
 يناقش اآلثار االقتصادية المباشرة وغير المباشرة للنفقات العامة . 3/1/4

 : ةالمهارات الذهني 3/2

 

ات المتحدة الضريبية في فرنسا،الوالي ميبين الدراسات التطبيقية حول النظ 3/2/1
 وفي جمهورية مصر العربية. ، انجلترا-األمريكية

يقارن بين خصائص النظم الضريبية فى كال من الدول الرأسمالية المتقدمة  3/2/2
 ، الدول النامية ، والدول االشتراكية.

 يبرهن اسباب عجز الموازنة العامة الى جانب بيان طرق معالجتها. 3/2/3
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

المهارات المهنية  3/3
 لعملية:وا

 

ينظم مكونات االيرادات العامة المختلفة المتمثلة فى ) الرسوم  الضرائب ،  3/3/1
 القروض العامة ، االصدار النقدى الجديد(.

يستخدم تقسيمات الضرائب المختلفة مثل ) الضرائب الجمركية ، الضرائب  3/3/2
 على الدخل ، ضريبة القيمة المضافة وغيرها(.

     :مةالمهارات العا 3/4

 

.يطور ويحسن من أداؤه 3/4/1  
التعلم الذاتى المستمر من خالل التطرق الى بعض الدراسات  يمارس 3/4/2

التطبيقية حول النظم الضريبية فى فرنسا والواليات المتحدة االمريكية وانجلترا 
 وجمهورية مصر العربية.

   محتوى المقرر: -4

االسبو الموضوع

 ع

عدد ساعات 

 بوعالمقرر/اس

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المهارات  المعرفة والفهم

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

تعريف 

الحاجات 

 العامة

1 4 2 3/1/1    

    3/1/4 2 4 2 النفقات العامة

اإليرادات 

 العامة

3 4 2   3/3/1  

الموازنة 

 العامة

4 4 2 3/1/3 3/2/3   

تطور النظم 

 الضريبية 

والمراحل التي 

 مرت بها

5 4 2 3/1/2    

6 4 2 3/1/2   3/4/1 

النظام 

الضريبي، 

 وتقسيماته

7 4 2 3/1/2    

امتحان أعمال 

 السنة

8 

     2 4 9 ومكوناته

تقسيمات 

 الضرائب
10 4 2   3/3/2  

خصائص 

النظم 

 الضريبية

11 4 2  3/2/2 3//3/2  

دراسات 

تطبيقية حول 

نظام الضريبية 

 في فرنسا

12 4 2    3/4/2 

دراسات 

 تطبيقية
13 4 2  3/2/1  3/4/2 
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 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

حول نظام 

الضريبية في 

الواليات 

المتحدة 

-األمريكية

 انجلترا

دراسات 

 تطبيقية

حول نظام 

الضريبة في 

جمهورية 

مصر العربية 

، تمييز 

خصائص 

النظم 

 الضريبية

14 4 2   3/3/1 3/4/2 

امتحان نهاية 
الفصل 

 الدراسى

15 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

ات المهار

العامة 

 والمنقولة

 √   √ √ المحاضرة التفاعلية

 √   √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ دراسة حالة

      حل مشكالت

 √    √ ر ومشاركة(أخرى )حضو

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ
 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم من  √
 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية  

عرض / تكليفات 

 تقديمي

 

 3/1/4الى  3/1/1عرفة والفهم من الم √
 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية 

 3/3/2الى  3/3/1المهارات المهنية والعملية  
 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة من 
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تطبيقي 

 
 3/3/2الى  3/3/1المهارات المهنية والعملية  √

 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة 

مشاركة اخري ) 

 حضور ... -
 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي

 درجة 25ت : امتحان منتصف الفصل الدراسى والتكليفات والتطبيقا توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75امتحان نظرى أخر الفصل الدراسى : 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 .2006ب عبد الحميد، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، لعبد المط كتب ملزمة -ب

 .1974افظ الجعوينى، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الثانية، أحمد ح كتب مقترحة  -جـ
 .1988صفوت، الموازنة العامة والسياسات المالية، جامعة بغداد،  محمد يشام

Jones, Sally. M, Principles of Taxation, (edition, university of 
Virginia 2004 

دوريات علمية  –د 
 أو نشرات ... الخ

  https://www.ekb.eg/arة :بنك المعرف

مصادر التدريس 
 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 القائم بتدريس المقرر:د.السيد صالح الدين               رئيس مجلس القسم العلمي: د.إيمان أحمد عوض       
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 االدارة المالية في الشركات الدوليةيف توص

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

 قسم  : إدارة االعمال.

 :بيانات المقرر  -1

 C27الرمز الكودي :  
االدارة المالية في اسم المقرر :  

 الشركات الدولية
 الفرقة: الثالثة

    2عملي          4عدد الوحدات الدراسي     نظري     جارة الخارجيةت التخصص :
 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/12 

2/1/13 

2/1/14 

2/1/17 

 

2/2/8 

2/2/15 

2/3/11 

2/3/12 

2/3/13 

 

 

 

 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/7 

2/4/8 

2/4/9 

2/4/11 

 

 .الوظيفة المالية وكيفية التحليل المالي -1 اهداف المقرر: -2

 .فقات المالية والتوازن الماليددراسة  الت -2

 .همفهوم الربحية  ومراحل التحليل المالي  وطرق-3

 تمان مفهومها وخطط رقابة النقدية والتمويل في االجل القصير.ئادارة النقدية واإل-4

  :         لمستهدفةالمخرجات التعليمية ا -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 يصف طبيعة وظيفة االدارة المالية. 3/1/1

 يتعرف علي تطور الوظيفة المالية ومعطياتها واساليب التحليل المالي.3/1/2

 ومصادر االموال واستخداماتها. رأس المال  العامليتعرف علي  3/1/3

قابة النقدية والتمويل في االجل مهام ادارة النقدية وخطط الر ناقشي  4 /3/1

 القصير.

 ماهية التوازن المالي. شرحي 3/1/5

 : ةالمهارات الذهني 3/2

 

 .يحلل قوائم نتائج اعمال المركز المالي 3/2/1

 .يحلل قوائم نتائج أعمال وأرصدة اإلدارة الوسيطة وحساب النسب المالية 3/2/2

 .نسب المالية يستخدم قوائم المركز المالي لحساب  ال 3/2/3

 .حلل جدول المصادر واالستخدامات وتفسير جدول التدفقات النقديةي  4 /3/2

 .يحلل الرافقة المالية ونقطة التعادل 5 /3/2

المهارات المهنية  3/3
 والعملية:

 

 يتمكن من تحديد مصادر االموال واستخداماتها وادارة التدفق النقدي. 3/3/1

 المالية. ستخدم اساليب التحليلي 3/3/2

 استخدام اساليب التحليل المالي.ب يقيس الربحية 3/3/3

     :المهارات العامة 3/4
 

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي. 3/4/1
يستخدم األساليب المالئمة في حل المشكالت الفردية والمؤسسية بكفاءة  3/4/2

 .عالية
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 
 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 لةوالمنقو

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية
 √ √ √ √ √التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

 محتوى المقرر: -4

    

عدد ساعات  االسبوع موضوعال

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

طبيعة ومجال الوظيفة 

المالية و تطورها 

 ومعطياتها

1 4 2 3/1/1 

3/1/2 

3/2/1   

ج األعمال المركز قوائم نتائ

 المالي وراس المال العامل

2 4 2 3/1/3 3/2/2   

تحليل قوائم نتائج أعمال 

وأرصدة اإلدارة الوسيطة و 

 النسبة المالية

3 4 2  3/2/2   

تطبيقات علي تحليل النسب 

 المالية

4 4 2  3/2/2 3/3/2 

3/3/3 

3/4/2 

جدول التمويل ،مصادر 

األموال 

 واستخداماتها.وتفسيره

5 4 2   3/3/1  

   3/2/2 3/1/4 2 4 6 تطبيقات علي التدفق النقدي

 3/4/1   3/1/4 2 4 7 التوازن المالي

امتحان منتصف العام 

 الدراسي

8  

تطبيقات علي التدفق النقدي 

 والتوازن المالي

9 4 2 3/1/5 3/2/3   

المفاهيم المختلفة للنتيجة 

 ومراحل التحليل المالي

10 4 2 3/1/2 3/2/4   

الرافقة المالية وحساب نقطة 

 التعادل

11 4 2  3/2/5   

تطبيقات علي الرافقة المالية 

 وحساب نقطة التعادل

12 4 2  3/2/5   

 3/1/4 2 4 13 مفهوم مهام إدارة النقدية

3/1/4 

 3/3/1  

 الخطط الرقابة النقدية

  3/3/3   2 4 14 التمويل في اآلجل القصير

اية الفصل امتحان نه

 الدراسى

15 
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

      دراسة حالة

  √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ
 المستخدمة                     
 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

   3/1/5إلي 3/1/1معرفة وفهم √ ةنظري امتحانات
 3/2/5إالي3/2/1ومهارات ذهنية

   3/1/5إلي 3/1/1معرفة وفهم √ أسئلة قصيرة 
 3/2/5إالي3/2/1مهارات ذهنية

 3/3/3إلي3/3/1مهارات مهنية وعلمية  √ يفاتتكل 
  3/4/2إالي3/4/1مهارات عامة

 3/2/5إالي3/2/1ذهنية مهارات √ عرض تقديمي 
 3/4/2إالي3/4/1مهارات عامة

 عملي /تطبيقي 
 حضور -اخري )مشاركة 

 3/3/3إلي3/3/1مهارات مهنية وعلمية  √
 3/4/2إالي3/4/1مهارات عامة

 امتحانات نظرية : منتصف ونهايه الفصل    امتحا              التوقيت             -ب

 اسئله   اسئله قصيرة : خالل الفصل الدراسى

 تكليفات  : خالل الفصل الدراسى

 عرض تقديمى عملى ومشاركة وحضور : خالل الفصل الدراسى

 

توزيع  -جـ

 الدرجات   

 امتحانات نظرية : منتصف وأخر الفصل

 الفصل الدراسى أسئلة قصيرة : خالل

 تكليفات / عرض تقديمى / تطبيقى : خالل الفصل الدراسى

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

كتب  -ب
 ملزمة

شر دار مؤسسة راسالن للطباعة والن  2010إدارة االعمال الدولية ل د .على ابراهيم الخضر 

 والتوزيع

كتب  -جـ
 مقترحة 

Gitman,Lawrence. "Principles of managerial Finance tenth 

edition",2010 

دوريات  –د 
علمية أو 

نشرات ... 
 الخ

https://www.ekb.eg/ar  بنك المعرفة 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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مصادر 
التدريس 

 والتعلم

 عرض وسبورة والمكتبةمدرج وقاعات تدريس واجهزة 

 قائم بتدريس المقرر : أ.د. جاد الرب المنياوي    رئيس مجلس القسم العلمي د. رانيا محمد المرسي
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 سياسات وتخطيط التجارة الخارجيةتوصيف مقرر 
 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

 االقتصاد .قسم  :

 بيانات المقرر: -1

 C28:  الرمز الكودي 
سياسات وتخطيط اسم المقرر :  

 التجارة الخارجية
 الثالثة الفرقة: 

 التخصص : تجارة خارجية
 

 -عملى             4عدد الوحدات الدراسي    نظري              

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المعرفة والفهم

 

 المهارات الذهنية

 

المهارات العملية 

 والمهنية

 

 المهارات العامة والمنقولة

 

2/1/9 

2/1/22 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/10 

2/2/11 

2/3/18 

2/3/23 

 

2/4/1 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

 

 

 التعرف على بعض المفاهيم األساسية حول العالقات االقتصادية الدولية.-1 اهداف المقرر: -2

 ية االقتصادية.دراسة اتساع مفهوم التجارة الدولية وهياكلها وعالقاتها بالتنم-2

تفسير العالقة بين التقدم والتخلف ومسئولية دول الشمال التاريخية عن تخلف -3

 الجنوب.

 دراسة ظاهرة التقدم والتخلف وأسبابها في العالقات االقتصادية الدولية.-4

 التعرف علي أسباب التخلف وكيفية تفسيره وكذلك الوعظ واإلرشاد من أجل التنمية.-5

 التنمية من وجهة نظر الدول النامية. دراسة مفهوم-6

التعرف علي فشل الحوار بين الشمال والجنوب  حول إقامة نظام اقتصادي دولي -7

 جديد وكذلك أهم السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية وأساليب تخطيط عملياتها .

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 يتعرف على بعض المفاهيم األساسية حول العالقات االقتصادية الدولية 3/1/1

 يناقش اتساع مفهوم التجارة الدولية وهياكلها وعالقاتها بالتنمية االقتصادية . 3/1/2

 بين تطور النظام االقتصادي الدولي وأكذوبة الحرية التجارية.ي 3/1/3

 ألغنياء وامتصاص ثورة الفقراء.يشرح نظام ما بعد الحرب العالمية  نظام ا 3/1/4

 .1971انهيار نظام النقد الدولي عام  يلخص 3/1/5

 يبين سياسة الحمائية المقيدة النسياب التجارة الدولية.  3/1/6

 : ةالمهارات الذهني 3/2

 

يفرق بين أساليب الخصخصة في دول الجنوب وأهداف الدول الكبرى من وراء  3/2/1

 ذلك.

 ات بريتون وودز في أزمة الديون  .يحلل دور فوس 3/2/2

العالقة بين التقدم والتخلف ومسئولية دول الشمال التاريخية عن تخلف  يستنتج 3/2/3

 الجنوب .
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المهارات المهنية  3/3

 والعملية:

 

 أسباب التخلف وكيفية تفسيره . يظهر 3/3/1

 يشرح الوعظ واإلرشاد من أجل التنمية . 3/3/2

 نمية من وجهة نظر الدول الناميةيقيم مفهوم الت 3/3/3

أساليب تخطيط عمليات التجارة  يطبق السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية و  3/3/4

 الخارجية.

   :المهارات العامة 3/4

  

 

 يعمل في فريق . 3/4/1

 يدير الوقت بفعالية وكفاءه.3/4/2

 ذات.ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم ال  3/4/3

 محتوى المقرر: -4

 الموضوع

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارا

ت 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

المفاهيم األساسية 

حول العالقات 

 االقتصادية الدولية

جارية(ع مفهوم التجارةالدولية وهياكلها وعالقاتها بالتنمية االقتصادية وكذلك عالقاتها بتطور النظام االقتصادي الدولي وأكذوبة الحرية التاتسا)  

1 4 2 3/1/1 

3/1/2 

3/1/3 

  3/4/1 

2 4 2 

نظام ما بعد الحرب 

العالمية  نظام 

األغنياء وامتصاص 

 ثورة الفقراء.

3 4 2 3/1/4    

انهيار نظام النقد 

ودراسة   الدولي

السياسة الحمائية 

النسياب التجارة 

 الدولية 

4 4 2 3/1/5 

3/1/6 

   

أزمة الديون  ودور 

فوسات بريتون 

 وودز

5 4 2  3/2/2  3/4/1 

أساليب الخصخصة 

في دول الجنوب 

وأهداف الدول 

الكبرى من وراء 

 ذلك

6 4 2  3/2/1   

العالقة بين التقدم 

لف ومسئولية والتخ

دول الشمال 

التاريخية عن تخلف 

 الجنوب

7 4 2  3/2/3  3/4/1 

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8 

ظاهرة التقدم 

والتخلف وأسبابها 

في العالقات 

 االقتصادية الدولية

9 4 2  3/2/3   

أسباب التخلف 

 وكيفية تفسيره

10 4 2   3/3/1  
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الوعظ واإلرشاد من 

 أجل التنمية

11 4 2   3/3/2 3/4/2 

3/4/3 

مفهوم التنمية من 

وجهة نظر الدول 

 النامية

12 4 2   3/3/3  

فشل الحوار بين 

الشمال والجنوب  

حول إقامة نظام 

اقتصادي دولي 

 جديد

13 4 2  3/2/3   

أهم السياسات 

المتعلقة بالتجارة 

الخارجية والتعرف 

علي أساليب تخطيط 

عمليات التجارة 

 الخارجية

14 4 2   3/3/4 3/4/3 

إمتحان نهاية الفصل 

 الدراسي

15 

 أساليب التعليم والتعلم: -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 ولةوالمنق

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

   √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √    √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

 –تقارير وعروض تقديمية 

 مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

 √ √ √ √ √ أخرى )يتم ذكرها(

 ويم الطــالب:تق -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة
 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  - √    

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من  -

 تكليفات    

 عرض تقديمي
 3/1/6الى  3/1/1من المعرفة والفهم:  - √    

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من  -

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من  √ عملي /تطبيقي

 3/3/4إلي  3/3/1المهارات العملية والتطبيقية من 

اخري )مشاركة 

 حضور ... -
 3/4/3الى  3/4/1المنقولة من المهارات العامة وو 
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 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75لدراسي: امتحان نظري اخر الفصل ا

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بعملية التدريس مذكرات                          -أ

محمد عز العرب: سياسات وتخطيط التجارة الخارجية، الدار الصرية مصطفى  كتب ملزمة -ب

 اللبنانية للنشر 

 ---- كتب مقترحة  -جـ

و نشرات دوريات علمية أ –د 

 ... الخ

  https://www.ekb.eg/arبنك المعرفة :

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة  مصادر التدريس والتعلم

         

 مي : د. ايمان عوضالمقرر : أ.د / أحمد يوسف                  رئيس مجلس القسم العل قائم بتدريس             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
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 الجودة وحدة ضمان

 إدارة مشتريات ومخازنتوصيف 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 قسم  :إدارة األعمال.

 بيانات المقرر  -1

 C29الرمز الكودي : 

 

إدارة مشتريات اسم المقرر :  

 ومخازن 
 الفرقة: الثالثة 

 التخصص:تجارة خارجية

 

 

 2عملي            4      عدد الوحدات الدراسي   نظرى

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/10 

2/1/18 

 

2/2/5 

2/2/6 

 

 

2/3/13 

 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

 

دور إدارة المشتريات والمخازن  فى المنظمات الحديثة،  التعرف علي-1 اهداف المقرر: -2

 وأهدافها  وسياستها ووضعها التنظيمي.  

األلمام بالعالقات التبادلية مع الدراسات األخرى، الوظائف، األهمية المتزايده -2

لنظم المعلومات اإلدارية فى الوقت الحاضر ودورها فى مجال إدارة الموارد، 

  أساليب مسح األسواق.

التعامل مع مشاكل أنشطة إدارة المشتريات ) نشاط الشراء، نشاط التخزين، -3

 نشاط النقل(.

 الرقابة و الجرد كوسيلة للرقابة على المخزون.-4

 االلمام  ببعض األساليب العلمية الحديثة فى الرقابة ، دور الرقابة فى تشغيل.-5

 نظام المواد وتعديل مساره .-6

  ية المستهدفة:         المخرجات التعليم -3

  :المعرفة والفهم3/1   

 

 يحدد دور إدارة المواد فى المنظمات الحديثة وأهدافها وسياستها .  3/1/1

يتعرف على العالقات التبادلية مع الدراسات األخرى، الوظائف، األهمية  3/1/2

 والوضع التنظيمي إلدارة المواد .

 لمخازن .يوضح دور إدارة المشتريات وا 3/1/3 

 يشرح نشاط التخرين والنقل . 3/3/4

 : ةالمهارات الذهني 3/2

 

 يختار األساليب العلمية الحديثة المناسبة فى الرقابة  3/2/1

 يحلل دور الرقابة فى تشغيل نظام المواد وتعديل مساره. 3/2/2

 يناقش أساليب مسح األسواق. 3/2/3
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 الجرد كوسيلة للرقابة على المخزون. يطبق 3/3/1 المهارات المهنية والعملية:3/3

 يستخدم بعض األساليب العلمية الحديثة فى الرقابة . 2 /3/3

 يعد تقارير الرقابة فى تشغيل نظام المواد وتعديل مساره. 3/3/3

 يحل مشكالت أنشطة إدارة المواد لنشاط الشراء. 3/3/4

 ن.يتواصل ويتفاعل مع اآلخري 3/4/1     :المهارات العامة3/4

 يمارس انشطة التعلم الذاتى المستمر  3/4/2

 يحاور ويناقش اثناء العروض والتقارير. 3/4/3

   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

التعريف، األهمية وطبيعة 

 ادارة المواد

1 4 2 3/1/1    

دور إدارة المواد فى 

 المنظمات الحديثة

2 4 2 3/1/1    

    3/1/1 2 4 3 أهداف إدارة المواد

    3/1/1 2 4 4 سياسات إدارة المواد

الوضع التنظيمى إلدارة 

 المواد،

5 4 2 3/1/2   3/4/3 

لعالقات التبادلية مع ا

الدراسات األخرى، 

 الوظائف

6 4 2 3/1/2   3/4/1 

األهمية المتزايدة لنظم 

المعلومات اإلدارية فى 

الوقت الحاضر ودورها 

 فى مجال إدارة المواد

7 4 2  3/2/2   

 8 امتحان اعمال السنة

أساليب مسح األسواق 

واإلختبارات المبدئية فى 

 مجال إدارة المواد

  

9 4 2  3/2/3   

مشكالت أنشطة إدارة 

 المواد نشاط الشراء

10 4 2   3/3/4  

نشاط التخزين، نشاط  

   النقل

11 4 2 3/3/4    

نظم الرقابة على أنشطة  

المواد، الجرد كوسيلة 

 للرقابة على المخزون،

12 4 2   3/3/1 3/4/2 

بعض األساليب العلمية 

 الحديثة فى الرقابة

13 4 2  3/2/1 

3/2/2 

3/3/2  

دور الرقابة فى تشغيل  

نظام المواد وتعديل 

   مساره

14 4 2   3/3/3  

امتحان نهاية الفصل 

  الدراسى

15 
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                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 تهانواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √  √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

اضيع لالطالع مو –تقديمية 

–  

√ √ √  √ √ 

      دراسة حالة

 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

√ 

 

 3/1/4الى 3/1/1المعرفة والفهم 

 3/2/3الى  3/2/1والمهارات الذهنية  

 √ تكليفات/ عرض تقديمي 

 

 3/1/4الى 3/1/1المعرفة والفهم 

 3/2/3الى 3/2/1والمهارات الذهنية  

 3/4/3الى 3/4/1ومنقولة  مهارات عامة

 عملي /تطبيقي 

 

 3/3/4الى  3/3/1مهارات مهنية وعملية  √

 3/4/3الى 3/4/1ومنقولة  مهارات عامة

حضور  -ري )مشاركة اخ 

... 

 3/4/3الى 3/4/1ومنقولة  مهارات عامة √

 امتحانات نظرية : منتصف وأخر الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 ائمة الكتب الدراسية والمراجع :ق -7

 محاضرات في مادة إدارة مشتريات ومخازن مذكرات                          -أ

عاطف جابر طه: ادارة المشتريات والمخازن، مدخل منومة ادارة المواد، الدار الجامعية  كتب ملزمة -ب

2010 
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 الجودة وحدة ضمان

 Cochoy, F. (2018). From main street to mall: The rise and fall of كتب مقترحة  -جـ

the American department store. 

Varley, R. (2014). Retail product management: buying and 

merchandising. Routledge 

دوريات علمية  –د 

 أو نشرات ... الخ

  https://www.ekb.eg/arبنك المعرفة :

در التدريس مصا

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 القائم بتدريس المقرر :د.رانيا محمد المرسي               رئيس مجلس القسم العلمي: د.رانيا محمد المرسي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar


 

168 
 

 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

Internet applications in English Course specification 

(Academic Year 2018/2019) 

Department: statistics and computer 

Basic information  

Level:-Third    Name:-  Internet applications in English Code:-C30 

No. of hours: 

        Theoretical   4                                       Practical 2      
Specialization 

:Foreign Trade  

 

Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable skills   

Professional and 

Practical Skills  

intellectual Skills  Knowledge and 

understanding 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

2/4/9 

2/4/11 

 

2/3/11 

2/3/12 

2/3/14 

2/3/15 

2/2/8 

2/2/9 

2/2/15 

2/1/3 

2/1/12 

2/1/13 

2/1/14 

2/1/17 

 
1. Identifying the Internet through its definition and features. 

2. Studying network and protocol architectures, application 

layer and transport protocols. 

3. Studying communication and switching techniques, 

performance analysis and network security. 

4. Studying flow and congestion control, network and routing 

layer, bonding layer and local area networks. 

2-aim/aims of the 

course 
 

 
 

 
3-  intended learning outcomes        

1/1/3 describe protocol architectures 

2/1/3 Explain communication and switching techniques. 

3/1/3 Identify the concept of networks and their types. 

4/1/3 Recognizes the network layer and routing link layer.  

3.1 Knowledge and 

understanding: 
 

 
1/2/3  Analyze the goals of securing networks and how to 

deal with the Internet to avoid the risk of penetration. 

 2/2/3 Evaluate application layer and transport protocols. 

3. 2  intellectual 

skills: 

 

1/3/3  Create an interactive site on the Internet. 

2/3/3 Control flow and congestion. 

3/3/3 use HTML and ASP.net in web applications 

3.3 Practical and 

Professional Skills: 

 

1/4/3 communicate and influence others. 

2/4/3 Continue self-learning in Internet software using 

browsers for learning. 

3.4 General and 

transferable Skills: 
 
4.course Content    

 

Intended learning outcomes No of hours 
/per week 

We

ek 

Topics 
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General 

and 

transferable 

Skills     

Practic

al and 

Profess

ional 

Skills 

Intelle

ctual 

Skills 

Knowle

dge and 

underst

anding   

 

practic

al 

theoret

ical 

 

2/4/3   3/1/1 2 
 

 

4 
 

 

1 Introduction 

to the 

Internet and 

networks  

and 

programmin

g languages 

   3/1/3 2 

 

4 

 

2 
 

Networks 

(definition 

and types) 

2/4/3   1/1/3 2 

 

4 3 Basics of 

HTML 

languages 

   3/1/3 2 4 4 Network and 

protocol 

architecture

s 

1/4/3   2/1/3 2 

 

 

4 

 

 

5 Communicat

ion and 

switching 

techniques 

    

2/2/3 

2 

 

 

4 

 

 

6 Application 

and 

transport 

layer 

protocols 

 2/3/3   2 

 

 

4 

 

 

7 Flow and 

congestion 

control 

8 Midterm 

   3/1/4 2 

 

 

4 

 

 

9 Network 

layer and 

routing, 

Link layer 

   3/1/3 2 

 

4 

 

10 computer 

networks 

with 

emphasis on 

the Internet 
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1/4/3  1/2/3 

1/2/3 

 2 

 

4 11 

12 

Network 

security and 

Ways to 

penetrate 

networks and 

how to work 

with them 

   3/1/3 2 4 13 local area 

networks 

 3/3/3   2 4 14 Performance 

analysis 

15 Final exam 

5.Teaching methods 

Intended learning outcomes that have been 

covered 

Methods  

used in the 

course 

Methods of 

teaching  

General 
and 

transferabl
e  Skills 

Practic
al and 

Profess
ional 
Skills 

Intellect

ual 

Skills 

Knowledge 
and 
understandi
ng 

√  √ √ √ interactive 

lectures 

√  √ √ √ Discussion 

     Brainstorming 

√ √ √  √ Practical/applied 

lesson 

√ √ √ √ √ Self-learning 

:reports 

presentation, 

topics for reading  

     Case study 

     Solve problems 

     others 

 

6.Teaching methods: 

intended learning outcomes measured  Exam type d. Methods 

used 

  

 
 Knowledge and understanding: 1/1/3 to 

4/1/3 

intellectual skills  :1/2/3 to 2/2/3 

 

√ 

Written  exam/ Quiz 

Knowledge and understanding 

intellectual skills  :1/1/3 to 4/1/3 

Practical and Professional Skills: 1/2/3 to 

    

√ 

Assignments/ 

presentation 



 

171 
 

 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

2/2/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 

2/4/3 

Practical and Professional Skills: 1/3/3 to 

2/3/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 

2/4/3 

√ Practical  

  Case study/problem 

solving 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 

2/4/3 
√ Others(participation - 

Attendance) 

   

Written exam/ Quiz : : Mid-term and final 

 Short questions: During the semester. 

Assignments: 

Power point: 

Practical: 

(Participation-Attendance  

e. Time 

 

 

 

 

 

 

-65 marks (theoretical exam) 

Marks attendance   10 

marks year's work   10 

marks quiz                 15                   

f. Marks distribution 

 

 

 

7. List of books and references  

Notes on Internet applications                           Notes 

 

- Introduction to the world of networks 

Ghaida House for Publishing and 

Distribution 

Al Manhal, 2016. 

Essential books 

- Computer Networking: A ... 

By James F. Kurose, Keith W. Ross. 

- Hackers - Piracy under the spotlight - 

secrets and solutions to protect networks 

Joel Scamp ray 

Dar Al-Arabia for Science-Publishers, 

2001 

 

Suggested books 

  Knowledge Bank 

https://www.ekb.eg/ar 

Periodicals , papers ………etc. 

Board, data show , library, teaching rooms Sources of education and learning   

 Course staff: dr. Hamdy Mahrous  

        Head of scientific department: : dr. Hanan Khodary 
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Course International Accounting in English(3)  

 (Academic Year 2018/2019) 
Department: Accounting 

Basic information  

Level:- Third 
Name:- International Accounting in 

English(3) 
Code:- C31 

No. of hours: 

        Theoretical         4                    Practical   2 
Specialization:  

Foreign Trade 

 

Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable skills   

Professional and 

Practical Skills  

intellectual Skills  Knowledge and 

understanding 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

2/4/9 

2/4/10 

2/3/1 

2/3/11 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/15 

2/3/19 

 

2/2/8 

2/2/9 

2/2/10 

 

2/1/3 

2/1/12 

2/1/13 

2/1/14 

2/1/17 

 

 

1. Recognition of accounting registration for multinational 

companies. 

2. Studying the methods of translation and methods of 

exposure to price risks. 

3. Studying the Final Accounts in Multinational Companies. 

4. Understanding the general framework of international 

accounting. 

2-aim/aims of the 

course 
 

 

 

 

 

 

3-  intended learning outcomes        

1/1/3 Identify international accounting standards. 

 2/1/3 Discuss the risks of foreign exchange fluctuations. 

 3/1/3 Explain different ways of accounting transactions for 

foreign branches.   

4/1/3 Explain internationalization of capital markets and 

translation gains and losses.   

5/1/3 Identify social responsibility reporting and Corporate 

government disclosure. 

3.1 Knowledge and 

understanding  

 

 

 

 

1/2/3 Analyze International Financial Statements. 

   2/2/3 Clarify the translation of financial statements prepared 

in a foreign currency. 

3/2/3 Interpret consolidated financial statements prepared in 

foreign currencies. 

3. 2  intellectual 

skills  

 

 

 

1/3/3 Apply the accounting transactions in foreign currencies. 

2/3/3 Explains accounting transactions, for foreign branches. 

3/3/3 Perform disclosure and regulatory disclosure 

requirements. 

3.3 Practical and 

Professional Skills  

1/4/3 Communicate and influence others. 

2/4/3 develops and improves his performance. 
3.4 General  and 

transferable Skills     
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4.course Content    

Intended learning outcomes No of hours 

/per week 

Week Topics 

General 

and 

transferabl

e Skills     

Practic

al and 

Profess

ional 

Skills 

Intelle

ctual 

Skills 

Knowled

ge and 

understa

nding   

practica

l 

theor

etical 

  

   1/1/3 2 4 1 Introduction 

of 

international 

accounting 

   5/1/3 2 4 2 International

ization of 

capital 

markets 

  2/2/3  2 4 3 Financial 

innovation 

   4/1/3 2 4 4 Introduction 

of 

development 

and 

classification 

2 4 5 

2 4 6 
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2/4/3  3/2/3  2 4 7 Comparative 

accounting:E

urope 

2 4 8 

 3/3/2   2 4 9 IFRS in the 

European 

Union and 

accounting 

mesurenment

s 

1/4/3 3/3/2   2 4 10 Comparative 

accounting: 

The americas 

and asia 

2 4 11 

1/4/3 3/3/3   2 4 12 Reports and 

disclosure 

 3/3/3   2 4 13 Development 

of disclosure  

 3/3/3   2 4 14 Regulatory 

dislosure 

requirements 

  3/2/3  2 4 15 The U.S.SEC 

financial 

reports 

debate 

2/4/3 3/3/3   2 4 16 Reporting 

and 

disclosu2re 

practies 

2/4/3   5/1/3 2 4 17 Soial 

responsibility 

reporting 

2 4 18 

2 4 19 

   6/1/3 2 4 20 Corporate 

government 

disclosure 

2 4 21 

 22 Midterm 

 1/3/3   2 4 23 Foreign 

currency 

translation  

2 4 24 

 1/3/3   2 4 25 Reasons for 

translation 

 2/3/3 3/2/3  2 4 26 Financial 

statement 

effects of 

alternative 

translation 

rates 

2 4 27 

2 4 28 

   5/1/3 2 4 29 Translation 

gains and 

losses 

2 4 30 

31 
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   4/1/3 2 4 32 

33 
Translation 

accoun2ting 

development 

 34 Final exam 

5-Teaching methods: 

Intended learning outcomes that have been covered Metho

ds  

used 

in the 

course 

Methods of teaching  

General and 

transferable  

Skills 

Practical 

and 

Professi

onal 

Skills 

Intellectua

l Skills 

Knowledge 

and 

understandin

g 

√  √ √ √ interactive lectures 

√  √ √ √ Discussion 

     Brainstorming 

√ √ √ √ √ Practical/applied 

lesson 

√ √ √ √ √ Self-learning 

:reports 

presentation, topics 

for reading  

     Case study 

√ √ √ √ √ Solve problems 

     others 

6.Students evaluation: 

intended learning outcomes measured  Exam 

type 

g. Methods 

used 

  

 
 Knowledge and understanding: 1/1/3 to 5/1/3 

intellectual skills   : 1/2/3 to 3/2/3 

 

√ 

Written  

exam/ 

Quiz 

Knowledge and understanding 

intellectual skills   : 1/1/3 to 5/1/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 2/4/3 

    

√ 

Assignme

nts/ 

presentatio

n 

Knowledge and understanding 

intellectual skills   : 1/1/3 to 5/1/3 

Practical and Professional Skills:  

1/3/3 to 3/3/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 2/4/3 

√ Practical  

Knowledge and understanding 

intellectual skills   : 1/1/3 to 5/1/3 

Practical and Professional Skills:  

1/3/3 to 3/3/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 2/4/3 

√ Case 

study/prob

lem 

solving 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 2/4/3 √ Others(par

ticipation - 

Attendanc
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e) 

   

Written  exam/ Quiz : mid and final exam  

 Short questions: During the term 

Assignments : During the term 

Power point: During the term 

Practical: During the term 

(Participation-Attendance ... 

h. Time 

 

 

 

 

 

 

-75 marks (theoretical exam) 

Marks attendance   5 

marks year's work   10 

marks quiz                 10                    

i. Marks distribution 

 

 

 

7. List of books and references  

Notes on international accounting                 Notes 

 

- International Accounting Standards 

Arab Association of Certified Public Accountants, 

2000. 

-Encyclopedia of Accounting Standards: Explanation 

of international accounting standards and comparison 

with American, British and Egyptian standards 

Author:Tarek Abd Elaal 

Publisher Ain Shams University 

Essential books 

- Mamoun Madani Mehdi; Abdul Majid Abdullah 

Hassan. The application of international accounting 

standards and their impact on attracting foreign 

investments to the financial markets of developing 

countries. 2009. Sudan University of Science and 

Technology. 

Suggested books 

 Knowledge Bank: https://www.ekb.eg/ar  Periodicals , papers 

………etc 

Lecture halls, Data show, board,  Sources of education and 

learning   

     Course staff: prof. Dr Adel Taha     

     Head of scientific department: Dr. Shady Ewees 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
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 التأمين الدولى  ورياضياتهتوصيف  

  (  2019/  2018)للعام األكاديمي 
 

 اآللى.قسم  :اإلحصاء والحاسب 
 

 بيانات المقرر: -1
 الفرقة: الثالثة  اسم المقرر: التأمين الدولى  ورياضياته C32الرمز الكودي : 

 الوحدات الدراسي     نظري                   عملي عدد  التخصص: تجارة خارجية

 
 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/5 

2/1/9 

2/1/10 

2/1/11 

2/1/15 

2/1/16 

 

2/2/5 

2/2/6 

2/2/7 

 

2/3/10 

 

 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

 

 
 رخطإدارة ال،  وكيفية ر خطر ، وتحديد  أنواع  الخطمعرفة مفاهيم ال .1 هدف / اهداف المقرر: -2

 طرق  قياس الحظر.و

 التامين وهيئات التأمين. فهوممو أنواع تأمينات الممتلكات .2

بين  ةالتفرقو كيفية  إعادة التأمينو الفرق بين تأمينات الحياة والوفاة .3

 جتماعية.أنواع التأمينات اال

 التعرف على المخصصات الفنية. .4

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

 التامين.يتعرف على انواع  3/1/1  :المعرفة والفهم 3/1

 يلخص انواع التأمينات االجتماعية. 3/1/2

 التأمين.يناقش كيفية اعادة  3/1/3

 يصف معنى التامين والفرق بين هيئات التأمين . 3/1/4

 يحلل نوع الخطر.1/ 3/2 : المهارات الذهنية 3/2

 يبتكر طرق التعامل مع الخطر . 3/2/2

 يقارن بين طرق التأمين . 3/2/3

 يستنتج أفضل طريقة للتامين للتعامل مع نوع الخطر. 3/2/4

المهارات المهنية  3/3
 والعملية:

 يصمم وثيقة تأمين . 3/3/1

 ين .يعد طرق لمعالجة مشاكل التام 3/3/2

 يسجل جداول الحياة . 3/3/3

 يحسب المخصصات الفنية للشركات 3/3/4

     :المهارات العامة 4/3

 

 يعمل فى مجموعات . 3/4/1

 يتواصل مع االخرين بفاعلية. 3/4/2

 ينمي معرفه ومهاراته من خالل التعلم الذاتى المستمر . 3/4/3

 

4 2 
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   محتوى المقرر: -4

ت عدد ساعا االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي نظري

 /عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

مفاهيم الخطر 

، أنواع  

الخطر ، إدارة 

 الخطر.

1 2 1  3/2/1   

2 2 1 

3 2 1     

   3/2/2  1 2 4 قياس الحظر

5 2 1 

تأمينات 

 الممتلكات
6 2 1   3/3/1  

التامين 

وهيئات 

 التأمين

7 2 1 3/1/1 

3/1/4 

3/2/3 3/3/1  

منتصف 

الفصل 

  الدراسي

8 

تأمينات الحياة 

 والوفاة
9 2 1   3/3/3  

    3/1/3 1 2 10 إعادة التأمين

11 2 1   3/3/2  

المخصصات 

 الفنية.
12 2 1   3/3/4 3/4/1 

3/4/2 13 2 1 

التأمينات 

 االجتماعية
14 2 1 3/1/2   3/4/2 

امتحان نهاية 

الفصل 

 الدراسى

15 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 للمقرر التي يتم تغطيتها نواتج التعلم المستهدفة

المعرفة 

 فهموال

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة
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 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ
 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة
 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من  √

   3/2/4إلي  3/2/1ية من المهارات الذهن

   3/3/3إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية  من  √ تكليفات

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من  √ عرض تقديمي

   3/2/4إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

   3/3/3إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية  من  

                       3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من  
   3/2/4إلي  3/2/1المهارات الذهنية من  √ عملي /تطبيقي

   3/3/3إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية  من  

                       3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من  
 -اخري )مشاركة 

 حضور ...
                       3/4/3إلي  3/4/1ولة  من المهارات العامة والمنق √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:  توزيع الدرجات    -جد

 درجة 75ن نظري اخر الفصل الدراسي: امتحا

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 كتاب التامين ورياضياته لدكتور سامى نجيب كتب ملزمة -ب

 كتاب التأمين ورياضياته لدكتور ابراهيم محمد مهدى  كتب مقترحة  -جد

وريات علمية أو د –د 
 نشرات ... الخ

 ةبنك المعرف 

 ةدار المنظوم

مصادر التدريس 
 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 القائم بتدريس المقرر : د. حنان خضاري       رئيس مجلس القسم العلمي د. حنان خضاري       
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 االقتصادي التنمية والتخطيطتوصيف 

 (  2019/  2018ألكاديمي )للعام ا

 

  قسم  : االقتصاد.
 بيانات المقرر  -1

 C33 الرمز الكودي :
 التنمية والتخطيطاسم المقرر : 

 االقتصادي
 ةالفرقة : الثالث

 -عملي         4عدد الوحدات الدراسي     نظري     التخصص : تجارة خارجية

 
 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية فة والفهمالمعر

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/6 

2/1/11 

2/1/24 

2/1/25 

  2/2/1 

2/2/4 

2/2/6 

2/2/9 

2/2/13 

2/2/14 

2/3/10 

2/3/14 

2/3/16 

2/3/18 

2/3/23 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

 
االقتصادية وغير ) أهمية التنمية االقتصادية ، خصائص الدول الناميةدراسة -1 / هدف / اهداف المقرر:2

 ة ( وتفسير التخلف اإلقتصادى .االقتصادي

التعرف على نظريات التنمية اإلقتصادية ، إلى جانب دراسة الفرق بين النمو -2

 والتنمية ونظرية الدفعة القوية ونظريات السكان ، والصناعات الصغيرة، والتنمية

 ومشكلة الديون الخارجية دراسة.

دراسة مايتعلق بالتخطيط اإلقتصادى من مفهوم وتقسيمات ، الى جانب دراسة -3

 التخطيط القومى واإلقليمى .

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 يشرح خصائص الدول النامية.  3/1/1 

 وغير االقتصادية.يحدد الدول االقتصادية  3/1/2

 يناقش التخلف االقتصادي.  3/1/3 

 نظريات السكان.و ناقش ونظريات التنمية االقتصاديةي 3/1/4

 يشرح التنمية والصناعات  الصغيرة. 3/1/5

 :ةالمهارات الذهني3/2

 

 

 يفرق بين النمو والتنمية ونظرية الدفعة القوية 2/1/ 3

 غير المتوازن يقارن بين النمو المتوازن والنمو 3/2/2

 يقارن التنمية  ونقل التكنولوجيا 3/2/3

 يحلل التنمية ومشكلة الديون الخارجية. 3/2/4

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 

 .يعد مراحل التخطيط االقتصادى 3/3/1

 .يصمم أساليب التخطيط القومي  3/3/2

 .والتطبيق النظريةبين  يسجل التخطيط اإلقليمي 3/3/3
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 :رات العامةالمها3/4

 

يستخدم األساليب المالئمة في حل المشكالت الفردية والمؤسسية بكفاءة   3/4/1

.عالية  

 .يعمل في فريق  3/4/2

 .يديرالوقت بفعالية وكفاءة  3/ 4/ 3

   محتوى المقرر: -4

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

المعرفة  ليتطبيقي/عم نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارا

ت 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

مقدمة عن 

أهمية دراسة 

التنمية 

 االقتصادية

1 4 2 3/1/1    

خصائص 

 الدول النامية

2 4 2 3/1/1    

التفرقة بين 

الدول 

االقتصادية 

وغير 

 االقتصادية

3 4 2 3/1/2    

دراسة وتفسير 

تخلف ال

 االقتصادي.

4 4 2 3/1/3    

الفرق بين 

 النمو والتنمية
5 4 2  3/2/1   

ونظرية الدفعة 

 القوية
6 4 2  3/2/1   

النمو المتوازن 

والنمو غير 

،  المتوازن

نظريات 

 السكان

7 4 2 3/1/4 3/2/2   

امتحان أعمال 

 السنة

8  

التنمية 

 ت اوالصناع

 لصغيرة،ا

9 4 2 3/1/5   3/4/1 

تنمية ونقل ال

 التكنولوجيا
10 4 2  3/2/3   

والتنمية 

ومشكلة الديون 

 الخارجية

11 4 2  3/2/4   

وم همف

التخطيط 

االقتصادي 

 ه،وتقسيمات

12 4 2   3/3/1 3/4/2 
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مراحل 

التخطيط 

القومى 

 وأهدافه

13 4 2   3/3/1  

أساليب 

التخطيط 

،  القومي

التخطيط 

اإلقليمي بين 

النظرية 

 والتطبيق

14 4 2   3/3/2 

3/3/3 

 

امتحان نهاية 

الفصل 

 الدراسى

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 للمقرر التي يتم تغطيتها نواتج التعلم المستهدفة

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 لعمليةوا

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

      الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

     √ دراسة حالة

  √  √  حل مشكالت

      خرى )يتم ذكرها(أ

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ
 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 3/1/5الى  3/1/1المعرفة والفهم من  √

 3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

عرض / تكليفات 

 تقديمي

 

 3/1/5الى  3/1/1المعرفة والفهم من  √

 3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/3الى  2/3/1المهارات المهنية والعملية من 

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة من 

   تطبيقي 

اخري )مشاركة  

 حضور ... -
 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  √
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 امتحانات نظرية : منتصف وأخر الفصل       التوقيت -ب

 أسئلة قصيرة : خالل الفصل الدراسى

 تكليفات / عرض تقديمى / تطبيقى : خالل الفصل الدراسى

 درجة 25 ل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:امتحان منتصف الفص توزيع الدرجات    -جد

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 الدراسية والمراجع : قائمة الكتب -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

م ، اإلقتصـاد الـدولى و التجـارة الخارجيـة 2011م ـ2010محمـود عبـد الـرازق ،  كتب ملزمة -ب

 1"النظريـة و التطبيق" اإلسكندرية، الدار الجامعية للنشر، ط

م ، تخطـيط و تمويـل التنميـة "المنـاهج ـ النمـاذج ـ 2010حمـد المـاحى ، د/ محمـد م كتب مقترحة  -جد

 .1، بستان المعرفة للنشر، ط "التطبيـق

م ، التخطــيط اإلقتصــادى، 1995ه ـ1414عبــد الــرحمن زكــى ابــراهيم ،د/ 

 . اســكندرية، دار الجامعات المصرية

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ
  https://www.ekb.eg/arلمعرفة :بنك ا

مصادر التدريس 
 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 القائم بتدريس المقرر : د.السيد صالح الدين     رئيس مجلس القسم العلمي د.ايمان عوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
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 االحصاء التطبيقى وبحوث العملياتتوصيف                                           

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

  إحصاء وحاسب آلى .قسم  :

 بيانات المقرر : -1

 الثالثة  :الفرقة االحصاء التطبيقى وبحوث العملياتاسم المقرر :  C34الرمز الكودي : 

 2عملي              4نظري         عدد الوحدات الدراسي   التخصص : تجارة خارجية

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/11 

2/1/17 

2/1/25 

2/2/8 

2/2/10 

2/3/9 

2/3/14 

2/3/15 

2/3/16 

2/3/19 

 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

 

 مبادئ العد(. –)المجموعات : دراسة نظرية الفئات .1 هدف / اهداف المقرر: -2

من حيث ) تعريف النظريات فى اإلحتماالت ،  دراسة مبادئ االحتماالت .2

فراغات اإلحتماالت المحدودة ، فراغات االحتماالت الالنهائية المحدودة ، 

 االحتماالت الشرطية ، األحداث المستقلة(.

ة التوزيعات االحتمالية المنفصلة والمتصلة ، وتوزيعات المعاينة ، دراس .3

 واختبارات الفروض.

التعرف على تحليل التباين ، والتطرق الى دراسة تطبيقات إحصائية باستخدام  .4

 الحاسب اآللى.

 التعرف على طريقة السيمبليكس والبرمجة الخطية. .5

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم  3/1  

 

 يتعرف على نظرية الفئات.                                               3/1/1

 يشرح طريقة السيمبليكس ومعرفة مدى أهميتها فى اتخاذ القرار. 3/1/2

 يلخص أساسيات مبدأ العد . 3/1/3

 يسترجع أساسيات نظريات االحتماالت. 3/1/4

 : المهارات الذهنية 3/2

 

 يقارن بين اختبارات الفروض المختلفة . 3/2/1

    يستخدم تحليل التباين إليجاد أفضل الحلول.   3/2/2

 يقارن بين التوزيعات االحتمالية المنفصلة والمتصلة. 3/2/3

 يقارن بين طرق النقل المختلفة. 3/2/4

الخطية إلتخاذ القرار بإقل تكلفة يطبق طريقة السيمبليكس والبرمجة  3/3/1 المهارات المهنية والعملية:

 وبأعلى كفاءة.

 يميز بين التوزيعات المعاينة المختلفة. 3/3/2

 يحل االحتماالت الشرطية واألحداث المستقلة . 3/3/3

 يستخدم اساليب التنبؤ المختلفة بشتى المجاالت 3/3/4

 يحل نموذج التخصيص والشبكات 3/3/5
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 :المهارات العامة

4/3 

هاراته التعلم الذاتى من خالل التحليل االحصائى وذلك باستخدام ينمي م 3/4/1

 تطبيقات احصائية على الحاسب اآللى .

يستخدم تكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات والبيانات  3/4/2

 .والتواصل

   محتوى المقرر: -4

 قررنواتج التعلم المستهدفة للم عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

تطبيقي نظري

 /عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 :نظرية الفئات

) المجموعات 

 مبادئ العد  –

1 4 2 3/1/1 

3/1/3 

   

مبادئ 

،   االحتماالت

االحتماالت 

 الشرطية

2 4 2 3/1/4   3/4/2 

المتغيرات 

العشوائية ، 

حداث األ

 المستقلة

3 4 2   3/3/3 3/4/2 

التوزيعات 

االحتمالية 

المنفصلة 

 والمتصلة

4 4 2  3/2/3 3/3/2  

توزيعات 

 المعاينة

5 4 2  3/2/3   

اختبارات 

 الفروض 

6 4 2  3/2/1   

 –تحليل التباين 

توليد األعداد 

 العشوائية

7 4 2  3/2/2   

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8  

  3/3/1   2 4 9 الخطيةالبرمجة 

طريقه 

 السيمبلكس

10 4 2 3/1/2  3/3/1  

طريقه النقل ، 

تطبيقات 

إحصائية 

باستخدام 

 الحاسب اآللى.

11 4 2  3/2/4  3/4/1 

 

نموذج 

 التخصيص

12 4 2   3/3/5  

  3/3/5   2 4 13 تحليل الشبكات

  3/3/4   2 4 14 أساليب التنبؤ

  15امتحان نهاية 
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 الفصل الدراسى

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √   √ √ اعليةالمحاضرة التف

   √  √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √   √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

 مواضيع لالطالع  –تقديمية 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

 √ √ √ √ √  حل مشكالت

     : أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

√ 

      

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

     تكليفات    

√ 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/4الى  3/2/1ت الذهنية من المهارا

 3/3/5الى  3/3/1المهارات العملية: 

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

   عرض تقديمي

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ عملي /تطبيقي

 3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/5الى  3/3/1المهارات العملية: 

 3/4/3الى  3/4/1لعامة ووالمنقولة من المهارات ا

اخري )مشاركة 

 حضور ... -

√ 

 

 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 امتحانات نظرية : منتصف واخر الفصل التوقيت                    -ب

 أسئلة قصيرة :خالل الفصل الدراسى

 خالل الفصل الدراسى:تكليفات 

 صل الدراسىخالل الف :عرض تقديمى

 خالل الفصل الدراسى :عملى /تطبيقى

 حضور _خالل الفصل الدراسى-)مشاركة

 25امتحان منتصف الفصل الدراسى والتكليفات والتطبيقات :  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75درجة امتحان نظرى أخر الفصل الدراسى : 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات فى مادة تطبيقات بحوث العمليات               مذكرات             -أ

 2010إبراهيم محمد المهدي ، حزم بحوث العمليات ،دار المريخ ،  كتب ملزمة -ب
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 الجودة وحدة ضمان

 2011،سلطان محمد عبد الحميد، إحصاء تطبيقي وبحوث العمليات ،دار المريخ كتب مقترحة  -جـ

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

  https://www.ekb.eg/arة :بنك المعرف

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة  مصادر التدريس والتعلم

 

 رئيس مجلس القسم العلمي د.حنان خضيري                                القائم بتدريس المقرر : د.حنان خضيري        
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 الجودة وحدة ضمان

 قانون دولى توصيف

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 
 قتصاد.إلقسم  : ا

 :بيانات المقرر  -1

 الفرقة : الثالثة قانون دولى اسم المقرر :   C35الرمز الكودي :  

 -عملي         4عدد الوحدات الدراسي     نظري     التخصص : تجارة خارجية

 

 ي يحققها المقررنواتج تعلم البرنامج الت
 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/12 
2/1/14 
2/1/16 

2/2/7 
2/2/8 
2/2/9 

2/2/15 

2/3/5 
2/3/7 

2/3/10 
2/3/11 
2/3/12 
2/3/13 
2/3/14 
2/3/15 
2/3/16 
2/3/17 
2/3/18 

 

2/4/2 
2/4/3 
2/4/4 
2/4/5 
2/4/6 
2/4/7 
2/4/9 

 

التعريف بالقانون الدولي العام : من حيث النشأة والتطور ، وفروعه ، األساليب الفنية -1 هدف / اهداف المقرر: -2

 الجديدة للقانون الدولي العام.
األساس القانوني للقوة  كال من المنازعات الدولية والمعاهدات الدولية ، دراسة-2

 . العام.اإللزامية لقواعد القانون الدولي 
 تقنين قواعد القانون الدولي العام المتعلقة بالعالقات الدبلوماسية.ب األلمام-3

 المسئولية الدولية وأساسها ، والمنظمات الدولية .التعرف على -4

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 لمعاصر وتطبيقاته المختلفة دوليا.يتعرف على قواعد القانون الدولي العام ا 3/1/1

 يشرح قواعد القانون الدولي للعالقات الدولية ، وسبل حل المنازعات الدولية. 3/1/2

 األساس القانوني للقوة اإللزامية لقواعد القانون الدولي العام. ناقشي 3/1/3

 يوضح كيفية حل المنازعات الدولية التي تثور في العالقات الدولية. 3/1/4

 ةقوانين التجاريتعرف على  3/1/5

 : ةالمهارات الذهني3/2

 

 يبين األساليب الفنية الجديدة للقانون الدولي العام. 3/2/1
 يقارن بين القانون الدولى العام والقانون الدولى الخاص. 3/2/2

قواعد القانون الدولي العام المتعلقة بالعالقات الدبلوماسية ،  ربط بين ي 3/2/3

 لدولية بأنواعها.والمنظمات ا
 االشخاص الدوليين. يميز بين 3/2/4

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 

 القانون الدولى العام والخاص. يطبق مباديء 3/3/1

 القواعد الدولية التي تحكم العالقات الدولية. ينفذ 3/3/2

 المنظمات الدولية العالمية والمنظمات االقليمية. يشارك في 3/3/3

 حل مشكالت وسبل حل المنازعات الدولية.لافكار جديده طرح ي3/3/4
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 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي.3/4/1    :المهارات العامة4/3

 يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة.3/4/2 

   محتوى المقرر: -4

 واتج التعلم المستهدفة للمقررن عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري
 والفهم

المهارات 
 الذهنية

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات 
العامة 

 والمنقولة

مقدمة عن القانون 
 الدولي

1 4  3/1/1    

األساليب الفنية 
الجديدة للقانون 

 الدولي العام

2 4  3/1/2 3/2/1 3/3/1  

نون التعريف بالقا
 العام

3 4   3/2/2 3/3/1  

4 4 

فروع القانون 
 الدولي العام

5 4   3/2/3 3/3/1  

6 4 

األساس القانوني 
للقوة اإللزامية 
لقواعد القانون 

 الدولي العام
 

7 4  3/1/3  3/3/1  

امتحان منتصف 
 الفصل الدراسي

8 

المعاهدات الدولية 
، المنازعات 

 الدولية

9 4  3/1/4 

3/1/2 

 3/3/4 3/4/1 

تقنين قواعد 
القانون الدولي 
العام المتعلقة 

بالعالقات 
 الدبلوماسية

11 4  3/1/2 3/2/4 3/3/2 3/4/2 

المسئولية الدولية 
 وأساسها

11 4     3/4/1 

 المنظمات الدولية
)العالمية 

 واالقليمية(

12 4    3/3/3 3/4/1 

13 4 

االشخاص 
 الدوليين
 ةالتجاروقوانين 

14 4  3/1/5 3/2/4  3/4/1 

3/4/2 

إمتحان نهية 
 الفصل الدراسى

15 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم
تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المهارات  المعرفة والفهم
 الذهنية

مهارات ال
المهنية 
 والعملية

المهارات 
العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

 √  √ √ √ العصف الذهني

     الدروس العملية / 
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 التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات 
مثل اعداد تقارير 
 –وعروض تقديمية 
  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

  1/1/5الى  3/1/1معرفة و فهم من  √ امتحانات نظرية

 3/2/4الى  3/2/1مهارات ذهنية من 

  1/1/5الى  3/1/1فة و فهم من معر  √ أسئلة قصيرة

 3/2/4الى  3/2/1مهارات ذهنية من 

  تكليفات 

 دراسة حالة

 عرض تقديمي

  1/1/5الى  3/1/1معرفة و فهم من  √

 3/2/4الى  3/2/1مهارات ذهنية من 

 3/3/4الى  3/3/1مهارات مهنية 

 3/4/2إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من 

 3/4/2إلي  3/4/1هارات العامة والمنقولة  من الم √ عملي /تطبيقي

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 3/4/2إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من  √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 : خالل االفصل الدراسيعلى دراسة حالة تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي

 درجة 25: ومشاركة امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 ، دار الجنان للنشر والتوزيع2117القانون الدولى المعاصر  :مصطفى ابو الخير  كتب ملزمة -ب

 

 مكتبة القانون واالقتصاد 2112الوسيط فى القانون الدولى العام  : محمد نصر محمد  كتب مقترحة  -جـ
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دوريات علمية أو نشرات  –د 

 ... الخ

 https://www.ekb.eg/arبنك المعرفة  

 مدرج و قاعات تدريس و اجهزة عرض و سبورة و المكتبة مصادر التدريس والتعلم

 د. ايمان عوض رئيس مجلس القسم العلمي :        د. فريد الزهيريالمقرر :   قائم بتدريس        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
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Course specification Web Design 

 (Academic Year 2018/2019) 

Department: Statics and Computer Science 

Basic information  

Level:- Third Name:- Web Design Code:-C36 

No. of hours 

      Theoretical      4                      Practical     2  

Specialization: 

 Foreign Trade 

 
Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable skills   

Professional and 

Practical Skills  

intellectual Skills  Knowledge and 

understanding 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

2/4/9 

  2/3/5 

2/3/10 

2/3/11 

2/3/12 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/15 

2/3/18 

2/2/8 

2/2/9 

2/2/15 

2/1/12 

2/1/14 

 
1. Studying website design and learn how people with 

disabilities surf the web, why you should edit your 

website, what is access to the website anyway. 

2. Learning about images, animations, and image maps. 

3. Studying Multimedia  , hypertext links and page 

orientation.   

4. knowing graphs, charts and scripts. 

5. Studying information technology for library access. 

6. Knowledge of the practical resources of the staff of the 

service of students with special needs. 

2-aim/aims of the 

course 

 
 
 
 
 
 
 

3-  intended learning outcomes        
3/1/1 Describe the functionality of all visible elements. 

3/1/2 Identify captions, audio text, video descriptions, and 

accessible versions if you're using formats that are not 

accessible. 

3/1/3 Describes the longest attributes. 

3/1/4 Discuss the validity of the HTML and. 

3/1/5 Explain the recent ALA policy statement on accessibility 

for consumers with disabilities.  

3/1 Knowledge and 

understanding: 

 

 
 

 

 

3/2/1 Demonstrate client-side MAP and text for hotspots. 

3/2/2 Classify headings, lists, and consistent structure and use 

CSS for layout and style where possible. 

3/2/3 Deduce alternative content if active features are not 

accessible or not supported. 

3/2 Intellectual 

skills:  
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3/3/1 Use text that makes sense when read out of context. 

3/3/2 Design an interactive site on the Internet. 

3/3/3 Use the DSS Department web page as a support tool  . 

3/3/4 Use evaluation tools and text-only browsers to verify 

accessibility 

3/3/5 Check the locations on the Real Player device to see if 

they are dealing with access. 

 3/3Practical and 

Professional Skills: 

 

3/4/1 communicate and influence others. 

3/4/2 Continuous self-learning in Internet software using 

browsers for learning. 

3/4/3 Manage time effectively.. 

 3/4 General and 

transferable Skills: 

 

4.course Content     

Intended learning outcomes No of hours /per 

week 

Week Topics 

General 

and 

transferable 

Skills     

Pract

ical 

and 

Profe

ssion

al 

Skills 

Intell-

ectual 

Skills 

Knowled

ge and 

understan

ding   

practic

al 

theoreti

ca-l 

  

   3/1/1 

3/1/2 
2 4 1 Introduct

ion of 

web 

design 

 3/3/1 3/2/1 3/1/2 2 4 2 Images, 

animatio

ns and 

image 

maps. 

3/4/1 

3/4/2 

3/3/2  3/1/3 2 4 3 Multimed

ia 

3/4/1 

3/4/2 
 3/2/2 3/1/4 2 4 4 Hypertex

t links 

and page 

orientatio

n. 

2 4 5 

 3/3/2  3/1/4 2 4 6 Graphs 

and 

charts. 

3/4/1 

 

  3/1/4 2 4 7 Scripts, 

applets, 

& plug – 

ins 

8 Midterm 

Exam 
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3/4/3   3/1/4 2 4 9 Frames 

and 

tables. 

 3/3/3 

3/3/4 
3/2/3  2 4 10 Check 

your 

work. 

3/4/2 

3/4/3 
3/3/3 

3/3/5 
3/2/3  2  11 Accessibl

e 

Informati

on 

Technolo

gy for 

Libraries 

2 4 12 

3/4/2 

3/4/3 
3/3/5 

 

 3/1/5 2 4 13 Practical 

Resource

s for 

Disabled 

Student 

Service 

Staff 

2 4 14 

15 Final 

term 

exam 

Teaching methods: 

Intended learning outcomes that have been 

covered 

Methods  

used in 

the 

course 

Methods of 

teaching  

General 
and 
transferabl
e  Skills 

Practic
al and 
Profess
ional 
Skills 

Intellect

ual 

Skills 

Knowledge 
and 
understandi
ng 

√   √ √ interactive 
lectures 

√   √ √ Discussion 
     Brainstorming 
√ √ √ √ √ Practical/applie

d lesson 
√ √ √ √ √ Self-learning 

:reports 
presentation, 
topics for 
reading  

     Case study 
     Solve problems 
     others 

6.Students evaluation: 
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intended learning outcomes measured  Exam type j. Methods 

used 

  

 
 Knowledge and understanding: 3/1/1 to 

3/1/5 

intellectual skills :3/2/1 to 3/2/3 

 

√ 

Written  exam/ 

Quiz 

Knowledge and understanding 

intellectual skills :3/1/1 to 3/1/5 

Practical and Professional Skills: 3/2/1 to 

3/2/5 

  

  

√ 

Assignments/ 

presentation 

Knowledge and understanding 

intellectual skills :3/1/1to 3/1/5 

Practical and Professional Skills: 3/2/1 to 

3/2/4 

General and transferable  Skills : 3/4/1 to 
3/4/3 

√ Practical  

  Case 

study/problem 

solving 

General and transferable  Skills : 3/4/1 to 
3/4/3 

√ Others(participati

on - Attendance) 

   

Written exam/ Quiz: mid and final term 

exam 

 Short questions: During the semester. 

Assignments , Power point, Practical: 

During the semester. 

k. Time 

-65 marks (theoretical exam) 

Marks attendance  10 

marks year's work 10 

marks quiz      15                    

l. Marks distribution 

 

7. List of books and references  
Lectures  of course staff                Notes 

 - Web sites and web publishing: Front 

page 2002 

Dar al-Safe ‘, 2009 

Essential books 

-Website design and web publishing 

Haditha Hammond Al Shelbi, Amman: 

Dar Safa, 2009 

Suggested books 

Knowledge Bank 

https://www.ekb.eg/ar 
Periodicals , papers ………etc. 

Board, data show , library, teaching 

rooms, computer lab 
Sources of education and learning   

  Course staff: Dr. Hamdy Mahrous            

         Head of scientific department: Dr. Hanan Khodary 

https://www.ekb.eg/ar
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 توصيف مقررات الفرقة الرابعة شعبة تجارة خارجية           

(2018- 2019) 
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course specification E-marketing &Advertising.   

 (Academic Year 2018/2019)  

 

Department: Business Management 
Basic information  

Level:-FOUR Name: E-marketing &Advertising.   Code:-C37 

No. of hours: 
Theoretical       4                                                   Practical    2 

Specialization: 

Foreign Trade 

 
Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable 

skills   

Professional 

and Practical 

Skills  

intellectual Skills  Knowledge and 

understanding 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.3.11 

2.3.12 

2.3.15 

2.3.17 

2.3.18 

2.2.9 

2.2.15 

2.1.14 

2.1.17 

1. An overview of e-commerce, its nature, 

characteristics, advantages and constraints. 

2. Studying  e-business models and money making 

skills online. 

3.  Knowing full knowledge about documents, legal 

penalties and tax. 

4. Learn about the globalization of e-commerce, pricing, 

and web economics. 

5. Organizing and implementing internet marketing 

plans. 

2-aim/aims of the course 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  intended learning outcomes        

1/1/3 Explain concept and forms of e-commerce. 

2/1/3 discuss The New Economy - Economics of the 

Web. 

3/1/3 Explain concept of B2C represented in the trade 

exchange between companies on the one hand and 

individual consumers on the other. 

4/1/3 identify  concept of E-Marketing and its 

characteristics and advantages. 

 3/1 Knowledge and 

understanding: 

 

 
 

 

1/2/3 Classify elements of electronic commerce. 

2/2/3 Show privacy, security, legal and tax issues. 

3/2/3 Compare between e-commerce models. 

3/2 intellectual skills: 
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1/3/3 Demonstrate e-business, e-marketing, social 

networks). 

2/3/3 Apply the concept of e-commerce with traditional 

trend, Traffic and Brand Building. 

3/3/3 Show the effect of  posts, future vision and 

personal attributes on websites. 

3/3Practical and 

Professional Skills : 

 

3/4/1  communicate and influence others. 

3/4/2 use information technology to gain data. 

3/4/3 communicate with the labor market. 

3/4 General and 

transferable Skills: 

     

 

4.course Content   

Intended learning outcomes No of hours /per 
week 

We

ek 

Topics 

General and 

transferable 

Skills     

Practic

al and 

Professi

onal 

Skills 

Intelle

ctual 

Skills 

Knowled

ge and 

understa

nding   

 

practica

l 

theoret

ical 

  

1/4/3   4/1/3 2 4 1 Overview of E-
Marketing 

   2/1/3 2 4 2 B2C 
Individuals 
Online 

1/4/3   3/1/3 2 4 3 B2C E- 
Marketing 

1/4/3   3/1/3 2 4 4 Personalizatio
n & 
Customization 

2/4/3 3/3/1   2 4 5 Online 
Communities 

  2/2/3  2 4 6 Economics of 
the Web 

2/4/3 3/3/1   2 4 7 E-Marketing 
Business 
Models 

8 Midterm exam 
 3/3/1   2 4 9 Internet 

Marketing 
Plans 

   3/1/4 2 4 10 Pricing 

   3/1/4 2  11 Globalization 
of E-Marketing 

  2/2/3  2 4 12 Legal and 
Taxation 
Issues 

 3/3/3   2 4 13 Careers, 
Future 
Prospects 

 3/3/3   2 4 14 Privacy, 
Security 
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 15 Final exam 

5.Teaching methods: 

Intended learning outcomes that have been 

covered 

Methods  

used in 

the 

course 

Methods of 

teaching  

General 
and 

transferabl
e  Skills 

Practic
al and 

Profess
ional 
Skills 

Intellect

ual 

Skills 

Knowledge 
and 
understandi
ng 

√  √ √ √ interactive lectures 

√  √ √ √ Discussion 
     Brainstorming 
√ √ √ √ √ Practical/applied 

lesson 
√ √ √ √ √ Self-learning 

:reports 
presentation, topics 

for reading  

     Case study 

     Solve problems 

     others 

6.Students evaluation: 

intended learning outcomes measured  Exam type m. Methods 

used 

  

 
Knowledge and understanding: 1/1/3 to 4/1/3 

intellectual skills   : 1/2/3 to 3/2/3 

 

√ 

Written  exam/ 

Quiz 

Knowledge and understanding 

intellectual skills   : 1/1/3 to 4/1/3 

Practical and Professional Skills: 1/2/3 to 3/2/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 3/4/3 

    

√ 

Assignments/ 

presentation 

Knowledge and understanding 

intellectual skills  :1/1/3 to 4/1/3 

Practical and Professional Skills: 1/2/3 to 3/2/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 3/4/3 

√ Practical  

  Case 

study/problem 

solving 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 3/4/3 √ Others(particip

ation - 

Attendance) 

 

Written  exam/ Quiz : final and mid term exam 

Short questions: During the semester. 

Assignments : During the semester. 
Power point: During the semester. 
Practical: During the semester. 
(Participation-Attendance During the semester. 

n. Time 
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-65 marks (theoretical exam) 

Marks attendance   10 

marks year's work   10 

marks quiz        15   

o. Marks distribution 

 

 

 

7. List of books and references  

Notes on E-Marketing                          Notes 

-Salem Alaa Abdul Razzaq Mohammed.,2017 

"Electronic Management Networks."  

-Abdul Qader Quresh, and Aisha Bouamir. 

"The role of e-advertising in making the 

purchase decision ENIE-Algeria case study". 

Journal of economic books 7.1 (2016).  

Essential books 

Bassam Nour. "E-Commerce: How, When and 

Where? !!!" (2009). 

Suggested books 

Knowledge Bank 

https://www.ekb.eg/ar 
Periodicals , papers ………etc 

Lecture hall, data show, board, lab Sources of education and learning   

Course staff: Dr. Rania Elmorsy      

Head of scientific department: Dr. Rania Elmorsy 
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 العالقات الدولية والقنصليةتوصيف 

 (  2019/  2018اديمي )للعام األك

 قسم  : اإلقتصاد.

 :بيانات المقرر  -1

 C38الرمز الكودي :  
العالقات الدولية اسم المقرر :  

 والقنصلية
 الفرقة : الرابعة

 -عملي         4عدد الوحدات الدراسي     نظري       التخصص : تجارة خارجية

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

فة والفهمالمعر المهارات العملية  المهارات الذهنية 

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2.1.14 

2.1.17 

2.1.26 

2.2.6 

2.2.15 

2.3.7 

2.3.10 

2.3.11 

2.3.12 

2.3.14 

2.3.18 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

 

لوماسية والقواعد القانونية دراسة التطور التاريخي للعالقات الدولية والدب-1 اهداف المقرر: -2

 المنظمة لها .

العرف الدولي واللوائح الخاصة والمعاهدات الخاصة بالقواعد التعرف على -2

القنصلية  والدبلوماسية، الى جانب دراسة  األساس القانوني للحصانات 

 واالمتيازات الدبلوماسية.

 التعرف علي االمتيازات والحصانات القانونية.-3

 المنظمات الدولية والعالقات الدبلوماسية.ي التعرف عل-4

دراسة التسهيالت والمزايا والحصانات الخاصة بالقناصل الفخريين  والبعثات -5

 التي يرأسونها ، و التسهيالت والمزايا الخاصة بالبعثة القنصلية.

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

اختصاصات الدولة في مجال العالقات الدولية ، حصانات من  يشرح كال 3/1/1

 رئيس الدولة وامتيازاته ، ووزير الخارجية.

 قواعد القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الدبلوماسية. يناقش 3/1/2

 تشكيل البعثة القنصلية وحجمها.يصف  3/1/3

 يعدد واجبات المبعوث القنصلى. 3/1/4

 ثيل الدبلوماسي بين الدول.يشرح تبادل التم 3/1/5

يشرح اللوائح الخاصة والمعاهدات الخاصة بالقواعد القنصلية  3/1/6

 والدبلوماسية.

 : ةالمهارات الذهني3/2

 

 االعفاءات المالية للبعثات الدولية. يستنتج3/2/1

 يناقش التطور التاريخى للعالقات القنصلية. 3/2/2

 بالبعثة القنصلية. يبين التسهيالت والمزايا الخاصة 3/2/3

 األساس القانوني للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية. يحلل 3/2/4

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 

 يميز بين انواع المنظمات الدولية. 3/3/1

يميز بين دور كال من رئيس الدولة ووزير الخارجية فى توجيه العالقات  3/3/2

 الخارجية للدولة.

 .يدير الوقت بكفاءة 3/4/1     :ةلمهارات العام3/4

 .يتواصل مع االخرين بفاعلية 3/4/2

   محتوى المقرر: -4
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 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

المعر تطبيقي/عملي نظري

فة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 ولةوالمنق

التطور 

التاريخي 

للعالقات 

الدولية 

 والدبلوماسية

1 4  3/1/1   3/3/2  

العرف الدولي 

واللوائح 

الخاصة 

والمعاهدات 

 الخاصة

2 4   3/2/4  3/4/2 

تقنين قواعد 

القانون الدولي 

المتعلقة 

بالعالقات 

 الدبلوماسية

3 4  3/1/2     

تبادل التمثيل 

الدبلوماسي 

 بين الدول

4 4  3/1/5    3/4/1 

تشكيل البعثات 

 الدبلوماسية

5 4  3/1/3    

األساس 

القانوني 

للحصانات 

واالمتيازات 

 الدبلوماسية

6 4   3/2/4   

الحصانات 

واالمتيازات 

الخاصة بتيسير 

 عمل البعثة.

7 4   3/2/4   

امتحان 

منتصف 

 الدراسي

8  

الحصانات 

واالمتيازات 

واإلعفاءات 

 الشخصية

9 4 0  3/2/1 

3/2/4 

  

اإلعفاءات 

 المالية

10 4 0 3/2/1    

المنظمات 

الدولية 

والعالقات 

 الدبلوماسية

11 4 0   3/3/1   

العالقات 

القنصلية 

)تطورها 

 التاريخي

12 4 0  3/2/2   
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تشكيل البعثة 

القنصلية 

 وحجمها

13 4 0  3/2/3  3/4/1 

واجبات 

المبعوث 

القنصلي 

،التسهيالت 

والمزايا 

عثة الخاصة بالب

 القنصلية

14 4 0 3/1/4 3/2/3  3/4/2 

امتحان نهاية 

الفصل 

 الدراسى

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

 √ √ √ √ √ العصف الذهني

الدروس العملية / 

 التطبيقية

     

التعلم الذاتي: تكليفات 

مثل اعداد تقارير 

 –وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ امتحانات نظرية

 3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ أسئلة قصيرة

 3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ تكليفات    

 3/2/4الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 عرض تقديمي

 عملي /تطبيقي

 3/4/2الى  3/4/1قولة من المهارات العامة ووالمن √

 3/3/2إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية من 
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 رئيس مجلس القسم العلمي د/ايمان عوض                                            منسق المقرر : د/حسن السيد

 

 

 

 

 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من  √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت              -ب

 دراسي      تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل ال 

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات مادة العالقات الدولية والنظم القنصلية. مذكرات                          -أ

أسس وقواعد العالقات الدبلوماسية والقنصلية: دليل عمل الدبلوماسي والبعثات  ب ملزمةكت -ب

 الدبلوماسية. ناظم عبد الواحد الجاسور.

تحليل العالقات الدولية ) دراسة فى ادارة الصراع الدولى ( د . على جمال سالمة  كتب مقترحة  -جـ

 2013دار النهضة العربية 

دوريات علمية أو  –د 

 شرات ... الخن

 بنك المعرفة 

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج ، قاعات ، تدريس ، أجهزة عرض والمكتبة. مصادر التدريس والتعلم
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 تطبيقات بحوث العملياتتوصيف 

 (  2019/  2018لعام األكاديمي )ل

االحصاء والحاسب اآللى.قسم  :   

 :بيانات المقرر  -1

 الفرقة : الرابعة تطبيقات بحوث العملياتاسم المقرر :   C39الرمز الكودي :  

 2عملي           4  عدد الوحدات الدراسي     نظري   التخصص : تجارة خارجية

 

قها المقررنواتج تعلم البرنامج التي يحق  

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/10 

2/1/11 

 

2/2/4 2/3/14 

2/3/15 

2/4/4 

2/4/6 

2/4/9 

2/4/11 

 

التعرف على  أساليب اتخاذ القرار عن طريق البرمجه الخطيه ومدى تأثيرها  .1 هدف / اهداف المقرر: -2

 المعلومات وفى دعم اتخاذ القرار فى نظم

 فهم طريقه السيمبلكس ومعرفة مدى أهميتها فى اتخاذ القرار فى سوق العمل .2

استخدام طريقه النقل فى مناقشه اساليب حل المشكالت وكيفيه اتخاذ  .3

 القرارات فى ضوء تكلفة الفرصه البديله وذلك لرشيد اتخاذ القرار

ات ويفسرها ويحلل ما تعكسه من البيانات واالحصائي فهم التعامل مع .4

 مؤشرات اقتصاديه واجتماعيه

 المخرجات التعليمية المستهدفة: -3

 :المعرفة والفهم3/1
 

 يتعرف على طرق اتخاذ القرار مثل البرمجة الخطية والسيمبلكس .  3/1/1

 يذكر طريقه النقل لحل المشكلة فى ضوء التكلفة المتاحة . 3/1/2

 .المشكلة المطلوب اتخاذ القرار بها  حيتوض يلم بشبكات 3/1/3

 : ةالمهارات الذهني3/2
 

 سالسل ماركوف لحل المشكالت . يحلل3/2/1

 أساليب التنبؤ لتخطيط طرق لحل المشكالت . يستخدم3/2/2

يقارن بين طرق اتخاذ القرار واختيار األمثل من بينها لتوفير الجهد  3/2/3

 والتكلفة .

المهارات المهنية 3/3

 لعملية:وا
 

التخاذ  ونموذج التخصيص طريقة السيمبلكس والبرمجة الخطية يطبق 3/3/1

 القرار بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة .

يميز االختالفات بين طرق النقل ومعرفة طريقة استخدامها فى الحياة  3/3/2

 العملية.

 نظريات األحتماالت في بحوث العمليات يطبق 3/3/3

 :العامة المهارات3/4
 

 يعرض المعلومات ويفسر الظواهر شفاهة وكتابة. 3/4/1

 .يتواصل مع األخرين بفعالية 3/4/2

 يعمل ضمن فريق. 3/4/3

يستخدم تكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات والبيانات  3/4/4

 والتواصل.

التعلم الذاتي والمستمر لتطوير معلوماته  ينمي قدراتة باستخدام 3/4/5

 .ومهاراته المهنية

 محتوى المقرر: -4
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 أساليب التعليم والتعلم: -5

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 3/4/1 3/3/1  3/1/1 2 4 1 البرمجة الخطية

3/4/2 

طريقه 

 سالسيمبلك

2 4 2 3/1/1  3/3/1 3/4/2 

3/4/3 

 3/4/3 3/3/2  3/1/3 2 4 3 طريقه النقل

نموذج 

 التخصيص

4 4 2   3/3/1 3/4/4 

3/4/5 

 3/4/1   3/1/3 2 4 5 تحليل الشبكات

3/4/2 

3/4/2 

3/4/3 

 3/4/4  3/2/2  2 4 6 أساليب التنبؤ

3/4/5 

   3/2/2  2 4 7 ون.زضبط المخ

نتصف امتحان م

 لدراسيالفصل ا

8  

تحليل سالسل 

 ماركوف

9 4 2  3/2/1   

10 4 2    3/4/4 

3/4/5 

تطبيقات نظرية 

االحتماالت في 

 بحوث العمليات.

11 4 2   3/3/3 3/4/4 

3/4/5 
12 4 2 

 

 تحليل القرارات

13 4 2  3/2/3  3/4/2 

3/4/3 14 4 2 

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسي

15 4 2     

الطريقة التي  لتدريس والتعلمطرق ا

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

   √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ ملية / التطبيقيةالدروس الع

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

– 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  ننوع االمتحا األساليب المستخدمة -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

√ 

 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ تكليفات

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 3/4/5الى

   عرض تقديمي

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ عملي /تطبيقي

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/2الى  3/3/1المهارات العملية: 

 3/4/5الى 3/4/1 من والمنقولة العامة المهارات

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

√ 

 

 

 3/4/4لىا 3/4/1 من والمنقولة العامة المهارات

 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:  توزيع الدرجات -جـ

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 والمراجع :قائمة الكتب الدراسية  -7

 مادة تطبيقات بحوث العمليات القائم بتدريس محاضرات مذكرات -أ

نبيل عبد الرءوف إبراهيم ، تطبيقات بحوث العمليات،كلية التجارة جامعة عين  كتب ملزمة -ب

 شمس

 

 2011،سلطان محمد عبد الحميد، إحصاء تطبيقي وبحوث العمليات ،دار المريخ كتب مقترحة -جـ

علمية أو  دوريات –د 

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة مصادر التدريس والتعلم

 

 يخضار حنان. د :رئيس مجلس القسم العلمي                     القائم بتدريس القرر:د. حنان خضاري

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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Course specification Analysis and decision support systems 

 (Academic Year 2018/2019) 

  

Department: Business Management 
Basic information  

Year:Four course  name: Analysis and decision support systems  Code No: C40 

No. of hours: 

        Theoretical   4                               Practical  2     
Specialization:  

Foreign Trade 
 

Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable skills   

Professional and 

Practical Skills  

intellectual Skills  Knowledge and 

understanding 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

2/4/9 

 

 

2/3/5 

2/3/10 

2/3/11 

2/3/12 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/15 

2/3/17 

2/3/19 

2/3/20 

2/2/2 

2/2/8 

2/2/9 

2/2/15 

 

 

 

2/1/12 

2/1/13 

2/1/14 

 

 

 

1. Identifying management support systems 

(overview) and study decision-making systems. 

2. Studying  basics of  modeling, support, 

simulation, guided programming, 

programming languages, graphics, 

quantitative models. 

3. Optimization through mathematical 

programming. 

4. Providing the student with the scientific 

concept to support decision-making and its 

elements and its knowledge of decision-making  

models under different circumstances. 

5. Ability to design and create simple and 

intelligent systems to help support decision 

making. 

6. Studying  of the Interactive Financial Planning 

System (IEPS), as well as case studies, DSS  

illustrative applications. 

2-aim/aims of the course 

 
 
 
 
 
 
 
 

3-  intended learning outcomes   
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1/1/3  Know  the  components  of  decision  support  

systems. 

2/1/3  Understand  the  requirements for implementation 

of decision support systems. 

3/1/3  Demonstrates  information  and decision-making  

levels. 

4/1/3 Summarize  types of decisions represented by ( 

Structured , Semi structured and Un structured). 

5/1/3 Explain output of the application of decision 

support systems. 

3/1 Knowledge and 

understanding: 

 

 

 

 

 

1/2/3 Compare between decision support systems. 

 2/2/3 analyze the development of decision support 

system using artificial intelligence and explain 

Characteristics of decision support systems. 

3/2/3  Compare Decision types and decision properties 

effective.  

4/2/3 Divide decision types at different administrative 

levels. 

 3/2 intellectual skills : 

 

 

 

 

1/3/3  Evaluate implementation of decision support 

systems. 

2/3/3 create practical cases of decision support systems. 

3/3/3  use objectives  and  methods of  representing 

knowledge and expert  systems to take decisions 

 3/3Practical and 

Professional Skills: 

 

3/4/1 Communicate and influence others.  

3/4/2 Continue self-learning in Internet software using 

browsers for learning. 

3/4General  and 

transferable Skills : 
    

 

4.course Content    

 

Intended learning outcomes No of hours /per 

week 
Week Topics 

Genera

l and 

transfe

rable 

Skills 

Practical 

and 

Professi

onal 

Skills 

Intellec

tual 

Skills 

Knowled

ge and 

understa

nding 

 

practical theoret

ical 

  

3/4/1   3/1/1 2 4 1 
 

Basis of 

decision 

making 
3/4/1   3/1/2 2 4 2 

 

Theoreti

cal 

framewo

rks for 

decision 

support 

systems 
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3/4/2  3/2/1 3/1/3 2 

 

4 

 
3 

 

DSS 

develop

ment 

techniqu

es 

3/4/1 

3/4/2 

   2 4 4 

 

Develop

ment 

and 

evaluati

on of 

DSSs in 

different 

domains 

Detail 

 3/3/1  3/1/4 2 4 5 Fundam

entals of 

DSSs 
3/4/2  3/2/2  2 4 6 

 

  3/2/3  2 4 7 

 8 Mid-

term 

exam 

3/4/1 3/3/3 

3/3/1 

  2 4 9 Theoreti

cal 

framewo

rks for 

DSSs 

2 4 10 

 

3/4/1  3/2/4 3/1/4 2 4 11 Develop

ment 

techniqu

es of 

DSS 

3/4/2    2 4 12 

    2 4 13 

 

Evaluati

on of 

DSSs in 

different 

domains 

 3/3/2  3/1/5 2 4 14 

 

 15 Final 

exam 

5.Teaching methods: 

Intended learning outcomes that have been covered Methods 

 used in 

the 

course 

Methods of 

teaching  

General 
and 

transferabl
e  Skills 

Practical 
and 

Professio
nal Skills 

Intellectual 

Skills 

Knowledge 
and 
understandi
ng 

√  √ √ √ interactive 
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lectures 

√  √ √ √ Discussion 
     Brainstorming 

√ √ √ √ √ Practical/applie

d lesson 
√ √ √ √ √ Self-learning 

:reports 

presentation, 

topics for 

reading  

     Case study 

√ √ √ √ √ Solve problems 

     others 

6.Students evaluation: 

Knowledge and understanding: 3/1/1 to 3/1/5 

intellectual skills   : 3/2/1 to 3/2/4 

Practical and Professional Skills: 3/3/1 to 3/3/3 

General and transferable  Skills : 3/4/1 to 3/4/2 

 

√ 

Written  exam/ Quiz  

Knowledge and understanding  :3/1/1 to 3/1/5 

intellectual skills : 3/2/1 to 3/2/4 

Practical and Professional Skills: 3/3/1 to 3/3/3 

√ Assignments/ 

presentation 

Knowledge and understanding: 3/1/1 to 3/1/5 

intellectual skills   : 3/2/1 to 3/2/4 

Practical and Professional Skills: 3/3/1 to 3/3/3 

General and transferable  Skills : 3/4/1 to 3/4/2 

√ Practical  

intellectual skills   : 3/2/1 to 3/2/4 

Practical and Professional Skills: 3/3/1 to 3/3/3 

General and transferable  Skills : 3/4/1 to 3/4/2 

√ Case study 

problem solving 

 

General and transferable  Skills : 3/4/1 to 3/4/2 √ Others(participation - 

Attendance) 

Written  exam/ Quiz : final and mid-term exam 

 Short questions: During the semester. 

Assignments : During the semester 
Power point: During the semester 
Practical: During the semester 
(Participation-Attendance: During the semester 

p. Time 

 

 

 

 

 

-65 marks (theoretical exam) 
Marks attendance   10 
marks year's work   10 
marks quiz                 15    

q. Marks distribution 

 

 

 

7. List of books and references  

Lecturers on Commercial studies in English (1)                          Notes 

Decision support systems and intelligent systems  , 
Efraim Turban, Efraim Turban, University of Hawaii 
Jay E. Aronson, University of Georgia., eight 
edition,2007. 

Essential books 
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Prof: Samir Abou  Elfetouh  Course staff 

Head of scientific department: Dr. Rania Elmoursy 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert Systems and Artificial Intelligence in Decision 
Support Systems. 1985,Henk.G.Sol. 

Suggested books 

 Knowledge bank 
https://www.ekb.eg/ar   

Periodicals , papers ………etc 

Lecture hall, data show, board,  Sources of education and learning   
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Specification of  Basics of E-commerce 

  

(Academic Year 2018/2019) 

 

Department: Business Management 
Basic information  

Level:-FOUR 
Name:-Basics of  

 E-commerce 
Code:-C41 

No. of hours: 
        Theoretical        4                                        Practical      2 

Specialization: 

Foreign Trade 

 
Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable skills   

Professional and 

Practical Skills  

intellectual Skills  Knowledge and 

understanding 

2/4/1 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/8 

2/4/9 

2/3/1 

2/3/14 

2/3/18 

2/3/23 

2/2/4 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/9 

2/2/11 

2/2/12 

2/2/14 

2/1/5 

2/1/15 

2/1/16 

2/1/23 

2/1/25 

2/3/26 

 
1-Studying theoretical framework of electronic commerce. 

2-Learning  about e-commerce models, how to make money. 

3-Understanding of the theories and concepts underlying e-

commerce. 

4-Studying the business relationship of a company to a 

consumer (B2C) through its concept and requirements. 

2-aim/aims of the 

course 

 
 

3-  intended learning outcomes      

3/1/1 Explains concept and forms of e-commerce. 

3/1/2 Identifies elements of electronic commerce, and their 

classifications.  

3/1/3 Explains the concept of B2C represented in the trade 

exchange between companies on the one hand and individual 

consumers on the other. 

3/1/4 know the difference between B2b. B2C    

3/1/5 Implement Globalization of E-Commerce 

Legal and Taxation Issues 

 3/1Knowledge and 

understanding: 

 
 
 

 

3/2/1 compare advantages and disadvantages of electronic 

commerce. 

3/2/2 use e-commerce activities in electronic commerce. 

3/2/3 Analysis of e-commerce models. 

:3/2intellectual 

skills  
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3/3/1 make money on the internet 

3/3/2 apply personalization and customization 

3/3/3 apply different e-commerce models in e-commerce. 

3/3Practical and 

Professional Skills : 

 

3/4/1 communicate and influence others 

3/4/2  use information technology to gain data 

3/4/3 communicates with the labor market 

 3/4General and 

transferable Skills: 
    
 
4.course Content    

 

Intended learning outcomes No of hours 
/per week 

Week Topics 

General 

and 

transfera

ble Skills     

Pract

ical 

and 

Profe

ssion

al 

Skills 

Intellect

ual 

Skills 

Knowle

dge and 

underst

anding   

 

practi

cal 

theoret

ical 

  

1/4/3  3/2/1 3/1/1 2 4 1 Overview of 
E-Commerce 

B2C 
Individuals 

Online 
1/4/3   3/1/2 

3/1/4 

2 4 2 B2C E-
Commerce 
Personaliz

ation & 
Customidz

ation 

   3/1/3 2 4 3 Online 
Communitie

s 
Economics 

of the Web 
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1/4/3  3/2/3 3/1/3 2 4 4 E-
Commerce 

Business 
Models 

B2B 
Overview- 

Internet 
Marketing 

Plans 
Pricing 

 

2/4/3   3/1/5 2 4 5 Globalizatio
n of E-

Commerce 
Legal and 
Taxation 

Issues 
  3/2/2  2 4 6 Careers, 

Future 
Prospects 

Privacy, 
Security 

2/4/3    2 4 7 Careers and 
Future 

Prospects 
 8 Midterm 

Exam 
  3/2/1  2 4 9 The 

advantages 
and 

disadvantag
es of 

electronic 
commerce 

2/4/3 3/3/3   2 4 10 E-business 
E-

marketplace 
Intranet 
External 
network 

(extra net) 

3/4/3 3/3/1   2 4 11 How to 
Make  

Money on 
   The 

Internet. 
3/4/2 3/3/2   2 4 12 Factors 

that led to 



 

216 
 

 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

the spread 
of e-

commerce 
    2 4 13 Review on 

the chapters     2 4 14 
 15 Final exam 

5.Teaching methods: 

Intended learning outcomes that have been 

covered 

Methods 

 used in 

the 

course 

Methods of 

teaching  

General 
and 

transferabl
e  Skills 

Practic
al and 

Profess
ional 
Skills 

Intellect

ual 

Skills 

Knowledge 
and 
understandin
g 

√  √ √ √ interactive lectures 

√  √ √ √ Discussion 
     Brainstorming 
√ √ √ √ √ Practical/applied 

lesson 
√ √ √ √ √ Self-learning 

:reports 

presentation, 

topics for reading  

     Case study 

     Solve problems 

     others 

6.Students evaluation: 

intended learning outcomes measured  Exam type r. Methods used 

  
  Knowledge and understanding: 1/1/3 to 4/1/3 

intellectual skills   : 1/2/3 to 3/2/3 

 

√ 

Written  exam/ 

Quiz 

Knowledge and understanding 

intellectual skills   : 1/1/3 to 3/1/3 

Practical and Professional Skills: 1/2/3 to 

3/2/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 3/4/3 

    

√ 

Assignments/ 

presentation 

Knowledge and understanding 
intellectual skills : 1/1/3 to 3/1/3 
Practical and Professional Skills: 1/2/3 to 
3/2/3 
General and transferable  Skills : 1/4/3 to 
3/4/3 

√ Practical  

  Case 

study/problem 

solving 
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General and transferable  Skills : 1/4/3 to 
3/4/3 

 Others(particip

ation - 

Attendance) 

Written  exam/ Quiz : final and mid term exam 

 Short questions: During the semester. 

Assignments : : During the semester. 
Power point: : During the semester. 
Practical: : During the semester. 
(Participation-Attendance : During the 

semester. 
 

s. Time 

 

 

 

 

 

 

-65 marks (theoretical exam) 

Marks attendance   10 

marks year's work   10 

marks quiz               15          

t. Marks distribution 
 

7. List of books and references  

Notes on Basics og e-commerce                          Notes 

 

Salem Alaa Abdul Razzaq Mohammed. 

"Electronic Management Networks." 2017  

Essential books 

Bassam Nour. "E-Commerce: How, When and 

Where? !!!" (2009). 

Suggested books 

 Knowledge Bank 

https://www.ekb.eg/ar  

Periodicals , papers ………etc 

Lecture hall, data show, board, lab Sources of education and learning   

 Course staff: Dr. Rania Elmorsy                     

Head of scientific department: Dr. Rania Elmorsy 
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 توصيف المحاسبة االدارية

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي            

 

المحاسبة.قسم  :   

 :بيانات المقرر -1

 الفرقة : الرابعة يةاسم المقرر :  المحاسبة اإلدار C42الرمز الكودي :  

 2عملي       4نظري                      عدد الوحدات الدراسي   التخصص : تجارة خارجية

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المعرفة والفهم

 

المهارات العملية  المهارات الذهنية

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/3 

2/1/12 

2/1/13 

2/1/14 

2/1/16 

2/1/17 

2/2/5 

2/2/6 

2/2/9 

2/2/10 

2/2/15 

2/3/5 

2/3/6 

2/3/11 

2/3/12 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/15 

2/3/16 

2/3/17 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

 

 دراسة المحاسبة اإلدارية ونظم المعلومات المحاسبية . .1 اهداف المقرر:-2

 مى واتخاذ القرارات اإلدارية أساليب التحليل الك التعرف علي .2

 معرفة  قوائم التدفقات النقدية والمالية . .3

 اإللمام بالتحليل المالى والمحاسبى فى شركات القطاع العام . .4

 دراسة أنواع ومفهوم الموازنة التخطيطية فى الوحدات اإلقتصادية . .5

 دراسة الموازنة التخطيطية فى ظروف المخاطرة وعدم التأكد . .6

 ات التعليمية المستهدفة:المخرج -3

 :المعرفة والفهم3/1

 

 يوضح مفهوم المحاسبة اإلدارية ونظم المعلومات المحاسبية. 3/1/1

 يتعرف علي أساليب التحليل الكمى واتخاذ القرارات اإلدارية. 3/1/2

 يشرح قوائم التدفقات النقدية والمالية. 3/1/3

 العام. يلخص التحليل المحاسبى فى شركات القطاع 3/1/4

 : ةالمهارات الذهني3/2

 

 يطبق التحليل المالي  فى شركات القطاع العام. 3/2/1

 يناقش مفهوم الموازنات التخطيطية . 3/2/2

 يقارن بين أنواع الموازنات التخطيطية . 3/2/3

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 تصادية.القدرة علي تطبيق الموازنات  التخطيطية فى الوحدات اإلق 3/3/1

 إستخدام الموازنات التخطيطية في  ظروف المخاطرة وعدم التأكد. 3/3/2

   :المهارات العامة3/4

   

يستخدم األساليب المالئمة في حل المشكالت الفردية والمؤسسية بكفاءة  3/4/1

 عالية.

 يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة.  3/4/2

 في اآلخرين بكفاءة وفعالية. يتواصل ويؤثر  3/4/3

 محتوى المقرر: -4
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 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

تطبيقي نظري

 /عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

مفهوم وأهمية 

المحاسبة 

 اإلدارية

1 4 2 3/1/1   3/4/1 

دراسة نظم 

المعلومات 

 المحاسبية

2 4 2 3/1/2   3/4/2 

دراسة قوائم 

 التدفقات النقدية

3 4 2 3/1/3   3/4/2 

دراسة قوائم 

 التدفقات المالية

4 4 2 3/1/3    

التحليل 

المحاسبى فى 

شركات القطاع 

 العام

5 4 2 3/1/4 3/2/1  3/4/2 

التحليل المالي  

فى شركات 

 قطاع العامال

6 4 2    3/4/2 

مفهوم الموازنات 

 التخطيطية

7 4 2  3/2/2   

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8  

أنواع الموازنات 

 التخطيطية

9 4 2  3/2/3   

تطبيق الموازنات  

التخطيطية فى 

الوحدات 

 اإلقتصادية

10 4 2   3/3/1 3/4/1 

3/4/1 

إستخدام 

الموازنات 

التخطيطية في  

ظروف 

 المخاطرة

11 4 2   3/3/2 3/4/2 

إستخدام 

الموازنات 

التخطيطية في 

ظل ظروف عدم 

 التأكد

12 4 2   3/3/2 3/4/1 

3/4/2 13 4 2 

14 4 2 

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسي

15  

 أساليب التعليم والتعلم: -5
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الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 علم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتهانواتج الت

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

ل التعلم الذاتي: تكليفات مث

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

– 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

 √ √ √  √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 أ.م.د/طارق عبد العظيم           رئيس مجلس القسم العلمي : د/شادي أحمد ذكي  المقرر : القائم بتدريس

 

 

 

 

 

 

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 3/1/4إلي  3/1/1معرفة وفهم من  √

 3/2/3 إلي 3/2/1 من ذهنية مهارات 

 3/1/4إلي  3/1/1معرفة وفهم من   √ تكليفات

 3/2/3إلي  3/2/1مهارات ذهنية من  

 3/3/2إلي  3/3/1مهارات مهنية والعملية من  

 3/4/3إلي  3/4/1مهارات عامة من  

   تقديمي عرض

 3/3/2إلي  3/3/1مهارات مهنية والعملية من  √ عملي /تطبيقي

 3/4/3إلي  3/4/1مهارات عامة من 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 3/4/3 إلي 3/4/1 من عامة مهارات √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي

 

درجة 25التكليفات والتطبيقات: امتحان منتصف الفصل الدراسي و توزيع الدرجات -جـ  

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بعملية التدريس مذكرات -أ

(. المحاسبة 2010مصطفى، زين العابدين عالم، & علي، موسى فضل هللا. ) كتب ملزمة -ب

 اإلدارية المتقدمة.

(. 2010عمـر، عبد اللطيف إمام حـاج، & أحمـد، زين العابدين عالم مصطفى. ) رحةكتب مقت -جـ

 المحاسبـة اإلداريـة.

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة مصادر التدريس والتعلم
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 توصيف إدارة التمويل واالستثمار الدولي

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 قسم  : إدارة األعمال.

 بيانات المقرر : -1

 الفرقة : الرابعة  إدارة التمويل واالستثمار الدولياسم لمقرر :  C43الرمز الكودي :  

 2عملي               4عدد الوحدات الدراسي     نظري       التخصص : تجارة خارجية 

      

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/9 

2/1/10 

2/1/11 

2/1/15 

2/1/16 

2/2/4 

2/2/5 

2/2/6 

2/2/7 

2/3/10 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/18 

2/3/19 

 

 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

 

هدف / اهداف  -2

 المقرر:

 دراسة مصادر التمويل ومعرفة مصادره ودراسة هيكلة التمويل. .1

 ستثمار.تطور الوظيفة المالية وبيئة االدراسة الفشل المالى  ومراحل  .2

البيئة الجديدة لها وادراك العالقة بين الوظيفة المالية و أبعاد الوظيفة الماليةدراسة  .3

 واالستثمار الخارجي.

معرفة كيفية إدارة رأس المال العامل ودراسة التخزين المشترك وخفض تكاليف  .4

 التخزين.

ات معرفة طرق تقييم اإلنفاق االستثمارى والطرق التقليدية لتقييم المشروع .5

 االستثمارية في ظل ظروف التأكد.

دراسة طرق فهم التدفقات النقدية لتقييم المشروعات االستثمارية في ظل  .6

 .ظروف التأكد

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

 :المعرفة والفهم3/1

 

 يتعرف على معنى التمويل وأشكاله . 3/1/1

 هيكلة التمويل. يختار من بين مصادر التمويل ودراسة 3/1/2

 يذكر مفهوم الفشل المالى وأشكاله . 3/1/3

يعدد ابعاد الوظيفة المالية وذلك من خالل دراسة تطور الوظيفة الماليه وبيئه  3/1/4

 االستثمار واالنفاق المالي.

 كد  .يحدد الطرق التقليدية لتقييم المشروعات االستثمارية فى ظل ظروف التا 3/2/1 : ةالمهارات الذهني3/2

يحلل طرق فهم التدفقات النقدية لتقييم المشروعات االستثمارية في ظل  3/2/2

 ظروف التأكد.

 يقارن بين طرق عالج التعثر المالى. 3/2/3

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 يطبق  طرق خصم التدفقات النقدية لتقويم المشروعات االستثمارية . 3/3/1

 الدولى ومعوقاته.يميز طبيعة االستثمار  3/3/2

 يكشف انعكاسات االستثمار الدولي علي هيكل االستثمار في الشركات الدولية. 3/3/3
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 :المهارات العامة3/4

 

 يعرض المعلومات ويفسر الظواهر شفاهه وكتابة. 3/4/1

 يتواصل  مع االخرين 3/4/2

 يعمل ضمن فريق، وتفهم سلوك المجموعات.  3/4/3

 المعلومات للحصول على المعلومات والبيانات والتواصل.يستخدم تكنولوجيا  3/4/4

 يظهر قدرات التعلم الذاتي والمستمر لتطوير معلوماته ومهاراته المهنية. 3/4/5
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 أساليب التعليم والتعلم: -5

محتوى  -4

   المقرر:

 

 الموضوع

 
عدد ساعات  االسبوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

ارات المه

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

المدخل إلى 

 قرار التمويل

و مصادر 

 التمويل

1 4 2 3/1/1 

3/1/2  

3/2/1   

 هيكل التمويل

 و الفشل المالي

2 4 2 3/1/3   3/4/1 

الوظيفة  أبعاد

 المالية.

الجديدة  البيئة

 للوظيفة المالية.

3 4 2 3/1/4    

ظيفة المالية الو

واالستثمار 

 الخارجي.

4 4 2 3/1/4   3/4/2 

 إدارة النقدية.

 إدارة المخزون

و التخزين 

المشترك 

وخفض تكاليف 

 التخزين.

5 4 2  3/2/2 3/3/1  

6 4 2 

تقييم اإلنفاق 

 االستثمارى

7 4 2 3/1/4    

امتحان ميد 

 تيرم

8  

 التعثر المالي:

األسباب 

 والعالج

9 4 2  3/2/3  3/4/1 

10 4 2 

طبيعة 

االستثمار 

الدولي 

 ومعوقاته.

11 4 2   3/3/2  

12 4 2   3/3/2  

انعكاسات 

االستثمار 

الدولي علي 

هيكل االستثمار 

في الشركات 

 الدولية

13 4 2   3/3/3  

14 4 2 

اختبار نهاية 

 الفصل الدراسى

15  
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

الطريقة التي  ريس والتعلمطرق التد

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ ية / التطبيقيةالدروس العمل

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

 √ √ √  √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

 ه من نواتج تعلم مستهدفةما يقيس  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

√ 

     √ 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √     تكليفات    

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/3الى  3/3/1المهارات العملية: 

الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

3/4/5 

   عرض تقديمي

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ عملي /تطبيقي

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/3الى  3/3/1المهارات العملية: 

 3/4/3إلي  3/4/1مهارات عامة من 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

√ 

 

 3/4/3إلي  3/4/1من  مهارات عامة

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات فى إدارة التمويل واالستثمار الدولي مذكرات                          -أ

2011جاد المنياوي،إدارة التمويل واألستثمار ،العصرية ، كتب ملزمة -ب  

 هجري 1432ر،محمد بن عبد هللا الجراح، التمويل الدولي واألستثما كتب مقترحة  -جـ

دوريات علمية أو نشرات  –د 

 ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة  مصادر التدريس والتعلم

 القائم بتدريس المقرر :أ.د / جاد الرب المنياوي            رئيس مجلس القسم العلمي: د/رانيا محمد المرسي
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 نظم معلومات محاسبيةتوصيف      

 (  2019/    2018)للعام األكاديمي  

 

 المحاسبة.قسم  : 

 بيانات المقرر: -1

 الرابعةالفرقة:  نظم معلومات محاسبيةاسم المقرر :   C44الرمز الكودي :  

 4نظري             -دد الوحدات الدراسي     عملي        ع التخصص : تجارة خارجية

 

 تج تعلم البرنامج التي يحققها المقررنوا

 المعرفة والفهم

2/1/8 

2/1/18 

2/1/19 

 المهارات الذهنية

2/2/6 

2/2/9 

2/2/10 

 

المهارات العملية 

 والمهنية

2/3/7 

2/3/10 

2/3/16 

2/3/17 

2/3/18 

 

 المهارات العامة والمنقولة

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

2/4/9 

 

 ف علي النظم المحاسبية وتكنولوجيا المعلوماتالتعر .1 اهداف المقرر: -2

تأثير تكنولوجيا المعلومات على نظم الرقابة  –دراسة المحاسبة كنظام معلومات  .2

 تأثير تكنولوجيا المعلومات على المراجعة الخارجية للقوائم المالية  –الداخلية 

 تفسير التطبيقات والنظم المحاسبية الفرعية .3

 لمحاسبية لمعالجة العمليات واألنشطةمعرفة  إطار التطبيقات ا .4

اإللمام بالدورات المستندية للعمليات الرئيسية و حزم التطبيقات المحاسبية  .5

 الجاهزة.

تطبيق اإلستخدامات المحاسبية لبرامج قوائم العمل االتعريف ببرامج قوائم   .6

 العمل واستخدام اإلكسل فى دعم القرارات . 

  فة:         المخرجات التعليمية المستهد -3

 يتعرف على النظم المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات. 3/1/1 :المعرفة والفهم 3/1

 يناقش تأثير تكنولوجيا المعلومات على نظم الرقابة الداخلية. 3/1/2

 يشرح تأثير تكنولوجيا المعلومات على المراجعة الخارجية للقوائم المالية. 3/1/3

 المحاسبية الفرعية يوضح التطبيقات والنظم 3/1/4

 يلخص  إطار التطبيقات المحاسبية لمعالجة العمليات واألنشطة. 3/1/5

 يتعرف على الدورات المستندية للعمليات الرئيسية . 3/1/6

 يوازن بين حزم التطبيقات المحاسبية الجاهزة   . 3/2/1 ة:المهارات الذهني 3/2

 دلتا للبرمجيات.يطبق برنامج دلتا المحاسب من إصدار شركة 3/2/2

 يعرض المحاسبة كنظام معلومات 3/2/3

المهارات المهنية  3/3

 والعملية:

 يقيم استخدامات محاسبية لبرامج قوائم العمل اإللكترونية. 3/3/1

 يتمكن من التعريف ببرامج قوائم العمل.3/3/2

 يمارس استخدام اإلكسل في دعم القرارات .3/3/3
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

يستخدم المحاسبة نظم المعلومات المحاسبية  فى التعامل مع المعلومات التي  3/4/1 :المهارات العامة 3/4

 يحصل عليها

 يعمل في فريق . 3/4/2

 يدير الوقت بفعالية وكفاءه.3/4/3

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذات.  3/4/4

 لمقرر:امحتوى  -4

 الموضوع

 

عدد ساعات  االسبوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

النظم المحاسبية 

وتكنولوجيا 

 المعلومات

)تأثير تكنولوجيا 

المعلومات على نظم 

 الرقابة الداخلية(

1 4 2 
3/1/1 

3/1/2 

  3/4/1 

3/4/4 2 4 2 

 

تأثير تكنولوجيا 

المعلومات على 

المراجعة الخارجية 

 للقوائم المالية

3 4 2 
3/1/3 

 

 3/3/1 3/4/1 

3/4/3 

4 4 2 

التطبيقات والنظم 

 المحاسبية الفرعية

)إطار التطبيقات 

المحاسبية لمعالجة 

 العمليات واألنشطة(

5 4 2 
3/1/4   3/4/1 

3/4/4 
6 4 2 

رات المستندية الدو

للعمليات الرئيسية  

وحزم التطبيقات 

 المحاسبية الجاهزة

7 4 2 
3/1/5 

3/1/6 
3/2/1  3/4/1 

3/4/4 

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8 

برنامج دلتا المحاسب 

من إصدار شركة 

 –دلتا للبرمجيات 

تصميم وتطوير 

برامج التطبيقات 

 المحاسبية

9 4 2 
 3/2/2 

3/2/3 

 
3/4/2 

3/4/3 

10 4 2 

استخدامات محاسبية 

لبرامج قوائم العمل 

 اإللكترونية

11 4 2 
  3/3/1 3/4/2 

3/4/3 

12 4 2 

التعريف ببرامج قوائم 

العمل و إستخدام 

اإلكسل فى دعم 

 القرارات

13 4 2 
  3/3/2 

3/3/3 

3/4/2 

3/4/3 

14 4 2 

  15إمتحان نهاية الفصل 
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 الدراسي

 تعليم والتعلم:أساليب ال -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

   √ √ √ المناقشة

      لذهنيالعصف ا

 √ √   √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض تقديمية 

 مواضيع لالطالع  –

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة
 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 تكليفات    

 

    

√ 

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/4/4الى  3/4/1والمنقولة من المهارات العامة و

   عرض تقديمي

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ عملي /تطبيقي

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/3الى  3/3/1المهارات العملية: 

 3/4/4الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 3/4/4الى  3/4/1ووالمنقولة من المهارات العامة  √ حضور ... -اخري )مشاركة 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75الدراسي:  امتحان نظري اخر الفصل 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بعملية التدريس               مذكرات            -أ

،مجموعة النيل العربية 2010كتاب نظم المعلومات المحاسبية التخاذ القرار ،كمال الدين سعيد،   كتب ملزمة -ب

 طباعة ونشر وتوزيع . 
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

دار  2018عامر الجنابى، –كتاب اساسيات نظم المعلومات المحاسبية، ابراهيم الجزراوى  حة كتب مقتر -جـ

 اليازورى العلمية للنشر والتوزيع.

دوريات علمية  –د 

 أو نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 ت تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة مدرج وقاعا

 القائم بتدريس المقرر :أ. م.د/ محمود السجاعي         رئيس مجلس القسم العلمي : د/شادي أحمد ذكى            

  

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 توصيف مشكالت التجارة الدولية 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي        

 

 قسم  : االقتصاد.

 بيانات المقرر  -1

 الفرقة: الرابعة اسم المقرر :  مشكالت التجارة الدولية  C45ز الكودي : الرم

 التخصص : تجارة خارجية
 

 2عملي         4عدد الوحدات الدراسي     نظري      

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

مة والمنقولةالمهارات العا  

2/1/11 

2/1/13 

2/1/14 

2/1/17 

2/1/18 

2/1/22 

 

2/2/1 

2/2/8 

2/2/9 

2/2/11 

2/2/12 

2/3/5 

2/3/11 

2/3/12 

2/3/13 

2/3/15 

2/3/20 

2/3/21 

2/3/22 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

 

خم من دولة دراسة دول الصادرات والوردات وتأثيرها في انتقال التض .1 هدف / اهداف المقرر: -2

 ألخرى.

 دراسة تأثر العولمة واتفاقية الجات علي تدفق التجارة بين الدول. .2

معرفة طرق الحماية الجمركية داخل كل دولة وأثرها علي الحد من انتشار  .3

 عمليات التجارة  الخارجية.

 اإللمام بنظم االتحادات الدولية وأثرها علي التجارة الخارجية. .4

ه إقامة السوق العربية المشتركة ، معوقات دراسة الصعوبات التي تواج .5

 التصدير.

  المخرجات التعليميةالمستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم 1/3

 

 يعدد االتحادات الدولية واثرها على التجارة الخارجية.1/1/3 

 يشرح الحماية الجمركية داخل كل دولة. 2/1/3

 ي تدفق التجارة بين الدول.يوضح تأثر العولمة واتفاقية الجات عل3/1/3 

 : ةالمهارات الذهني 2/3  

 

 يحلل أثر الحد من انتشار عمليات التجارة الخارجية.1/2/3 

 يوضح الصعوبات التي تواجه إقامة السوق العربية المشتركة. 2/2/3  

يقارن اإلعتمادات  المستندية وخطاب الضمان وانعكاساتها علي السياسات 3/2/3 

 دول المصدرة والمستوردة.البنكية فى ال

المهارات المهنية  3/3 

 والعملية:

 

 يقيم  مبادئ اتفاقية الجات وتأثيرها على التجارة.1/3/3 

 يقود الصعوبات التي تواجه إقامة السوق العربية المشتركة.2/3/3 

    :المهارات العامة 4/3

 

 ذاتي.ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم ال  3/4/1

 يناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة. 3/4/2

 يطور ويحسن من أداؤه.3/4/3
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارا

ت 

 الذهنية

المهارا

ت 

المهنية 

 والعملية

هارات الم

العامة 

 والمنقولة

دول الصادرات والوردات 

وتأثيرها في انتقال التضخم 

 من دولة ألخرى.

1 4 2  3/2/1   

اإلعتمادات  المستندية 

وخطاب الضمان وانعكاساتها 

 علي السياسات البنكية في

 دول المصدر والمستورد.

2 4 2 3/1/1 3/2/3  3/4/2 

تأثر العولمة واتفاقية الجات 

 فق التجارة بين الدول.علي تد

3 4 2 3/1/3  3/3/1 3/4/1 

الحماية الجمركية داخل كل 

د من حدولة وأثرها علي ال

انتشار عمليات التجارة  

 الخارجية.

4 4 2 3/1/2 3/2/1   

5 4 2 3/1/2   3/4/3 

     2 4 6 معوقات التصدير.

7 4 2     

امتحان منتصف الفصل 

 الدراسي

8  

ولية وأثرها علي االتحادات الد

 التجارة الخارجية.

9 4 2    3/4/1 

10 4 2     

11 4 2     

الصعوبات التي تواجه إقامة 

 السوق العربية المشتركة.

12 4 2  3/2/2 3/3/2  

13 4 2     

14 4 2    3/4/1 

  15 اختبار نهاية الفصل الدراسى

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

   √  √ المناقشة

 √     العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√  √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  اننوع االمتح األساليب المستخدمة                      -أ

 3/1/3الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ امتحانات نظرية

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/3الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ أسئلة قصيرة

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/3الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ تكليفات    

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

3/4/3 

   عرض تقديمي

 3/3/2إلى  3/3/1المهارات المهنية والعملية  √ عملي /تطبيقي

الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

3/4/3 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

الى  3/4/1نقولة من المهارات العامة ووالم √

3/4/3 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75اسي: امتحان نظري اخر الفصل الدر

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات فى مادة المشكالت الدولية مذكرات                          -أ

 مشكالت دولية معاصرة ، محمود اسماعيل محمد كتب ملزمة -ب

 .1982مكتبة نهضة الشرق،  -جامعة القاهرة 

٢٠١٢النظرية و الواقع،  اسماعيل صبري مقلدالعالقات السياسية الدولية  كتب مقترحة  -جـ  

 

دوريات علمية أو نشرات  –د 

 ... الخ

 بنك المعرفة

 https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة مصادر التدريس والتعلم

 : د/إيمان عوض القائم يتدريس المقرر : أ.د/ أحمد يوسف الشحات         رئيس مجلس القسم العلمي
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 .دراسة جدوى المشروعاتتوصيف 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

  قسم  : االقتصاد.

 بيانات المقرر  -1

 C46الرمز الكودي : 
دراسة جدوى اسم المقرر :  

 .المشروعات
             الفرقة : الرابعة.

 تجارة خارجيةالتخصص : 

 
 2عملي           4 عدد الوحدات الدراسي     نظري   

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/26 

 

2/2/1 

2/2/14 

 

2/3/2 

3/3/2 

4/3/2 

5/3/2 

7/3/2 

8/3/2 

9/3/2 

10/3/2 

13/3/2 

2/4/1 

12/4/2 

 

 

ريف دراسة الجدوى والتطور التاريخي ل هتمام بها، طرق تقييم دراسة تع -1 اهداف المقرر:

 الجدوى.

 دراسة أهمية  جدوى للمشروعات ، ودراسة الجدوى األولية وعناصرها. -2

التعرف على الدراسات التفصيلية لدراسة الجدوى المتمثلة فى ) دراسة  -3

 .الجدوى البيئية ، المالية ، التسويقية ، االجتماعية وغيرها (

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

 :المعرفة والفهم

3/1 

 أهمية دراسة جدوى المشروعات .يتعرف على 3/1/1

 يوضح التطور التاريخي لدراسة جدوى المشروعات ل هتمام بها.  3/1/2

 ماهية المشروع ومقوماته وأشكاله .يتعرف على  3/1/3

 ة وعناصرها .يحدد  دراسات الجدوي األولي 3/1/4

 : ةالمهارات الذهني

3/2 

 أهم الجوانب التمويلية فى دراسة الجدوى.يحلل  2/1/ 3

 أهم الجوانب المالية فى دراسة الجدوى.يفسر  3/2/2

 أهم الجوانب التسويقية.يستنتج  3/2/3

 يصمم دراسة الجدوى الفنية والهندسية للمشروع . 3/2/4

 ة .يحلل دراسة الجدوى اإلجتماعي 3/2/5

المهارات المهنية 

 والعملية:

3/3 

 معايير اختيار أفضل المصادرالتمويلية.يصمم  3/3/1

 يعد القوائم المالية. 3/3/2

 طرق تقييم دراسة الجدوى .يصمم  3/3/3



 

235 
 

 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 :المهارات العامة

4/3 

يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة. 3/4/1  

يعمل في فريق.  3/4/2  

. ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي 3/ 4/ 3  

   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

نظر

 ي

تطبيقي/

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

 العامة والمنقولة

مية دراسة أه

جدوى 

 المشروعات 

 

1 4 2 3/1/1    

تعريف دراسة 

 الجدوى  

2 4 2 3/1/4    

والتطور 

التاريخي 

 ل هتمام بها

3 4 2 3/1/2    

ماهية المشروع 

ومقوماته 

 وأشكاله 

 

4 4 2 3/1/3    

دراسات الجدوي 

األولية 

 وعناصرها 

 

5 4 2 3/1/4    

دراسات الجدوى 

 البيئية 

 

6 4 2    2/4/1 

أهم الجوانب 

التمويلية فى 

دراسة الجدوى ، 

معايير اختيار 

 أفضل المصادر.

7 4 2  3/2/1 3/3/1  

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8  

أهم الجوانب 

المالية فى 

 دراسة الجدوى

9 4 2  3/2/2   

اإللتزامات 

المالية على 

 المشروع

10 4 2   3/3/2  

أهم الجوانب 

 التسويقية

11 4 2  3/2/3   

موقف الحكومة 

 والمستهلك

12 4 2  3/2/3   

 3/4/1  3/2/4  2 4 13الجدوى الفنية 
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √ √ √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √ √ √ √ √ المناقشة

      الذهني العصف

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

     

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

والهندسية 

 للمشروع 

 

دراسة الجدوى 

اإلجتماعية ، 

طرق تقييم 

 دراسة الجدوى .

 

14 4 2  3/2/5 3/3/3 3/4/3 

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسى

15   
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة √ االمتحاننوع  األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم من  √

 3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 تكليفات /عرض تقديمي 

 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم من  √

 3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/3الى  2/3/1العملية من المهارات المهنية و

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة من 

 تطبيقي 

 

 3/3/3الى  2/3/1المهارات المهنية والعملية  √

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة 

 -اخري )مشاركة  

 حضور ...

 3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  √

 امتحانات نظرية : منتصف وأخر الفصل             التوقيت        -ب

 أسئلة قصيرة : خالل الفصل الدراسى

 تكليفات / عرض تقديمى / تطبيقى : خالل الفصل الدراسى

درجة امتحان نظرى  25امتحان منتصف الفصل الدراسى والتكليفات والتطبيقات :  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75أخر الفصل الدراسى : 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 Ashraf El-Sharkawy, Economic and Feasibility Studies, Faculty of كتب ملزمة -ب

Engineering Cairo University, 2007 

 .1982دار الفكر العربى، القاهرة،  د/ أحمد فهمى جالل، دراسات الجدوى، كتب مقترحة  -جـ

د/ محمد صالح الحناوى، دراسات جدوى المشروع، دليل تقييم األعمال الجديدة، الدار 

 .1982المصرية الحديثة، االسكندرية، 

د/ يسرى خضر اسماعيل، دراسات الجدوى، اعداد وتقييم المشروعات االستثمارية، 

 ..1994دار النهضة العربية، القاهرة، 

دوريات علمية أو  – د

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفة ، دار المنظومة 

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 القائم بتدرييس المقرر : د/ إيمان عوض              رئيس مجلس القسم العلمي  : د/ إيمان عوض
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 معلومات ادارية فى الشركات الدوليةتوصيف نظم 

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 قسم  : ادارة األعمال.

 بيانات المقرر  -1

 الفرقة : الرابعة اسم المقرر :  نظم معلومات ادارية فى الشركات الدولية C47الرمز الكودي :  

 التخصص : تجارة خارجية

 
  2عملي       4عدد الوحدات الدراسي     نظري       

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

 المهارات العامة والمنقولة

2/1/10 

2/1/13 

2/1/14 

2/2/8 

2/2/15 

 

2/3/5 

2/3/6 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/15 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/6 

2/4/8 

2/4/9 

2/4/11 

 

دراسة نظم المعلومات وذلك من خالل التعرف على مفهوم نظام  .1 هدف / اهداف المقرر: -2

،ودراسة اساسيات   المعلومات ، مكونات النظام والعالقات بينها

 تكنولوجيا المعلومات.

 االلمام بمتطلبات األعمال في الشركات الدولية. .2

ت  ادراك التحديات التي تواجه متخصص األعمال في زمن المعلوما .3

 والعولمة.

 معرفة أنواع نظم المعلومات واحتياجات المستويات اإلدارية المختلفة. .4

 االلمام بأساسيات تصميم نظم المعلومات اإلدارية. .5

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

  :المعرفة والفهم

1/3 

هم يعدد أنواع نظم المعلومات المختلفة بصفة عامة مع التطرق الى ا1/1/3 

 المفاهيم المتعلقة بها.

 يشرح مفهوم نظام المعلومات ومكونات النظام والعالقات فيما بينها.  2/1/3

 يذكر أساسيات تكنولوجيا المعلومات .3/1/3 

 يوضح  التقنيات الحديثة والجوانب اإلدارية لتقنية الحاسب اآللي.  4/1/3

 وأنشطة اإلدارة.يذكر ويدرك دور تكنولوجيا المعلومات في وظائف  5/1/3

 

 : ةالمهارات الذهني

2/3 

 يناقش أهم التحديات التى تواجه متخصص األعمال فى ظل العولمة .1/2/3 

 يبين المستويات االدارية المختلفة واحتياجاتها  بالمنظمة .2/2/3 

 يناقش متطلبات األعمال فى الشركات الدولية.3/2/3 

ل نظم المعلومات االدارية ونظم دعم يقارن بين األنظمة المعلوماتية مث4/2/3 

 القرار.

 يناقش أساسيات تصميم نظم المعلومات االدارية.5/2/3 
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 المهارات المهنية والعملية:

3/3 

 يميز بين أنواع أنظمة المعلومات المختلفة للعمل في المنظمات.1/3/3 

 تطبيق أساسيات تصميم نظم المعلومات اإلدارية.2/3/3 

 نيات الحالية والجوانب اإلدارية للمواد المدعومة بالحاسوب .يقيم التق 3/3/3  

    :المهارات العامة

3/4 

 يتواصل ويواجه التحديات المختلفة فى ظل زمن العولمة والمعلوماتية.  1/4/3

يتعرف علي  نظم المعلومات االدارية من خالل دراسة حالة لشركة  2/4/3 

 دولية.

   محتوى المقرر: -4

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

تطبيقي نظري

 /عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

مقدمة فى نظم 

معلومات إدارية 

في الشركات 

 الدولية.

1 4 2 1/1/3 

 

  1/4/3 

2 4 2 

ظام مفهوم ن

المعلومات 

 وأنواعه

3 4 2 2/1/3  1/3/3  

مكونات النظام 

 والعالقات بينها

4 4 2 2/1/3    

متطلبات األعمال 

في الشركات 

 الدولية.

5 4 2  3/2/3   

6  2 

المستويات 

اإلدارية 

 المختلفة.

7 4 2  2/2/3   

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8  

التحديات التي 

تواجه متخصص 

عمال في زمن األ

المعلومات  

 والعولمة.

 

9 4 2  1/2/3  1/4/3 

10 4 2  1/2/3  1/4/3 

أنواع نظم 

المعلومات 

واحتياجات 

المستويات 

اإلدارية 

 المختلفة.

11 4 2 1/1/3 4/2/3 1/3/3  

أساسيات تصميم 

نظم المعلومات 

 اإلدارية.

12 4 2  5/2/3 3/3/2 

3/3/3 

 

13 4 2 

لي دراسة حالة ع

 شركة دولية.

14 4 2    2/4/3 

اختبار نهاية 

 الفصل الدراسى

15  
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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

 المهارات

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √ √ √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √ √ √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      مشكالت حل

      أخرى )يتم ذكرها(
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 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 3/1/5الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ امتحانات نظرية

 3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/5الى  3/1/1رفة والفهم: من المع √ أسئلة قصيرة

 3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/5الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ تكليفات    

 3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

3/4/2 

   عرض تقديمي

 3/1/5الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ عملي /تطبيقي

 3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/3الى  3/3/1المهارات العملية: 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من  √

3/4/2 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 قي: خالل االفصل الدراسي    تكليفات / عرض تقديمي / تطبي

 

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 ى الشركات الدوليةمحاضرات فى مادة نظم معلومات ادارية ف مذكرات                          -أ

 (.2016السماني الغالي. "نظم المعلومات اإلدارية." )- كتب ملزمة -ب

مشرف. أثر نظم -منهاج بدر الدين سليمان، عبد العال عبد الودود محمد حمزة-

 .2015جامعة الزعيم األزهري،  .المعلومات اإلدارية في إتخاذ القرارات

الطاهر احمد محمد علي. أثر نظم -سيد محمد، مشرفإبراهيم، هاجر قسم ال كتب مقترحة  -جـ

المعلومات اإلدارية في أداء العاملين في منشآت األعمال. جامعة السودان للعلوم 

 .2015والتكنولوجيا، 

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 دار المنظومة. –بنك المعرفة 

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة مصادر التدريس والتعلم

 القائم بتدرييس المقرر : أ.د /سمير أبو الفتوح              رئيس مجلس القسم العلمي : د/ رانيا المرسي       

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
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E-commerce appliations specification 

(Academic Year 2018/2019) 

 

Department: Business administration 

Basic information 

Level:-FOUR Name: E-commerce appliations Code:-C48 

No. of hours: 

Theoretical    4                                                                    Practical    

2 

Specialization: 

Foreign Trade 

 

Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable skills 

Professional and 

Practical Skills 

intellectual Skills Knowledge and 

understanding 

2/4/1 

2/4/10 

 

2/3/23 

 

2/2/1 

2/2/12 

2/2/13 

 

2/1/24 

2/1/26 

 

 

1. Studying of the theoretical framework of electronic 

commerce. 

2. Aquiring  contemporary management philosophies. 

3. Explaining the differences between different types of e-

commerce environments. 

4. Explaining how to use e-commerce. 

5. Describing  some of the best practices in e-commerce 

currently available to managers. 

2-aim/aims of the 

course 

 

 

 

 

 

 

3-  intended learning outcomes        

1/1/3 Explain the concept and forms of e-commerce. 

2/1/3 Identifie elements of electronic commerce, and their 

classifications.  

3/1/3 Explain the difference between B2B , B2C, C2B.  

3/1Knowledge and 

understanding : 

 

1/2/3 compare the advantages and disadvantages of electronic 

commerce , Lists e-commerce activities. 

2/2/3 Discuss the philosophies of contemporary 

administration.  

3/2/3 Describe the some of the best practices in Ecommerce 

that are currently available. 

 3/2 intellectual 

skills: 

 

 

 

 

1/3/3 explain some terms such as (e-business, e-market, social 

networks). 

2/3/3 compare the concept of e-commerce with traditional 

trends.    

3/3 Practical and 

Professional Skills : 

1/4/3  communicate and influence others. 

2/4/3  Use IT for information, data and communication. 

3/4/3 communicate with the labor market. 

 

 3/4 General  and 

transferable Skills : 
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4.course Content: 

Intended learning outcomes No of hours /per 

week 

Wee

k 

 Topics 

General 

and 

transferab

le Skills 

Practica

l and 

Professi

onal 

Skills 

Intell

ectual 

Skills 

Knowle

dge and 

understa

nding 

 

Practi

cal 

theoretic

al 

  

  3/2/3 1/1/3 2 4 1 Overview 

of E-

Commerce 

B2C 

Individual

s Online 

   2/1/3 2 4 2 B2C E-

Commerce 

Personaliz

ation & 

Customidz

ation 

 3/2/3  3/1/3 2 4 3 Online 

Communit

ies 

Economic

s of the 

Web 

1/4/3   3/1/3 2 4 4 E-

Commerce 

Business 

Models 

B2B 

Overview 

2/4/3    2 4 5 Globalizat

ion of E-

Commerce 

Legal and 

Taxation 

Issues 

  2/2/3  2 4 6 Careers, 

Future 

Prospects 

Privacy, 

Security 

2/4/3    2 4 7 Careers 

and Future 

Prospects 

8 Midterm 

exam 
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Teaching methods: 

  1/2/3  2 4 9 The 

advantage

s and 

disadvanta

ges of 

electronic 

commerce 

1/4/3  1/2/3  2 4 10 E-business 

E-

marketpla

ce 

Intranet 

External 

network 

(extra net) 

  3/2/3  2 4 11 the 

philosophi

es of 

contempor

ary 

administra

tion. 

3/4/2    2 4 12 Factors 

that led to 

the spread 

of e-

commerce 

    2 4 13 compares 

the 

concept of 

e-

commerce 

with 

traditional 

trends 

 2/3/3   2 4 14 

 

 

 

15 Final 

exam 
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Intended learning outcomes that have been 

covered 

Methods  

used in 

the 

course 

Methods of 

teaching  

General 

and 

transferab

le  Skills 

Practic

al and 

Profess

ional 

Skills 

Intellect

ual 

Skills 

Knowledge 

and 

understandin

g 

√  √ √ √ interactive lectures 

√  √ √ √ Discussion 

     Brainstorming 

√ √ √ √ √ Practical/applied 

lesson 

√ √ √ √ √ Self-learning 

:reports 

presentation, topics 

for reading  

√ √ √ √ √ Case study 

√ √ √ √ √ Solve problems 

     others 

 

 

6.Students evaluation: 

intended learning outcomes measured  Exam type Methods 

used 
 Knowledge and understanding: 1/1/3 to 3/1/3 

intellectual skills   : 1/2/3 to 3/2/3 

Practical and Professional Skills: 1/3/3 to 2/3/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 3/4/3 

 

√ 

Written  exam/ 

Quiz 

Knowledge and understanding 

intellectual skills   : 1/1/3 to 3/1/3 

Practical and Professional Skills: 1/2/3 to 3/2/3 

    

√ 

Assignments/ 

presentation 

Practical and Professional Skills: 1/2/3 to 3/2/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 3/4/3 

 

√ Practical  

Practical and Professional Skills: 1/2/3 to 3/2/3 √ Case 

study/problem 

solving 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 3/4/3 √ Others(participat

ion - 

Attendance) 

Written  exam/ Quiz : Last Semester 

 

 Short questions: During the semester. 

 

Assignments : : During the semester. 

Power point: : During the semester. 

Practical: : During the semester. 

(Participation-Attendance : : During the 

semester. 

Time 

 

 

 

 

 

 



 

246 
 

 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

 الجودة وحدة ضمان

 

75  marks (theoretical exam) 

      Marks attendance   10 

      marks year's work   10 

       marks quiz              15      

Marks distribution 

 

7. List of books and references  

Notes on E-commerce applications                          Notes 

 

-Salem Alaa Abdul Razzaq Mohammed. 

"Electronic Management Networks." 2017. 

Essential books 

-Bassam Nour. "E-Commerce: How, When and 

Where? " (2009). 

Suggested books 

  Knowledge Bank 

https://www.ekb.eg/ar 

Periodicals , papers…etc 

Lecture rooms,classrooms,data show,board Sources of education and 

learning   

 

Syllabus coordinator    : Rania mohamed Elmorsy                      

Head of scientific department: Rania mohamed Elmorsy    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 توصيف مشروع التخرج

 (  2019/  2018)للعام األكاديمي 

 

محاسبة قسم  :   

  بيانات المقرر -1

 الرمز الكودي : 

 

 اسم المقرر :  مشروع التخرج

 
 الفرقة : الرابعة

 تجارة خارجية   التخصص :
 4عملي       2عدد الوحدات الدراسي     نظري      

 

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/1 

2/1/2 

2/1/3 

2/1/4 

2/1/5 

2/1/6 

2/1/7 

2/1/8 

2/1/9 

2/1/10 

2/1/11 

2/1/12 

2/1/13 

2/1/14 

2/1/15 

2/1/16 

2/1/17 

2/1/18 

2/1/19 

2/1/26 

 

2/2/1 

2/2/2 

2/2/3 

2/2/4 

2/2/5 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/8 

2/2/9 

2/2/15 

 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/5 

2/3/6 

2/3/7 

2/3/8 

2/3/9 

2/3/10 

2/3/11 

2/3/12 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/15 

2/3/16 

2/3/17 

2/3/18 

 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

2/4/9 

2/4/11 

 

 

التعرف علي سلوك األفراد والمنشأت حتى يستطيع  اتخاذ القرارات بشان  .1 اهداف المقرر: -2

 حجم األنتاج واألستهالك وتسعير المنتجات والخدمات.

ي قياس  المتغيرات االقتصادية الكلية  في المجتمع كالناتج المحلي األجمال .2

  والمستوى العام لالسعار

استخدام المتغيرات االقتصادية في تفسير القضايا والمشكالت االقتصادية  .3

 التي تؤثر في أداء المنظمات

كفاءة استخدام وتخصيص الموارد األقتصادية  المتاحة وذلك لترشيد اتخاذ  .4

 القرارات

القدرة  على وضع خطط االستثمار واالنتاج على مستويات القطاعات  .5

 االقتصادية المختلفة وعلى المستوى القومي.

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3
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المعرفة 3/1

  :والفهم

 

 

يلتتم بطبيعتتة األنشتتطة االقتصتتادية لمؤسستتات األعمتتال و جوانتتب المعرفتتة المحاستتبية  3/1/1

ن والرياضتيات وعالقتها بالعلوم االقتصادية واالحصتائية واإلداريتة وعلتوم التتامين والقتانو

 واالحصاء. 

يفهتتم أستتاليب اتختتاذ القتترار ومتتدي تتتأثير نظتتم المعلومتتات فتتي دعتتم واتختتاذ القتترار و  3/1/2

 يناقش مفهوم ومقومات النظرية المحاسبية ومعاييرها وكيفية تطبيقها

يشرح الدورة المحاسبية متمثلة في اجراءات التسجيل والتبويتب والتحليتل والعترض   3/1/3

 مليات المالية.وتفسير الع

يلخص قواعد وأصول وأحكام تطبيق المعارف المحاسبية المتنوعة و يشرح مراحل  3/1/4

واجراءات وأساليب دراسات الجدوي المالية للمشروعات و يحتدد إجتراءات تقيتيم األصتول 

 وااللتزامات واسليب التخطيط المالي واعداد الموازنات 

بية والماليتتة وكيفيتتة تطبيقهتتا محاستتبيا و يوضتتح يلتتم بالتشتتريعات التجاريتتة والضتتري 3/1/5

معايير واجراءات مراجعتة الحستابات الداخليتة  و يتعترف علتى مبتادئ وقواعتد واجتراءات 

 المراجعة الخارجية للقوائم المالية

يفستتر أحكتتام المعتتامالت المحاستتبيىة المتعلقتتة بتتاألوراق الماليتتة )األستتهم والستتندات  3/1/6

راتها و يتعرف علتى المبتادئ اإلقتصتادية األساستية  لفظيتا وبيانيتا واالذون( وتداولها ومؤش

 ورياضيا على جميع المستويات الجزئي والكلي وعلى مستوى المنشاه واالقتصاد القومي

يلم بالحقائق اإلقتصادية المتعلقة باتخاذ القرارات واالنتتاج وتبتادل الستلع والختدمات  3/1/7

و ينتتاقش القضتتايا األقتصتتادية الكليتتة للتتدخل القتتومي والتستتعير واستتتخدام عناصتتر األنتتتاج 

 وميزان المدفوعات والنقود والتمويل والمالية العامة للدولة

يشرح السياسات األقتصادية سواء على المستتوى الجزئتي والكلتي و يفهتم األستاليب  3/1/8

انتتات الكميتتة والحاستتب اآللتتى بمتتا فيهتتا  الطتترق األحصتتائية والرياضتتية وتطبيقهتتا علتتى البي

الماليتتة واألقتصتتادية لحتتل المشتتاكل المعقتتدة و ينتتاقش أستتاليب حتتل المشتتكالت وكيفيتتة اتختتاذ 

 القرارت في ضوء تكلفة الفرصة البديلة  وذلك لترشيد اتخاذ القرار.

المهارات 3/2

 : ةالذهني

يبتكتتر ممارستتات باستتتخدام نظتتم المعلومتتات اإلداريتتة لمواجهتتة المواقتتف اإلداريتتة   3/2/1

ة و يكتشف العالقة بين المتغيترات البيئيتة لتنظم المعلومتات والتنظم اإلداريتة وأنمتاط المختلف

 اتخاذ القرارات.

يحلتتتل الستتتناريوهات واالستتتتراتيجيات والنمتتتاذج المختلفتتتة للتعامتتتل متتتع األحتتتداث  3/2/2

والقضتتايا اإلداريتتة المتنوعتته و يكتشتتف مشتتاكل نظتتم المعلومتتات اإلداريتتة ويضتتع حلتتول 

 ات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.باستخدام تقني

 يحلل السمات والمكونات والعالقات واألنماط لنظم المعلومات اإلدارية 3/2/3

يربط منتاهج أستاليب الحتل بالنتتائج و ينشتئ األدوات واألستاليب والتقنيتات المناستبة  3/2/4

 للنمذجة وتحليل نظم المعلومات وتقييم الحلول .  

المهارات  3/3

 لعملية:المهنية وا

 

يعد التقارير المالية  يطبق الطرق واالجراءات والنماذج المحاسبية المالئمة 3/3/1

 .المحاسبية وملحقاتها

يحلل ويقييم بدائل االستثمار ماليا  و يعد الموازنات التخطيطية والمالية والنقدية 3/3/2

حفزهم  بطريقة يصمم السياسات واالستراتيجيات التي توجه سلوك األفراد وت و ومحاسبيا

 تحقق أكبر عائد في منظمات األعمال وأيضا التعامل مع األطراف المجتمعية

يعرض المعلومات بشكل مالئم من خالل التقارير المحاسبية سواء داخل المنشأة             3/3/3

يطبق األساليب والبرامج المناسبة على العينة محل المراجعة وفق الظروف  و أو خارجها

 .المحيطة

يقدم  و يجري الفحص والتدقيق والتوثيق للمستندات والحسابات والقوائم المالية 3/3/4

االستشارات المالية والضريبية و يطبق أساليب التفكير حول كيفية التعامل مع المتغيرات 

 اإلقتصادية وإمكانية التوصل إلى حقائق بخصوص المشكلة للتوصل إلى حلول عملية لها

تبارات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة و وضع إطار لألنظمة يجتاز االخ 3/3/5

يحلل النظرية  و والقضايا والمشكالت المختلفة وتقديم حلول مبتكرة تساهم في اتخاذ القرار

اإلقتصادية  لفهم وادراك االسس والمبادئ االقتصادية التى تساعد على تفسير السياسات 

 كلىالمختلفة على المستوى الجزئى وال
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المهارات 3/4

 :العامة

 

 يتواصل ويؤثر في اآلخرين بكفاءة وفعالية.،   يدير الوقت بفعالية وكفاءة 3/4/1

ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي يستخدم ،  يعمل في فريق  3/4/2

 األساليب المالئمة في حل المشكالت الفردية والمؤسسية بكفاءة عالية

يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة، يتعامل مع ضغوط   3/4/3

 العمل ويتكيف معها ذاتيا، يطور ويحسن من أداؤه.

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 غطيتهانواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم ت

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √ √ √ √ √ المناقشة0

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

 ب:تقويم الطــال -6

 عرض تقديمي 

 عملي /تطبيقي

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 3/1/8الى   3/1/1المعرفة والفهم 

 3/2/4الى  3/2/1مهارات ذهنية 

 3/3/5الى  3/3/1مهارات مهنية

 3/4/3الى  3/4/1مهارات عامة 

 مناقشة  

 

√ 

√ 

√ 

 3/1/8الى   3/1/1المعرفة والفهم 

 3/2/4الى   3/2/1مهارات ذهنية 

 3/4/3 الى 3/4/1مهارات عامة 

 الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني   التوقيت                    -ب

 50مناقشة   توزيع الدرجات    -جـ

 50حضور 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 بنك المعرفة  مواقع الكترونية                          -أ

https://www.ekb.eg/ar 

 القاهرة ومكتبة االسكندرية مكتبة  مكتبات -ب

         القسم تبعا لرقم المجموعةأعضاء هيئة التدريس بتوزع على القائم بتدريس المقرر :         

 رئيس مجلس القسم العلمي: د/ إيمان عوض                  


