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 نظم المعلومات اإلدارية توصيف برنامج

(2018/2019) 

 

 للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسبد : النيل العالي معه
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 معلومات متخصصة :  -ب

  األهداف العامة للبرنامج  :. 1

 قادرا على: نظم المعلومات اإلدارية يجب أن يكون خريج برنامج

 لخريج قطاع كليات التجارةاألهداف العامة 

 (ARS 1/1). ج العلميباستخدام المنهمشكالت نظم المعلومات اإلدارية التفكير وحل   1/1

لخدمة المجتمع  نظم المعلومات اإلداريةمهارات المكتسبة في مجال توظيف المعارف وال 1/2

 (ARS 1/2)وتنمية البيئة المحيطة. 

 1/3)بفاعلية.  نظم المعلومات اإلداريةريق ومستخدمي العمل الجماعي والتواصل مع الف 1/3

ARS) 

 (ARS 1/4)في مجال المحاسبة. دراسة أثر المستجدات العالمية  1/4

 1/5). نظم المعلومات اإلداريةارات والمعارف المرتبطة بالتطوير الذاتي المستمر للمه 1/5

ARS) 

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

(1/6 ARS) 

 (ARS 1/7)حاسبية. المالية والماعداد دراسات الجدوي  1/7

 (ARS 1/7)التقييم المالي للمشروعات االستثنمارية.  1/8

بكفاءة.  نظم المعلومات اإلداريةلوجيا المعلومات في مجال استخدام الحاسب اآللي وتكنو 1/9

(1/8  ARS) 

 

 :  نظم المعلومات اإلداريةبرنامج خريج األهداف العامة ل

  1/9) .  لمشكالت اإلدارية المتفقة مع نظم المعلوماتاستخدام األدوات المناسبة لحل ا1/10

ARS) 

والتجارة اإللكترونية ونظم المعلومات الجغرافية وإدارة التعامل مع شبكات وأمن امعلومات 1/11

 (ARS  1/10)األزمات. 

ادارة البيانات والمعلومات التنظيمية ألتخاذ القرارات اإلدارية المختلفة وتطوير نظم  1/12

 (ARS  1/11)ومات. المعل

 (ARS  1/11)يم الخطط والهياكل التنظيمية ونماذج البيانات والمعلومات. متص 1/13



5 
 

. استخدام قواعد البيانات والبرمجيات المناسبة  في العمليات اإلدارية والمالية والتسويقية1/14

(1/12  ARS) 

  1/13) ت  بمختلف أنواعها .استخدام مبادئ اإلدارة الفعالة واستخراج واستخدام المعلوما1/15

ARS) 

 (ARS  1/14) التعامل مع تقنيات أنظمة المعلومات الذكية . 1/16

  1/15) لحل المشكالت وتقييمها على اسس الجودة العامة .تصميم نظم المعلومات  1/17

ARS) 

ة استخدام تطبيقات حلول نظم المعلومات على كل التهديدات والفرص الوظيفية والتنظيمي1/18

 (ARS  1/16)والتنفيذية واإلدارية . 

التعرف على خصائص المكونات المختلفة ألنظمة المعلومات ،واستخدام األدوات  1/19

 (ARS  1/17) المناسبة لتحليل وتصميم نظم المعلومات.والتقنيات 

 (ARS  1/18) العمل داخل فريق. 1/20

 (ARS  1/19) ادارة الوقت  بكفاءه وفعالية . 1/21

 (ARS  1/20) التعامل مع القضايا األخالقية في مجال نظم المعلومات اإلدارية . 1/22

 

 : 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). المميزة واألشكال المختلفة لمؤسسات األعمال يحدد السمات 2/1/1

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

نظم المعلومات  في مجالوالقضايا المعاصرة تعرف علي التطورات واالتجاهات الحديثة ي 2/1/3

 (ARS 2/3). اإلدارية

. نظم المعلومات اإلداريهالنظريات والمدارس الفكرية في مجال ديء األساسية والمبايلم ب 2/1/4

(2/4 ARS) 

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

  (ARS 2/5). المعلومات اإلدارية 

 (ARS 2/6). لميأدوات وأساليب القياس والتحليل وخطوات البحث العيوضح  2/1/6

 (ARS 2/7). العالقة بين العلوم التجارية وغيرها من العلوم االجتماعية يشرح 2/1/7
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 (ARS 2/8).  نظم المعلومات اإلداريه يلم بأخالقيات العمل والممارسة المهنية في مجال 2/1/8

 نظم المعلومات اإلداريهبرنامج  لخريجرفة والفهم المع

 ( ARS 2/9). ط والبرامج والسياسات وفقاً لمتطلبات المؤسساتأسس إعداد الخطب يلم 2/1/9

 (2/10ARS). أسس إعداد دراسات الجدوى التسويقية وتقييم مقترحات االستثمار يفهم 2/1/10

أسس تصميم الهياكل التنظيمية ونظم وأدلة العمل اإلدارية لألنشطة المختلفة بيلم  2/1/11

 (ARS 2/11). بالمؤسسة

الفلسفات اإلدارية الحديثة مثل الجودة الشاملة وإعادة هندسة العمليات  بيستوع .2/1/12

 (ARS 2/12) واستكشاف فرص تطبيقها فى مجاالت العمل المختلفة

 2/13) يهمأسس التحفيز والتأثير فى اآلخرين وتنمية الدافعية لدومبادئ القيادة يشرح  .2/1/13

ARS) 

 (ARS 2/14). ات العملاالتصاالت التنظيمية وعالقيلخص  2/1/14

أسس ومفاهيم السياسات واالستراتيجيات والخطط ومتطلبات استخدامها لتلبية  ناقشي 2/1/15

 (ARS 2/15). االطراف ذوى العالقة بالمنظمةتوقعات 

، وإدارة مشاريع نظم إدارة قواعد البيانات واسسها النظرية والتطبيقيةنظم يتعرف على   2/1/16

 تطويرو ، المتعددة الوسائطو ، المعلومات استخراجو ،وتصميم النظم وتحليل  المعلومات

 (ARS 2/16). التطبيقات

 (ARS 2/17). مبادئ اتصال وأمن المعلومات يشرح 2/1/17

 

 الذهنية :  مهاراتال  2/2

 يجب أن يكون الخريج  قادرا على ان:

 المهارات الذهنية لخريج قطاع كليات التجارة

  (ARS 3/1). باستخدام المنهج العلميالمالية  القوائميحلل  2/2/1

 (ARS  3/2)ومباديء لحل المشاكل المحاسبية. أساليب  يبتكر 2/2/2

 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)بإيجابية. ل التهديدات إلي فرص ويتعامل معها يخطط لتحوي 2/2/5

باسلوب علمي مدعم باالدلة فيها وجهات النظر ويبدي رأيه و يتناول االفكار 2/2/6

 (ARS 3/6). والموضوعية
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 نظم المعلومات اإلدارية المهارات الذهنية لخريج برنامج 

 لمواجهة المواقف اإلدارية  المختلفة  يبتكر ممارسات باستخدام نظم المعلومات اإلدارية 2/2/7

(3/7 ARS) 

يكتشف العالقة بين المتغيرات البيئية لنظم المعلومات والنظم اإلدارية وأنماط اتخاذ  2/2/8

 (ARS 3/8) القرارات .

يحلل السناريوهات واالستراتيجيات والنماذج المختلفة للتعامل مع األحداث والقضايا  2/2/9

 (ARS 3/9) . .اإلدارية المتنوعه 

يكتشف مشاكل نظم المعلومات اإلدارية ويضع حلول باستخدام تقنيات تكنولوجيا  2/2/10

 (ARS 3/10) . المعلومات الحديثة.

 (ARS 3/11) .األنماط لنظم المعلومات اإلداريةمات والمكونات والعالقات ويحلل الس 2/2/11

 (3/12ARS) . يربط مناهج أساليب الحل بالنتائج.2/2/12

ينشئ األدوات واألساليب والتقنيات المناسبة للنمذجة وتحليل نظم المعلومات وتقييم  2/2/13

 (ARS 3/13) . .الحلول 

 

 :عملية المهنية والمهارات ال 2/3

 يجب أن يكون الخريج  قادرا على ان:

 المهارات المهنية والعملية لخريج قطاع كليات التجارة

 (ARS 4/1). حافظ عليهايوفي مؤسسات قطاع االعمال المادية الموارد البشرية و 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 ما تعكسه من  يحللفسرها 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 4/7المالية. )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). نظم المعلوماتال اآللي وتكنولوجيا المعلومات في مجيستخدم تطبيقات الحاسب  2/3/9

ARS) 
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 (ARS 4/10). يوظف نتائج البحوث لتطوير األعمال وتحسين األداء 2/3/10

 نظم المعلومات اإلدارية :المهارات المهنية والعملية لخريج برنامج 

 (ARS 4/11) المتعلقة بنظم المعلومات .يعد خطة استراتيجية وسياسات األعمال  2/3/11

 (ARS 4/12) يصمم هياكل تنظيمية ويربطها بنظم المعلومات ااألدارية . 2/3/12

 (ARS 4/13) .دراسات الجدوى والخطط التسويقيةيعد  2/3/13

 (ARS 4/14) يحلل ويقيم المشروعات اإلستثمارية .2/3/14

 وات المستندة إلى اإلنترنت وقواعد البيانات .يستخدم لغات البرمجة واألنظمة واألد 2/3/15

(4/15 ARS) 

 (ARS 4/16) يستخدم تقنيات التحليل الكمي في مجال نظم المعلومات اإلدارية . 2/3/16

 (ARS 4/17) . لمساعدة مستخدمين نظم المعلومات اإلدارية ووثائق تقارير يعد2/3/17

 (ARS 4/18) تخدام طرق مالئمة .يتعامل مع المعلومات التي يحصل عليها باس2/3/18

 يحمي نظم المعلومات اإلدارية في مختلف أنواع المنظمات ويتمكن من استرجاعها .2/3/19

(4/19 ARS) 

 (ARS 4/20) باستخدام جميع األدوات المتاحة .يطور انظمة نظم المعلومات اإلدارية  2/3/20

 

 : مهارات عامــة 2/4

 ان:يجب أن يكون الخريج  قادرا على 

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

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

 (ARS 5/3). يعمل في فريق 2/4/3

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

 5/5) ة والمؤسسية بكفاءة عالية.يستخدم األساليب المالئمة في حل المشكالت الفردي 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) ي.في العمل المهنمصطلحات نظم المعلومات اإلدارية يستخدم  2/4/9

 (ARS 5/10). باللغة اإلنجليزية مع الجهات األجنبية يتعامل 2/4/10
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 المعايير األكاديمية للبرنامج : -3

نظم المعلومات اإلدارية بإعداد معايير أكاديمية مرجعية لبرنامج  إدارة األعمالقسم قام 

 و برنامج إدارة االعمال تجارةية لقطاع كليات الاسترشادا بالمعايير القومية األكاديمية المرجع

وتم عرضها واعتمادها من مجلس القسم بتاريخ  2009نظم المعلومات برنامج  قطاع الحاسبات

وذلك نظرا لقيام  21/12/2016بتاريخ  26، والمجلس االكاديمي للمعهد رقم 4/12/2016

اكاديمية قياسية  الثالث وضرورة اعداد معايير المعهد بمراجعة المعايير االكاديمية لبرامجه

(ARSلبرنامج نظم المعلومات اإلدارية وبرنامج التجارة الخارجية ) ال من تبني دبNARS.  

 

 ال تنطبق : العالمات المرجعية -4

 هيكل ومكونات البرنامج : -5

 سنوات  4مدة البرنامج :    -أ     

 هيكل البرنامج :  -ب    

          عملي    78نظري      170 عدد الساعات: 

                  إلزامي  284 إجمالي:

 االكاديمية المعايير مقررات المناهج

لقطاع كليات  المرجعية

 التجارة

نظم برنامج 

 المعلومات اإلدارية

 % عدد % عدد

 %24.4 10 %25 10 مقررات العلوم األساسية

 %12,2 5 %12.5 5 مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية

 %51.2 21 %50 20 وم التخصصعل  مقررا

مقررات من علوم أخرى )حاسب آلى 

 ولغة..(

5 12,5% 5 12.2% 

 %100 41 %100 40 االجمالي

 أسابيع فى كل فرقة.  3التدريب الميداني :  تدريب ميداني لطالب الفرقتين الثانية والثالثة  لمدة   -

 ال ينطبق        مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :   -ج
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 د . مقررات البرنامج :

 إلزامي  : -أ 

رقم  /كود

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 عدد الساعات األسبوعية
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

/ عملي تمارين نظري الدراسي

 تطبيقي

G1101 مقدمة في الحاسبات 
 

 األول األولى 2  4 6

G1102 مقدمة في نظم التشغيل 
 

 األول األولى 2  4 6

G1103  مبادئ االقتصاد 
 

 األول األولى 2  4 6

G1104  دارة  مبادئ تنظيم وا 
 

 األول األولى -  4 4

G1105  إدارة عامة 
 

 األول األولى -  4 4

G1106  مراسالت ومصطلحات
 باللغة اإلنجليزية 

 األول األولى -  2 2

G1201  أساسيات البرمجة الهيكلية 
 

ولىاأل 2  4 6  الثاني 

G1202  الثاني األولى 2  4 6 حزم التطبيقات المكتبية 

G1203  الثاني األولى 2  4 6 مبادئ المحاسبة 

G1204  الثاني األولى 2  4 4 الرياضيات والتأمين 

G1205  مبادئ السلوك التنظيمي 
 

 الثاني األولى _  4 4

G1106  مراسالت ومصطلحات
 باللغة اإلنجليزية 

 

 الثاني األولى _  2 2

   14  42 56  اجمالي عدد الساعات

 مستمر طوال العام ويعقد االمتحان اخر العام مراسالت ومصطلحات باللغة األنجليزيةمقرر  *
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 إلزامي : -تابــع : أ

رقم  / كود

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 ساعاتال

 عدد الساعات األسبوعية
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

رينظ الدراسي  تمارين 
/ عملي

 تطبيقي

G2101 ( 1قواعد البيانات) األول الثانية 2  4 6 

G2102  األول الثانية 2  4 6 البرمجة الهيكلية المتقدمة 

G2103  األول الثانية 2  2 6 محاسبة شركات 

G2104  إدارة اإلنتاج 
 

 األول الثانية 2  4 6

G2105 األول الثانية -  4 4 قانون تجارى 

G2106  دراسات اقتصاديات بلغة
 *إنجليزية 

 

 األول الثانية _  2 2

G2201  نظم المعلومات اإلدارية 
 

 الثاني الثانية 2  4 6

G2202  تطبيقات اإلنترنت والوسائط
 المتعددة 

 

 الثاني الثانية 2  4 6

G2203 الثاني الثانية 2  4 6 تسويق 

G2204 نيالثا الثانية 2  4 6 رياضيات التمويل  

G2205 إحصاء 
 

 الثاني الثانية 2  4 6

G2106  دراسات اقتصادية بلغة
 إنجليزية 

 الثاني الثانية -  2 2

   18  44 62 اجمالي عدد الساعات

 مستمر طوال العام ويعقد االمتحان اخر االعام  اقتصادية بلغة انجليزيةدراسات مقرر  *
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 إلزامي : -تابــع : أ

رقم / كود 

 المقرر
 م المقرراس

عدد 

ساعاال

 ت

 عدد الساعات األسبوعية
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

 تمارين نظري الدراسي
/ عملي

 تطبيقي

M3101 ( 2قواعد البيانات) األول الثالثة 6  4 10 

M3102  األول الثالثة 2  4 6 اإلحصاء وحزم بحوث العمليات 

M3103 األول الثالثة 2  4 6 محاسبة الضرائب 

M3104  اقتصاد كلى 
 

 األول الثالثة 1  3 4

M3105 محاسبة تكاليف 
 

 األول الثالثة 1  3 4

M3206  دراسات إدارية باللغة اإلنجليزية
* 

 األول الثالثة -  2 2

M3201  ولاال الثالثة 2  2 4 تحليل وتصميم نظم المعلومات 

M3202  الثاني الثالثة 2  4 6 التسويق والتجارة اإللكترونية 

M3203 الثاني الثالثة 2  4 6 إدارة مشتريات ومخازن 

M3104  الثاني الثالثة 1  3 4 اقتصاد كلى 

M3105 محاسبة تكاليف 
 

 الثاني الثالثة 1  3 4

M3206 الثاني الثالثة -  2 2 دراسات إدارية باللغة اإلنجليزية 

   22  42 64 اجمالي عدد الساعات

  مستمر طوال العام ويعقد االمتحان اخر االعام نجليزية دراسات ادارية بلغة امقرر  *
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 إلزامي : -تابــع : أ

رقم  /كود 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات األسبوعية
الفرقة 

 والمستوى

الفصل 

 تمارين نظري الدراسي
/ عملي

 تطبيقي

M4101  األول الرابعة 2  4 6 نظم دعم القرار 

M4102 األول الرابعة 2  4 6 ت وأمن المعلومات شبكا 

M4103  األول الرابعة -  4 4 إدارة أفراد 

M4104  األول الرابعة 2  4 6 محاسبة إدارية 

M4105  دراسات محاسبية باللغة
 * اإلنجليزية

 األول الرابعة 1  2 3

 األول الرابعة 2  4 6 مشروع التخرج 

M4201  تطبيقات الحاسب في
 قاريرإعداد الت

 ولاال الرابعة 4  4 8

M4202  الثاني الرابعة 2  4 6 نظم معلومات محاسبية 

M4203 المؤسسات المالية  إدارة
 والتمويل

 الثاني الرابعة -  4 4

M4204  الثاني الرابعة 2  4 6  المشروعاتدراسات جدوى 

M4105  دراسات محاسبية باللغة
 اإلنجليزية

 الثاني الرابعة 1  2 3

 الثاني الرابعة 2  4 6 روع التخرج مش 

   24  40 64 اجمالي عدد الساعات

 مستمر طوال العام ويتم تقييمه اخر االعام  مشروع التخرج ات دراسات محاسبية بلغة إنجليزية ومقرر *
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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 األعلى لشئون المعاهد في نهاية كل عام ديح  (:20مادة )

جامعي عدد الطالب من أبناء جمهورية مصر العربية أو غيرهم من الذين يقبلون بالمعهد من 

 م قبولهم. اونظالحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة 

 (: 21مادة )

يكون ترشيح الطالب للمعهد عن طريق مكتب التنسيق ما لم يصدر قرار من وزير التعليم بغير 

 ذلك.  

كذلك قبول الطالب الراغبين فى التحويل للمعهد بعد استيفائهم الحد األدنى  الذي تقرره الوزارة 

 فى هذا الشأن. 

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

 الثانوية العامة بشعبيتها وما يعادلها 

 سنوات  5، 3الثانوية التجارية نظام 

 سنوات  5، 3الثانوية الصناعية نظام  

 دبلوم المعاهد الفنية التجارية 

 دبلوم المعاهد الفنية الصناعية 

 دبلوم معاهد الحاسب اآللى 

 ية )إدارة وخدمات( الثانوية الفن
 

 ويشترط أيضا: 

  .اجتياز الكشف الطبي

  .أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة

  .أن يكون متفرغا للدراسة بالمعهد

 .ل طالب مقيد بأحد المعاهد أن يثبت حضوره بالطريق الذي يحدده المعهدكعلى 

 راجع استمارات توصيف المقررات
   8ملحق رقم
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جوز له أن يجمع بين القيد ال يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من معهد في وقت واحد، وال ي

كلية جامعية، وال يجوز إعادة  قيد الطالب بأى معهد للحصول  غير تابع للوزارة وأي في معهد

على شهادة سبق له الحصول عليها، كما ال يجوز إعادة قيده للحصول على شهادة أخرى من 

 معهد مماثل. 

سداد المصروفات الدراسية  لكل طالب بالمعهد بعدبطاقة خاصة يتم استخراج  (:23مادة )

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

 –اإلمتحانات  -المعامل –تقديم هذه البطاقة في كل شأن دراسي )حضور المحاضرات 

ة وتأدية وال يسمح ألي طالب بحضور الدروس والمحاضرات والتمرينات العملي (……المكتبة

 االمتحانات إال إذا كان يحمل بطاقته. 

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

ال يجوز تحويل الطالب من المعاهد المتناظرة والمقيد بالفرقة األولى إال إذا كان حاصال على 

لمعهد ويتم التحويل بموافقة عميدي المعهدين الحد األدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في ا

أما إذا كان الطالب غير حاصل على الحد األدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في المعهد 

فيجوز تحويله ألسباب مرضية معتمدة من القومسيون الطبي العام أو لظروف اجتماعية يقرها 

 رئيس اإلدارة المركزية المختص. 

المقيدين بفرقة أعلى من الفرقة األولى بين المعاهد المناظرة إذا وجدت يجوز تحويل الطالب 

ظروف اجتماعية أو صحية تقتضى التحويل وذلك بموافقة عميدي المعهدين ويجوز في هذه 

الحالة قيد الطالب بفرقة مناظرة للفرقة التي كان مقيدا بها مع تأدية اإلمتحان في بعض المواد أو 

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

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

يجوز نقل قيد الطالب المنقول بفرقة أعلى من الفرقة األولى بأي من الكليات الجامعية أو المعاهد 

د األدنى لمجموع الدرجات الذي وصل إليه القبول الغير مناظرة بشرط أن يكون حاصال على الح

بالمعهد المطلوب النقل إليه سنة الحصول على  شهادة الثانوية العامة وذلك بموافقة عميدي 

 المعهدين وفى هذه الحالة يقيد الطالب بالفرقة األولى بالمعهد. 

ل قيده قد استنفذ فرص يشترط في جميع الحاالت السابقة أال يكون الطالب المطلوب تحويله أو نق

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

المطلوب التحويل إليه قبل بدء الدراسة ويجوز لمجلس إدارة المعهد عند الضرورة القصوى قبول 

وافقة رئيس اإلدارة طلب التحويل خالل الشهر التالي لبدء الدراسة وفى جميع الحاالت يشترط م

 المركزية المختص بوزارة التعليم العالي .
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يجوز قبول الطالب المفصولين بغير الطريق التأديبي والكليات العسكرية أو كلية الشرطة لعدم 

الصالحية للحياة العسكرية، أو الذين استنفذوا مرات الرسوب منهم يشترط حصول الطالب على 

 ة سنة حصوله على الثانوية العامة. المجموع الكلى والمواد المؤهل

يجوز أن يقبل المعهد الطالب الذين استنفذوا مرات الرسوب فى الكليات والمعاهد  (:25مادة )

 العليا وفقا للقواعد التالية: 

أن يكون الطالب مقيدا في الكلية أو المعهد العالي في السنة الدراسية السابقة مباشرة للسنة التى 

 عهد.يلتحق فيها بالم

على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على مجموع يؤهله لإللتحاق بالمعهد في  أن يكون حاصال

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

لى اإلدارة الطالب بالسنة األولى مستجدين، وتقدم أوراق هؤالء الطالب إلى المعهد إلرسالها إ

 المختصة بوزارة التعليم العالى، ويكون قبولهم بقرار من رئيس اإلدارة المركزية المختصة. 

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

 الطالب المستجد الذي لم يستكمل إجراءات قيده لعذر مقبول

 عذرا مقبولالطالب الذي سحب أوراقه وهو مقيد بالمعهد ثم قدم 

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

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

ويكون القيد أو إعادة القيد بقرار من رئيس اإلدارة المركزية المختص أو بموافقة مجلس إدارة 

 معهد على حسب األحوال. ال

 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -8
 

يحدد وزير التعليم موعد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد اإلمتحانات والعطالت  (:27مادة ) 

أسبوعا فى السنة مقسمة إلى فصلين دراسيين مدة  34لية فعبالمعهد على أن تكون مدة الدراسة ال

  أسبوعا. 17كل منهما 

  (:28مادة )

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

 اإلدارية نظم المعلومات شعبة  فبخصوصللخطط المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات. 

 شعبة حتى السنة الدراسية الرابعة ، بينما يتخصص الطالب اعتبارا من السنة الدراسية األولى

في الدراسة خالل السنتين الدراسيتين األولى  الشعبة تشترك -التجارة الخارجية والمحاسبة 
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يشترط ووالثانية، ويختار الطالب في السنة الثالثة أما قسم المحاسبة أو قسم التجارة الخارجية. 

 .للحصول على درجة البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح أربع سنوات دراسية

، ما لم يقرر مجلس إدارة المعهد بعد أخذ موافقة وزارة لعربية هي لغة الدراسة بالمعهداللغة ا

 . التعليم العالي إضافة شعبة خاصة باللغة اإلنجليزية

 (:29مادة )

يجب على الطالب متابعة الدروس واإلشتراك فى التمرينات العملية والتدريب وفقا ألحكام 

معهد أن يحرم الطالب من التقدم لإلمتحان كله أو بعض المواد الالئحة الداخلية ولمجلس إدارة ال

إذا رأى أن مواظبته غير مرضية طبقا ألحكام الالئحة الداخلية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب 

 راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم لإلمتحان فيها. 

وال تزيد عن سنتين إذا تقدم ويجوز لمجلس إدارة المعهد أن يوقف قيد الطالب لمدة سنة دراسية 

بعذر مقبول يمنعه من اإلنتظام فى الدراسة ويجوز لرئيس اإلدارة المركزية مد هذه المدة بحد 

 .أقصى ضعف مدة الدراسة بالمعهد عند الضرورة القصوى

يحسب التقدير العام للطالب فى درجة البكالوريوس على أساس المجموع التراكمى  (:30مادة )

  .يه فى السنوات األربع ويتم ترتيب األوائل وفقا لهذا المجموعالذى حصل عل

 (:31مادة )

لمجلس إدارة المعهد أن يعفى الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا 

مقررات الفرقة النهائية إذا أثبت أنه حضر مقررات دراسية فى معهد علمى معترف به من 

ك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح الوزارة وللمجلس أن يعفيه كذل

  .امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الوزارة
 

 (:32مادة )

يجوز لمجلس إدارة المعهد الترخيص للطالب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم لإلمتحان من 

  .ا وذلك فيما عدا طالب الفرقة األولىالخارج فى السنة التالية فى المقرات التى رسبوا فيه

إذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما ال يزيد عن نصف عدد مقررات هذه الفرقة بصرف النظر 

 .عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة رخص له بتأدية اإلمتحان فيما رسب فيه حتى يتم نجاحه

س إدارة المعهد فال يحسب غيابه إذا تخلف الطالب عن دخول اإلمتحان بعذر قهرى يقبله مجل

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

% من عدد 75يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيا نسبة حضور ال تقل عن 

 المحاضرات )الساعات( الدراسية. 
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 .نة كما يجوز لمجلس إدارة المعهد أن يوقف قيد الطالب لمدة س

يكون اإلمتحان فى المواد المعملية تحريريا وشفويا وعمليا وفى المواد النظرية  (:33مادة )

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

والعملى وفى المقررات النظرية بمتوسط التقديرات فى التحريرى والشفوى ويعتبر الطالب 

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

يحسب التقدير العام لنجاح الطالب فى كل فرقة على أساس التقديرات التى حصل  (:34مادة )

%( فى المقرر الذى 64عليها فى المقررات المختلفة مع مراعاة أال يزيد تقديره على مقبول )

تغيب فيه أو تغيب عن أداء اإلمتحان الخاص به بغير عذر مقبول، أما إذا سبق أن رسب فيه أو 

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

يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى ممتاز أو جيد جدا على أال يقل  (:35مادة )

ن جيد جدا على أال يكون قد رسب فى أى امتحان تقديره العام فى أى فرقة من فرق الدراسة ع

 سبق أن تقدم له فى أى فرقة من الفرق الدراسية.

 يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات اآلتية:  (:36مادة )

 % فأكثر85من   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 وبعد اجتياز اإلمتحان  (:37مادة )

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

بناء على عرض رئيس قطاع التعليم  يصدر سنويا قرار من وزير التعليم العالى (:38مادة )

بتعيين رئيس عام اإلمتحان النهائى )البكالوريوس( بالمعهد ويعتبر عميد المعهد رئيسا عاما 

إلمتحان النقل ويكون رئيس عام اإلمتحان مسئوال مسئولية كاملة عن تنظيم جميع األعمال 

 المتعلقة باإلمتحان. 
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العام لإلمتحانات بالمعهد والوكيل المختص نائبا له  المعهد هو الرئيس عميديكون  (:39مادة )

وأن تشكل لجان العمل لإلمتحانات وفقا للقواعد المنظمة لذلك بالمعهد وعلى أن يعتمد هذا 

 التشكيل من رئيس القطاع المختص. 

يرسل المعهد إلى اإلدارة المختصة بوزارة التعليم العالى قبل بدء موعد اإلمتحان  (:40مادة )

على األقل كشوفا من ثالث صور بأسماء الطالب الذين سوف يتقدمون لإلمتحان سواء فى  بشهر

امتحان النقل أو اإلمتحان النهائى وتقوم اإلدارة المختصة بمراجعة الكشوف للتأكد من صحة قيد 

الطالب بالمعاهد وأحقيتهم فى تأدية اإلمتحان ويستبعد الطالب الذين ال حق لهم فى تأدية 

ن ثم تعتمد هذه الكشوف ويحفظ صورة منها باإلدارة العامة للمعاهد العالية الخاصة اإلمتحا

وترسل صورة للمعهد وتسلم الصورة الثالثة للرئيس العام لإلمتحانات للعمل بمقتضاها فى 

 امتحان نهاية العام الدراسى. 

زارة التعليم العالى تعلن نتيجة امتحان النقل بعد مراجعتها من اإلدارة المختصة بو (:41مادة )

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

التعليم بكشوف مفصلة لكل من الناجحين بتقديراتهم والمتخلفين مع ذكر مواد التخلف والراسبين 

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

كل تقدير وتعلن فى مكان ظاهر بالمعهد ولوقت كافي لإلطالع عليها وال تعلن نتيجة الطالب وال 

 يخلى طرفهم إال بعد سداد جميع الرسوم والمصروفات المستحقة عليهم. 

معهد يقوم المعهد بتحرير شهادات مؤقتة لخريجى السنوات النهائية يوقعها عميد ال (:42مادة )

التقدير العام( كما يقوم المعهد  –تقديرات النجاح فى كل مادة  –دور التخرج  –موضحا بها )اإلسم 

بتحرير شهادات الخريجين وتقوم اإلدارة المختصة بمراجعتها واعتمادها ويحدد بها تاريخ منح 

 اإلمتحان. تاريخ اعتماد وزير التعليم لنتيجةوالشهادة  

 

 لملتحقين بالبرنامج  :طرق وقواعد تقييم ا -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 2/1/20الى  2/1/1المعرفة والفهم: من  االمتحان النظري -1

 2/2/13الى  2/2/1المهارات الذهنية من 

 2/1/20الى  2/1/1المعرفة والفهم: من  االمتحان العملي -2

 2/2/13الى  2/2/1المهارات الذهنية من 

 2/3/20الى  2/3/1: والمهنية المهارات العملية
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 2/1/20الى  2/1/1المعرفة والفهم: من  تكليفات -3

 2/2/13الى  2/2/1المهارات الذهنية من 

 2/4/10الى  2/4/1المهارات العامة والمنقولة من 

 2/1/20الى  2/1/1المعرفة والفهم: من  ع التخرجومشر -4

 2/2/13لى ا 2/2/1المهارات الذهنية من 

 2/3/20الى  2/3/1: والمهنية المهارات العملية

 2/4/10الى  2/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 

 طرق  تقويم البرنامج  : -9

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

% من عدد  25ال يقل عن   إستبيانات طالب الفرقة النهائية -1

 الطلبة 

 % من اجمالي15عن ال يقل  إستبيانات الخريجون -2

للعام ينخريجال  

مقابالت  –إستبيانات  أصحاب األعمال -3

 خصيةش

تمثل جميع قطاعات عينة 

المعنية األعمال  

تقرير 2-1 تقارير مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4  

ريراتق مقيم داخلي: طرق أخرى -5 تقرير 1-2   

      رانيا محمد المرسيد/المسئول عن البرنامج : 

 2018/   10/   17التاريخ :                  رانيا محمد المرسييع :   التوق
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 المالحق

 ( المعايير االكاديمية المرجعية 1ملحق رقم :) لبرنامج نظم المعلومات

 2016اإلدارية  نوفمبر 

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

 برنامج إدارة األعمال. و م2009 ينايرالتجارة 

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

 .م2009سبتمبر  الحاسباتفي قطاع  المعلومات 

 ( مصفوفة المضاهاة بين المعايير االكاديمية ا4ملحق رقم :) لمرجعية

جعية و المعايير القومية االكاديمية المرنظم المعلومات اإلدارية لبرنامج 

نظم امج وبرن إدارة األعمال ،م وبرنامج 2009يناير لقطاع كليات التجارة 

 .2009بر مسبتالحاسبات في قطاع  المعلومات 

 ( مصفوفة المضاهاة بين المعايير االكاديمية المرجعية5ملحق رقم :) 

 :وبرنامج نظم المعلومات اإلدارية 

 اهداف البرنامج مع مواصفات الخريج -

 االكاديمية المرجعيةبرنامج مع المعايير نواتج تعلم ال -

 ( 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 )

  نظم المعلومات اإلداريةالمعايير االكاديمية المرجعية لبرنامج 

(ARS)  

 

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية لقطاع التجارة 

 المواصفات العامة لخريج كليات التجارة:

 جب أن يكون خريج كلية التجارة قادرا على: ي 

 استخدام المنهج العلمي فى التفكير وحل المشكالت.

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

 بشكل إيجابي.

 . التواصل واالتصال الفعال باآلخرين.3.1

رات العالمية واستشراف طبيعة وتأثير تلك المستجدات . التفاعل مع المستجدات والمتغي4.1

 والمتغيرات على مجال تخصصه.

 التخصص. التعليم المستمر لتطوير المعارف والمهارات المهنية المرتبطة بمجال. 5.1

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

 قية والمهنية.والمعايير األخال

 . إعداد دراسات جدوى المشروعات وتقييم المقترحات االستثمارية.7.1

 . استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات.8.1

 المعرفة والفهم

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

 لكل منها.  . األشكال واألنواع المختلفة لمؤسسات األعمال والسمات المميزة1.2

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

 . التطورات واالتجاهات الحديثة والقضايا المعاصرة المرتبطة بمجال التخصص.3.2

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

 لتخصص الذي يدرسه الطالب.. العلوم وثيقة الصلة با5.2

 . مناهج البحث العلمي وأدواته وأساليب القياس والتحليل.2

 . التكامل بين العلوم التجارية وغيرها من العلوم االجتماعية.7.2

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

 يجب أن يكون الخريج قادرا على:

 ل واالستنتاج وإتباع المنهج العلمي فى التفكير.. التحلي1.3

 . تطبيق أسس ومبادئ التفكير اإلبتكاري.2.3

 . النقد والتمييز واكتشاف العناصر اإليجابية والسلبية فى المسائل والقضايا المطروحة.3.3

 . التعامل مع األرقام وتحليلها وتفسير مدلوالتها.4.3

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

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

 المهارات المهنية

يجب أن يكون الخريج مكتسباً للمهارات المهنية التالية:   

د األخرى وتنميتها والمحافظة عليها.. التوظيف الفعال للموارد المادية والبشرية والموار1.4  

. 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.

اسبية والتأمينية كل فى مجال تخصصه.. تصميم وتشغيل النظـم اإلدارية والمح5.4  

 .. استخدام األساليب العلمية فى حل المشكالت العملية6.4

 . أسس ومبادئ الرقابة وتقييم األداء.7.4  

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

خصص.. استخدام تطبيقات الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات فى مجال الت9.4  

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

 المهارات العامة والمنقولة

 يجب أن يكون الخريج مكتسباً للمهارات العامة التالية:

 . اإلدارة الفعالة للوقت.1.5

 . االتصال الفعال والتأثير في اآلخرين.2.5

 . العمل الجماعي.3.5

 . التنمية المعرفية والفكرية والتعلم الذاتي المستمر.4.5

 . استخدام أساليب حل المشكالت على المستوى الفردي أو المؤسسي بكفاءة عالية.5.5
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 . العرض والتقديم والحوار.6.5

 إدارة الذات والتعامل مع ضغوط العمل. .7.5

 . االبتكار والتطوير والتحسين المستمر فى العمل.8.5

 تخدام المصطلحات الفنية ذات الصلة بموضوعات البرنامج.. اس9.5

 . اإللمام بإحدى اللغات األجنبية واسعة االنتشار.10.5

 

 نظم المعلومات اإلداريةمرجعية لـبرنامج المعايير األكاديمية ال

 مواصفات خريج برنامج نظم المعلومات اإلدارية

نظم ارة يجب أن يكون خريج برنامج المواصفات العامة لخريج قطاع كليات التججانب إلى 

  قادرا على: المعلومات اإلدارية

 .بأدوات مناسبة اإلدارية المتنوعة نظم المعلومات حل مشكالت 9.1

، وشبكات المعلومات، وأمن المعلومات،  (SDLC) فهم أساسيات دورة حياة تطوير األنظمة 10.1

 .معلومات الجغرافية، وإدارة األزماتواستخراج البيانات، والتجارة اإللكترونية، ونظم ال

 في دعم اتخاذ القرارات اإلدارية المختلفة، البيانات والمعلومات التنظيمية خدامإدارة واست 11.1

نماذج البيانات والمعلومات، إدارة موارد ومشروعات تطوير الخطط والهياكل التنظيمية وتصميم 

 نظم المعلومات.

، ومنهجيات التصميم، تعتمد على شبكة االنترنتأنظمة وأدوات و مناسبة، برمجياتاستخدام  12.1

 .في العمليات اإلدارية والمالية والتسويقية وغيرها وأنظمة قواعد البيانات

تطبيق مبادئ اإلدارة الفعالة للمعلومات، وتنظيم المعلومات، واستخراج المعلومات، ومهارات  13.1

أنواعها، بما في ذلك النصوص والصور والصوت  استرجاع المعلومات إلى المعلومات بمختلف

 .والفيديو

 .معرفة أساسيات تقنيات أنظمة المعلومات الذكية 14.1

 .العامة الجودة سمات حيث من وتقييمها المعلومات، نظم وتنفيذ وتصميم حديدت 15.1

ة على المشاكل والفرص الوظيفية والتنظيمية والتنفيذي نظم المعلومات تطبيق حلول 16.1

 .واإلدارية

وصف خصائص المكونات المختلفة ألنظمة المعلومات، واستخدام األدوات والتقنيات  17.1

 .المناسبة لتحليل وتصميم نظم المعلومات

 .فريق في وكعضو كفرد بفعالية العمل 18.1

 .ةليعاوف بكفاءة الوقت إدارة 19.1
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 :فهمالمعارف وال

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

 :والمفاهيم التالية رفامعقد اكتسب النظم المعلومات األدارية 

أسس إعداد الخطط والبرامج والسياسات وفقاً لمتطلبات المؤسسات.9.2  

أسس إعداد دراسات الجدوى التسويقية وتقييم مقترحات االستثمار.10.2  

نظيمية ونظم وأدلة العمل اإلدارية لألنشطة المختلفة بالمؤسسة.أسس تصميم الهياكل الت 11.2  

استيعاب الفلسفات اإلدارية الحديثة مثل الجودة الشاملة وإعادة هندسة العمليات واستكشاف  12.2

 فرص تطبيقها فى مجاالت العمل المختلفة.

.يهمدأسس التحفيز والتأثير فى اآلخرين وتنمية الدافعية لومبادئ القيادة  13.2  

االتصاالت التنظيمية وعالقات العمل. 14.2  

أسس ومفاهيم السياسات واالستراتيجيات والخطط ومتطلبات استخدامها لتلبية توقعات  15.2

 االطراف ذوى العالقة بالمنظمة.

، وإدارة مشاريع نظم المعلومات ،  إدارة قواعد البيانات واسسها النظرية والتطبيقيةنظم   16.2

 . التطبيقات تطويرو ، المتعددة الوسائطو ، المعلومات استخراجو ،ميم النظم وتحليل وتص

 .مبادئ اتصال وأمن المعلومات 17.2

 

 ذهنية:المهارات ال

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

  قادرا على: نظم المعلومات اإلدارية

في مواجهة المواقف االدارية الشكالية نظم المعلومات كير اإلبتكارى واإلبداعي ممارسة التف 7.3

 المختلفة.

وأنماط اتخاذ القرارات. لنظم المعلومات والنظم اإلدارية  الربط بين المتغيرات البيئية 8.3  

 داريةالسيناريوهات واالستراتيجيات والنماذج المختلفة للتعامل مع األحداث والقضايا اال تقييم9.3

 المتنوعة.

اقتراح الحلول المناسبة باستخدام تقنيات ، و االداريةمشاكل نظم المعلومات  تحليل10.3 

 وعامل الوقت. القيود التجارية ، والصناعيةاألخذ في األعتبار  مع  تكنولوجيا المعلومات الحديثة

 .الكيانات في نظم قواعد البياناتد العالقات ويحدت 11.3

 نتائج نظم المعلومات وتقييم دوات واألساليب والتقنيات المناسبة للنمذجة وتحليل األ اختيار12.3

 الحلول.
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 مهنية:المهارات ال

برنامج العامة لخريج كليات قطاع التجارة يجب أن يكون خريج  مهنيةالمهارات الجانب إلى      

 : قادرا على  نظم المعلومات اإلدارية

المتعلقة بنظم وتصميم وصياغة آليات سياسات األعمال يجية إعداد الخطط اإلسترات 11.4

  .المعلومات اإلدارية

و إدارة األنظمة وربطها بنظم المعلومات االدارية  تصميم و تطوير الهياكل التنظيمية  12.4

  الحديثة .

 .والخطط التسويقيةدراسات الجدوى  إعداد 13.4

  .ثماريةالتحليل المالي وتقييم المشروعات االست 14.4

 انشاءو الويبصفحات  العداد البرامج المختلفة وتصميم  المناسبة البرمجة لغات استخدام 15.4

  .البيانات قواعد

 مناسب بشكل الكمي التحليل تقنيات استخدام 16.4  

 .ي نظم المعلومات لمستخدم االحصائياتو تقاريرال إعداد 17.4

 الحاسب في المنظمات اإلدارية والصناعية. تطبيق مهارات حماية واسترجاع معلومات 18.4

  

 :العامة والمنقولة مهاراتال

والمنقولة  المهارات العامةمكتسبا  برنامج نظم المعلومات اإلداريةيجب ان يكون خريج           

 السابق ذكرها.لخريج كليات قطاع التجارة للمعايير القومية االكاديمية المرجعية 
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 (2ملحق رقم )

إدارة األعمال وبرنامج  يير القومية االكاديمية المرجعية لقطاع كليات التجارةالمعا 

 م 2009يناير 

 

 أوالً: المعايير األكاديمية القياسية العامة لخريج كليات التجارة:
 

 المواصفات العامة لخريج كليات التجارة :

 يجب أن يكون خريج كلية التجارة قادرا على: 

 فى التفكير وحل المشكالت.استخدام المنهج العلمي 

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

 بشكل إيجابي.

 . التواصل واالتصال الفعال باآلخرين.3.1

. التفاعللل مللع المسللتجدات والمتغيللرات العالميللة واستشللراف طبيعللة وتللأثير تلللك المسللتجدات 4.1

 مجال تخصصه. والمتغيرات على

 . التعليم المستمر لتطوير المعارف والمهارات المهنية المرتبطة بمجال التخصص.5.1

. االلتللزام وتحمللل المسللئولية وإنجللاز األعمللال المسللندة إليلله بمللا يتفللق مللع القواعللد القانونيللة 6.1

 والمعايير األخالقية والمهنية.

 ت االستثمارية.. إعداد دراسات جدوى المشروعات وتقييم المقترحا7.1

 . استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات.8.1

 

 المعارف والمفاهيم:

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

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

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

 . التطورات واالتجاهات الحديثة والقضايا المعاصرة المرتبطة بمجال التخصص.3.2

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

 . العلوم وثيقة الصلة بالتخصص الذي يدرسه الطالب.5.2

 أساليب القياس والتحليل.. مناهج البحث العلمي وأدواته و6.2

 . التكامل بين العلوم التجارية وغيرها من العلوم االجتماعية.7.2

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

 يجب أن يكون الخريج مكتسباً للمهارات المهنية التالية:

 ة والموارد األخرى وتنميتها والمحافظة عليها.. التوظيف الفعال للموارد المادية والبشري1.3

 . القيام بدراسات وتحليل األسواق.2.3

 . البحث عن مصادر المعلومات المختلفة والتحقق من صدقها.3.3

 . جمللع البيانللات واإلحصللائيات و تحليلهلللا وتفسلليرها ومللا تعكسللله مللن مؤشللرات اقتصلللادية4.3

 واجتماعية.

 رية والمحاسبية والتأمينية كل فى مجال تخصصه.. تصميم وتشغيل النظـم اإلدا5.3

 . استخدام األساليب العلمية فى حل المشكالت العملية.6.3

 . أسس ومبادئ الرقابة وتقييم األداء.7.3       

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

 ات فى مجال التخصص.. استخدام تطبيقات الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلوم9.3

 . استخدام وتوظيف نتائج البحوث والدراسات في تطوير العمل وتحسين مستويات األداء.10.3

 

 . 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

 النقد والتمييز واكتشاف العناصر اإليجابية والسلبية فى المسائل والقضايا المطروحة.. 3.4

 . التعامل مع األرقام وتحليلها وتفسير مدلوالتها.4.4

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

رأي بأسللللوب علملللي ملللدعم باألدللللة . علللرض األفكلللار ووجهلللات النظلللر بوضلللوح وإبلللداء الللل6.4

 والموضوعية.

 

 . المهارات العامة:5

 يجب أن يكون الخريج مكتسباً للمهارات العامة التالية:

 . اإلدارة الفعالة للوقت.1.5

 . االتصال الفعال والتأثير في اآلخرين.2.5

 . العمل الجماعي.3.5
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 .. التنمية المعرفية والفكرية والتعلم الذاتي المستمر4.5

 . 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

 

 إدارة األعمالثانياً: برنامج 

 المعارف والمفاهيم:
إلى جانب المعارف العامة والفهم التى يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة يجب أن يكتسب خريج 

 :  برنامج إدارة األعمال المعارف والمفاهيم التالية
 .المختلفة اإلدارية المستويات فى القرارات واتخاذ المشكالت حل فى العلمي هجالمن استخدام .1.1
 .المؤسسات لمتطلبات وفقا   والسياسات والبرامج الخطط إعداد أسس .2.1
 .االستثمار مقترحات وتقييم التسويقية الجدوى دراسات إعداد أسس .3.1
 .بالمؤسسة المختلفة لألنشطة داريةاإل العمل وأدلة ونظم التنظيمية الهياكل تصميم أسس .4.1
عادة الشاملة الجودة مثل الحديثة اإلدارية الفلسفات استيعاب .5.1  فرص واستكشاف العمليات هندسة وا 

 .المختلفة العمل مجاالت فى تطبيقها
 .اآلخرين فى والتأثير القيادة مبادئ .6.1
 االتصاالت التنظيمية وعالقات العمل. .7.1
 .االخرين لدى الدافعية وتنمية التحفيز أسس .8.1
 االطراف توقعات لتلبية استخدامها ومتطلبات والخطط واالستراتيجيات السياسات ومفاهيم . أسس9.1
 .بالمنظمة العالقة ذوى
 

 :مهنية مهارات

إلى جانب المهارات المهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة يجب أن يكون خريج 
 األعمال قادرا على: برنامج إدارة

 األعمال سياسات وصياغة اإلستراتيجية الخطط . إعداد1.2
 المختلفة العمل وأدلة وتصميم نظم . إعداد2.2

 .التنظيمية الهياكل تطوير و . تصميم3.2
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دارة . تصميم4.2  .اإلدارية المعلومات وقواعد أنظمة وا 
 إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات.. 5.2
 .التسويقية البيعيهد الخطط إعدا. 6.2
 وتقييم المشروعات االستثمارية الماليالتحليل . 7.2
 تحليل األسواق..  8.2
المدددوارد الماديدددة والبشدددرية  والمدددوارد األخدددرى  وتنميتهدددا والمحافظدددة  اسدددتخدامخطدددط وبدددرامج   . إعدددداد9.2

 عليها.
 ل إدارة األعمال.للنظم واألساليب العلمية الحديثة فى مجا العمليالتطبيق . 11.2

 

 :ذهنية مهارات

قادرا  إلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كلية التجارة يجب أن يكون خريج برنامج إدارة األعمال
 على: 
 .واإلبداعي في مواجهة المواقف االدارية المختلفة اإلبتكارى التفكير . ممارسة1.3
 .راتالربط بين المتغيرات البيئية وأنماط اتخاذ القرا .2.3
 .  إعداد السيناريوهات واالستراتيجيات والنماذج المختلفة للتعامل مع األحداث والقضايا االدارية.3.3
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 (3ملحق رقم )

 لبرنامج نظم المعلومات  ومية األكاديمية القياسيةالمعايير الق

 م2009سبتمبر  

NARS CHARACTERIZATION OF INFORMATION SYSTEMS 

1.1 Introduction  
Information systems focus on integrating information technology solutions and 
business processes to meet the information needs of businesses and other 
enterprises, enabling them to achieve their objectives in an effective, efficient 
way. This discipline’s perspective on information technology emphasizes 
information, and views technology as an instrument for generating, 
processing, and distributing information.  
 
In conceptualizing the role of information systems in the future and the 
requirements for IS curricula, several elements remain important and 
characteristic of the discipline. These characteristics evolve around four major 
areas of the IS profession: 
 
IS professionals must have a broad business and real world perspective. 
Students must therefore understand that: 
IS are enablers of successful performance in organizations 
IS span and integrate all organizational levels and business functions 
IS are increasingly of strategic significance because of the scope of the 
organizational systems involved and the role systems play in enabling 
organizational strategy 
IS professionals must have strong analytical and critical thinking skills. 
Students must therefore: 
Be problem solvers and critical thinkers 
Use systems concepts for understanding and framing problems 
Be capable of applying both traditional and new concepts and skills 
Understand that a system consists of people, procedures, hardware, software,  
and data 
IS professionals must exhibit strong ethical principles and have good 
interpersonal communication and team skills. Students must understand that: 
IS require the application of professional codes of conduct 
IS require collaboration as well as successful individual effort 
IS design and management demand excellent communication skills (oral, 
written, and listening) 
IS require persistence, curiosity, creativity, risk taking, and a tolerance of 
these abilities in others 
IS professionals must design and implement information technology solutions 
that enhance organizational performance. Students must therefore: 
Possess skills in understanding and modeling organizational processes and 
data, 
defining and implementing technical and process solutions, managing 
projects, and integrating systems 
Be fluent in techniques for acquiring, converting, transmitting, and storing data 
and information 
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Focus on the application of information technology in helping individuals, 
groups, and organizations achieve their goals 
 

The information systems specialist plays a key role in determining the 

requirements for an organization’s information systems and is active in their 

specification, design, and implementation.  

A majority of Information Systems (IS) programs are located in business 

faculties. All IS degrees combine business and computing coursework. A 

variety of IS programs exist under various labels which often reflect the nature 

of the program. For example, programs in Computer Information Systems 

usually have the strongest technology focus, while programs in Management 

Information Systems emphasize the organizational and behavioral aspects of 

IS. Degree program names are not always consistent.  

 

 

1.2 The Attributes of Information Systems Graduate 
The Information Systems program is designed to provide the student with the 

foundations of the discipline as well as the opportunity for specialization. After 

successfully completing the Information systems program, the graduate 

should be able to:  

Recognize problems that are amenable to computer information systems, and 
knowledge of the tools necessary for solving such problems. 
Understand fundamentals of systems development life cycle (SDLC), 
information networks, information security, data mining, e-commerce, 
geographical information systems, and crisis management. 
Managing and exploiting organizational data and information; designing data 
and information models, Managing information systems development 
resources and  projects  
Implement solutions, including use of appropriate programming languages, 
web-based systems and tools, design methodologies, and database systems.  
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Apply the principles of effective information management, information 
organization, information mining, and information-retrieval skills to information 
of various kinds, including text, images, sound, and video. 
Know the  fundamentals of intelligent information systems technologies.  
 Specify, design, and implement computer-based information systems, and 
evaluate them in terms of general quality attributes and possible tradeoffs 
presented within the given problem.  
Apply IS solutions to functional, inter-organizational, operational, managerial, 
and executive problems and opportunities.  
Describe characteristics of various components of information systems, use 
the appropriate tools and techniques to analyze, design, and construct 
information systems. 
Communicate effectively by oral, written and visual means. 
Work effectively as an individual and as a member of a team. 
Perform independent and efficient time management. 
Aware of key ethical issues affecting information systems and their 
responsibilities as information science professionals. 
 
 

1.4 National Academic Reference Standards for Information 
Systems 
 

1.4.1 Knowledge and Understanding 

In addition to knowledge and understanding of computing and information 
graduate, the information system graduate should acquire the knowledge and 
understanding of: 
 

A core of analysis, algebra, applied mathematics and statistics. 
Information systems, data and Information Management, enterprise 
architecture, IS project management, IT infrastructure, systems analysis and 
design, and IS strategies. 
Principles and techniques of database management systems, management, 
data mining, geographical information systems, multimedia, application 
development, business process management, enterprise systems, human-
computer interaction, object-oriented analysis and design, e-technologies, 
multimedia, image processing, information and infrastructures security and 
computer graphics techniques.. 
Issues such as quality, reliability, enterprise, employment law, accounting and 
health.  
Awareness of organizational, human and economic sides of modern 
organizations..  
Principles of Information communication and information security. 
Specification, analysis, design, implementation and operation and 
maintenance of IS solutions. 
Modeling organizational processes and data, defining and implementing 
technical and process solutions, managing projects, and integrating systems  
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Types and alternatives of global information systems architectures, and their 
differences in terms of service and cost consequences, and their implications 
for the organizational support needed. 
 

1.4.2 Intellectual Skills 

In addition to intellectual of computing and information graduate, the 

information system graduate should be able to: 

Define traditional and nontraditional information systems problems, set goals 
towards solving them, and. observe results. 
Perform comparisons between (methods, techniques...etc). 
Identify attributes, components, relationships, patterns, main ideas, and errors. 
Restrict solution methodologies upon their results. 
Select the suitable tools, methods and techniques for modeling, analyzing IS, 
establishing criteria, and verify solutions.  
Identify a range of solutions and critically evaluate and justify proposed design 
solutions.  
Solve IS problems with pressing commercial, time, and industrial constraints.  
Suggest an innovative design to solve a problem containing a range of 
commercial and industrial constraints. 
Perform problem analysis from written descriptions; derive requirements 
specifications from an understanding of problems (analysis, synthesis). 
 

1.4.3 Professional and Practical Skills 

In addition to Professional and Practical Skills of computing and information 

graduate, the information system graduate should be able to: 

Use appropriate programming languages, web-based systems and tools, 
design methodologies, and database systems.  
Use quantitative analysis techniques appropriately. 
Justify technological, methodological and management choices for an 
information system project for a given organization. 
Plan and manage an information systems project from inception to final 
implementation and cut-over. 
Produce acceptable reports and technical and user system documentation. 
Perform information acquisition and management, using the scientific literature 
and Web sources.  
Apply the principles of effective information acquisition, information 
management, organization, and information-retrieval to  text, images, sound, 
and video.  
 Apply the principles of human-computer interaction to the evaluation and 
construction of a wide range of materials including user interfaces, web pages, 
and multimedia systems.  
Using tools to automate IS development phases. 
Analyze and documenting the feasibility of various options and comparing 
solution options. 
Maintaining existing information systems. 
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 (4ملحق رقم )

 مصفوفة المضاهاة بين المعايير االكاديمية لبرنامج نظم المعلومات

 والمعايير القومية االكاديمية المرجعية لكل من برنامج إدارة أعمال وبرنامج نظم المعلومات

المعايير القومية االكاديمية 

المرجعية لبرنامج نظم 

 المعلومات

المعايير القومية االكاديمية 

لبرنامج إدارة األعمال المرجعية  

المعايير االكاديمية لبرنامج نظم 

  المعلومات األدارية 

 العنصر

المواصفات العامة لخريج كليات 

 قطاع نظم المعلومات:

المواصفات العامة الخاصة بخريج 

 قطاع كليات التجارة :

استخدام المنهج العلمي فى  1/1

 التفكير وحل المشكالت.

صة بخريج المواصفات العامة الخا

 قطاع كليات التجارة: 

استخدام المنهج العلمي فى  1/1

 التفكير وحل المشكالت.

مواصفات 

 الخريج

توظيف المعارف والمهارات  1/2 

المكتسبة فى مجال التخصص 

لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة 

 بشكل إيجابي.

توظيف المعارف والمهارات 1/2

المكتسبة فى مجال التخصص 

ع والبيئة المحيطة لخدمة المجتم

 بشكل إيجابي.

10.Communicate 

effectively by oral, 

written and visual 

means. 

التواصل واالتصال الفعال  1/3

 باآلخرين.

التواصل واالتصال الفعال  1/3

 باآلخرين.

التفاعل مع المستجدات  1/4 

والمتغيرات العالمية واستشراف 

طبيعة وتأثير تلك المستجدات 

 المتغيرات على مجال تخصصه.و

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

ت المهنية المعارف والمهارا

 المرتبطة بمجال التخصص.

االلتزام وتحمل المسئولية  1/6 

وإنجاز األعمال المسندة إليه بما 

يتفق مع القواعد القانونية والمعايير 

 األخالقية والمهنية.

االلتزام وتحمل المسئولية  1/6

وإنجاز األعمال المسندة إليه بما 

يتفق مع القواعد القانونية والمعايير 

 قية والمهنية.األخال

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.

Recognize problems that 

are amenable to 

computer information 

systems, and knowledge 

of the tools necessary for 

solving such problems. 

 

 

 

 

 

إلى جانب المواصفات العامة 

لخريج قطاع كليات التجارة يجب 

أن يكون خريج برنامج نظم 

  المعلومات اإلدارية قادرا على:

مات حل مشكالت نظم المعلو 9.1

 .اإلدارية المتنوعة بأدوات مناسبة
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Understand 

fundamentals of 

systems development 

life cycle (SDLC), 

information 

networks, 

information security, 

data mining, e-

commerce, 

geographical 

information systems, 

and crisis 

management. 

ياة فهم أساسيات دورة ح 1/10  

،  (SDLC) تطوير األنظمة

وشبكات المعلومات، وأمن 

المعلومات، واستخراج البيانات، 

والتجارة اإللكترونية، ونظم 

المعلومات الجغرافية، وإدارة 

 .األزمات

Managing and exploiting 

organizational data and 

information; designing 

data and information 

models, Managing 

information systems 

development resources 

and projects. 

إدارة واستخدام البيانات  1/11 

والمعلومات التنظيمية في دعم 

اتخاذ القرارات اإلدارية المختلفة، 

تصميم الخطط والهياكل التنظيمية 

ونماذج البيانات والمعلومات، إدارة 

موارد ومشروعات تطوير نظم 

 .المعلومات

 

4.Implement solutions, 

including use of 

appropriate 

programming languages, 

web-based systems and 

tools, design 

methodologies, and 

database systems 

استخدام برمجيات 1/12 

مناسبة، وأنظمة وأدوات تعتمد 

على شبكة االنترنت، 

ومنهجيات التصميم، وأنظمة 

مليات قواعد البيانات في الع

اإلدارية والمالية والتسويقية 

 .وغيرها

Apply the principles of 

effective information 

management, 

information 

organization, 

information mining, and 

information-retrieval 

skills to information of 

various kinds, including 

text, images, sound, and 

video. 

تطبيق مبادئ اإلدارة الفعالة 1/13 

للمعلومات، وتنظيم المعلومات، 

واستخراج المعلومات، ومهارات 

استرجاع المعلومات إلى المعلومات 

بمختلف أنواعها، بما في ذلك 

النصوص والصور والصوت 

 .والفيديو

 

Know the fundamentals 

of intelligent information 

systems technologies. 

معرفة أساسيات تقنيات  1/14 

 .أنظمة المعلومات الذكية

Specify, design, and 

implement computer-

based information 

systems, and evaluate 

تحديد وتصميم وتنفيذ نظم  1/15 

 المعلومات، وتقييمها من حيث

 سمات الجودة العامة.
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them in terms of general 

quality attributes and 

possible tradeoffs. 

Apply IS solutions to 

functional, inter-

organizational, 

operational, managerial, 

and executive problems 

and opportunities.  

 نظم المعلومات تطبيق حلول 1/16 

على المشاكل والفرص الوظيفية 

 .والتنظيمية والتنفيذية واإلدارية

Describe characteristics 

of various components 

of information systems, 

use the appropriate tools 

and techniques to 

analyze, design, and 

construct information 

systems. 

وصف خصائص المكونات  1/17 

المختلفة ألنظمة المعلومات، 

واستخدام األدوات والتقنيات 

م المناسبة لتحليل وتصميم نظ

 .المعلومات

 

11.Work effectively as 

an individual and as a 

member of a team. 

العمل بفعالية كفرد وكعضو  1/18 

 في فريق.

 

12.Perform independent 

and efficient time 

management. 

 .إدارة الوقت بكفاءه وفعالية 1/19 

 

 

األشكال واألنواع المختلفة  2/1 

عمال والسمات لمؤسسات األ

 المميزة لكل منها.

 

المعرفة والفهم الخاصة بخريج قطاع 

 كليات التجارة :

األشكال واألنواع المختلفة  2/1

لمؤسسات األعمال والسمات 

 المميزة لكل منها. 

المعرفة 

 والفهم

التي تعمل  البيئات المختلفة 2/2 

فيها المنظمات وأساليب التعامل 

 معها.

التي تعمل فيها  لفةالبيئات المخت 2/2

 المنظمات وأساليب التعامل معها.

التطورات واالتجاهات  2/3 

الحديثة والقضايا المعاصرة 

 المرتبطة بمجال التخصص.

التطورات واالتجاهات الحديثة  2/3

والقضايا المعاصرة المرتبطة بمجال 

 التخصص.

المبادئ األساسية والنظريات  2/4 

كرية فى واالتجاهات والمدارس الف

 مجال التخصص.

المبادئ األساسية والنظريات  2/4

واالتجاهات والمدارس الفكرية فى 

 مجال التخصص.

العلوم وثيقة الصلة  2/5 

 بالتخصص الذي يدرسه الطالب.

العلوم وثيقة الصلة  2/5

 بالتخصص الذي يدرسه الطالب.

مناهج البحث العلمي وأدواته  2/6 

 .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

 وغيرها من العلوم االجتماعية.

أخالقيات األعمال والممارسة  2/8 

 المهنية فى مجال التخصص.

عمال والممارسة أخالقيات األ 2/8

 المهنية فى مجال التخصص.
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أسس إعداد الخطط والبرامج  1/2

والسياسات وفقاً لمتطلبات 

 المؤسسات.

إلى جانب المعارف والمفاهيم 

العامة لخريج كليات قطاع التجارة 

يجب أن يكون خريج برنامج نظم 

المعلومات األدارية قد اكتسب 

 :المعارف والمفاهيم التالية

س إعداد الخطط والبرامج أس 2/9

والسياسات وفقاً لمتطلبات 

 المؤسسات.

أسس إعداد دراسات الجدوى  1/3 

التسويقية وتقييم مقترحات 

 االستثمار.

أسس إعداد دراسات الجدوى 10/ 2

التسويقية وتقييم مقترحات 

 االستثمار.

أسس تصميم الهياكل  1/4 

التنظيمية ونظم وأدلة العمل 

طة المختلفة اإلدارية لألنش

 بالمؤسسة.

أسس تصميم الهياكل  2/11

التنظيمية ونظم وأدلة العمل 

اإلدارية لألنشطة المختلفة 

 بالمؤسسة.

استيعاب الفلسفات اإلدارية 1/5 

الحديثة مثل الجودة الشاملة وإعادة 

هندسة العمليات واستكشاف فرص 

تطبيقها فى مجاالت العمل 

 المختلفة.

اإلدارية  استيعاب الفلسفات2/12

الحديثة مثل الجودة الشاملة وإعادة 

هندسة العمليات واستكشاف فرص 

 تطبيقها فى مجاالت العمل المختلفة.

مبادئ القيادة وأسس التحفيز  1/6 

والتأثير فى اآلخرين وتنمية 

 الدافعية لديهم.

مبادئ القيادة وأسس التحفيز  2/13

والتأثير فى اآلخرين وتنمية الدافعية 

 .لديهم

االتصاالت التنظيمية وعالقات  1/7 

 العمل.

االتصاالت التنظيمية  2/14

 وعالقات العمل.

أسس ومفاهيم السياسات  1/8 

واالستراتيجيات والخطط 

ومتطلبات استخدامها لتلبية 

توقعات االطراف ذوى العالقة 

 بالمنظمة.

أسس ومفاهيم السياسات  2/15

واالستراتيجيات والخطط 

تخدامها لتلبية توقعات ومتطلبات اس

 االطراف ذوى العالقة بالمنظمة.

Information systems, 

data and Information 

Management, enterprise 

architecture, IS project 

management, IT 

infrastructure, systems 

analysis and design, and 

IS strategies. 

3.Principles and 

techniques of database 

management systems, 

management, data 

mining, geographical 

information systems, 

نظم إدارة قواعد البيانات  2/16 

واسسها النظرية والتطبيقية، وإدارة 

مشاريع نظم المعلومات ،  وتحليل 

وتصميم النظم ، واستخراج 

المعلومات ، والوسائط المتعددة ، 

 .وتطوير التطبيقات
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multimedia, application 

development, business 

process management, 

enterprise systems, 

human-computer 

interaction, object-

oriented analysis and 

design, e-technologies, 

multimedia, image 

processing, information 

and infrastructures 

security and computer 

graphics techniques. 

6. Principles of 

Information 

communication and 

information security. 

 .ن المعلوماتمبادئ اتصال وأم 2/17 

  

التحليل واالستنتاج وإتباع  4/1

 المنهج العلمي فى التفكير.

المهارات الذهنية الخاصة بخريج 

 قطاع كليات التجارة :

التحليل واالستنتاج وإتباع 3/1

 المنهج العلمي فى التفكير.

المهارات 

 الذهنية  

تطبيق أسس ومبادئ التفكير  4/2 

 اإلبتكاري.

بادئ التفكير تطبيق أسس وم 3/2

 اإلبتكاري.

النقد والتمييز واكتشاف  4/3 

العناصر اإليجابية والسلبية فى 

 المسائل والقضايا المطروحة.

النقد والتمييز واكتشاف  3/3

العناصر اإليجابية والسلبية فى 

 المسائل والقضايا المطروحة.

التعامل مع األرقام وتحليلها  4/4 

 وتفسير مدلوالتها.

عامل مع األرقام وتحليلها الت  3/4

 وتفسير مدلوالتها.

التعامل االيجابي مع المواقف 4/5 

المختلفة بما يمكن من تحويل 

 التهديدات إلي فرص. 

التعامل االيجابي مع المواقف  3/5

المختلفة بما يمكن من تحويل 

 التهديدات إلي فرص.

عرض األفكار ووجهات  4/6 

النظر بوضوح وإبداء الرأي 

لوب علمي مدعم باألدلة بأس

 والموضوعية.

عرض األفكار ووجهات النظر  3/6

بوضوح وإبداء الرأي بأسلوب 

 علمي مدعم باألدلة والموضوعية.

ممارسة التفكير اإلبتكارى واإلبداعي  3/1 

الشكالية نظم المعلومات في مواجهة 

 المواقف االدارية المختلفة.

إلى جانب المهارات الذهنية العامة 

ريج كليات قطاع التجارة يجب لخ

أن يكون خريج برنامج نظم 

 المعلومات اإلدارية قادرا على: 

ممارسة التفكير اإلبتكارى  3/7

واإلبداعي الشكالية نظم المعلومات 

في مواجهة المواقف االدارية 

 المختلفة.
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الربط بين المتغيرات البيئية 3/2 

 وأنماط اتخاذ القرارات.

غيرات البيئية الربط بين المت 3/8

 وأنماط اتخاذ القرارات.

إعداد السيناريوهات  3/3 

واالستراتيجيات والنماذج المختلفة 

للتعامل مع األحداث والقضايا 

 االدارية.

إعداد السيناريوهات  3/9

واالستراتيجيات والنماذج المختلفة 

للتعامل مع األحداث والقضايا 

 االدارية.

Define traditional and 

nontraditional 

information systems 

problems, set goals 

towards solving them, 

and. observe results 

7. Solve IS problems 

with pressing 

commercial, time, and 

industrial constraints. 

تحليل مشاكل نظم المعلومات  3/10 

االدارية ، واقتراح الحلول المناسبة 

ات تكنولوجيا باستخدام تقني

المعلومات الحديثة مع  األخذ في 

األعتبار القيود التجارية ، 

 والصناعية وعامل الوقت.

 

Identify attributes, 

components, 

relationships, patterns, 

main ideas, and errors. 

تحديد العالقات والكيانات في  3/11 

 نظم قواعد البيانات.

 

Restrict solution 

methodologies upon 

their results. 

5. Select the suitable 

tools, methods and 

techniques for modeling, 

analyzing IS, 

establishing criteria, and 

verify solutions. 

اختيار األدوات واألساليب 12.3 

والتقنيات المناسبة للنمذجة وتحليل 

نتائج نظم المعلومات وتقييم  

 .الحلول

 

  

التوظيف الفعال للموارد  3/1

المادية والبشرية والموارد األخرى 

 .وتنميتها والمحافظة عليها

المهارات المهنية الخاصة بخريج 

 قطاع كليات التجارة :

التوظيف الفعال للموارد المادية 4/1

والبشرية والموارد األخرى 

 .وتنميتها والمحافظة عليها

المهارات 

 المهنية

 .القيام بدراسات وتحليل األسواق 4/2 .ام بدراسات وتحليل األسواقالقي 3/2 

6. Perform 

information acquisition 

and management, using 

the scientific literature 

and Web sources. 

البحث عن مصادر المعلومات  3/3

 المختلفة والتحقق من صدقها.

البحث عن مصادر المعلومات  4/3

 ة والتحقق من صدقها.المختلف

جمع البيانات واإلحصائيات و  3/4 

تحليلها وتفسيرها وما تعكسه من 

 مؤشرات اقتصادية واجتماعية.

جمع البيانات واإلحصائيات و  4/4

تحليلها وتفسيرها وما تعكسه من 

 مؤشرات اقتصادية واجتماعية.

تصميم وتشغيل النظـم اإلدارية   3/5 

ة كل فى مجال والمحاسبية والتأميني

تصميم وتشغيل النظـم اإلدارية  4/5

والمحاسبية والتأمينية كل فى مجال 
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 تخصصه. تخصصه.

استخدام األساليب العلمية فى حل  3/6 

 المشكالت العملية.

استخدام األساليب العلمية فى  4/6

 حل المشكالت العملية.

ئ الرقابة وتقييم أسس ومباد 4/7 أسس ومبادئ الرقابة وتقييم األداء. 3/7 

 األداء.

إعداد وعرض وتفسير  3/8 

التقارير فى مجال التخصص 

 بأسلوب علمي.

إعداد وعرض وتفسير التقارير  4/8

 فى مجال التخصص بأسلوب علمي.

استخدام تطبيقات الحاسب  3/9 

اآللي وتكنولوجيا المعلومات فى 

 مجال التخصص.

استخدام تطبيقات الحاسب  4/9  

كنولوجيا المعلومات فى اآللي وت

 مجال التخصص.

استخدام وتوظيف نتائج 3/10 

البحوث والدراسات في تطوير 

 .العمل وتحسين مستويات األداء

استخدام وتوظيف نتائج  4/10

البحوث والدراسات في تطوير 

 .العمل وتحسين مستويات األداء

  

إعداد الخطط اإلستراتيجية  2/1

 وصياغة سياسات األعمال

إعداد وتصميم نظم وأدلة  2/2

 العمل المختلفة.

إعداد خطط وبرامج استخدام  2/9

الموارد المادية والبشرية  والموارد 

األخرى  وتنميتها والمحافظة 

 عليها.

إلى جانب المهارات المهنيةة العامةة 

لخةةريج كليةةات قطةةاع التجةةارة يجةةب 

أن يكةةةةةون خةةةةةريج برنةةةةةامج نظةةةةةم 

 المعلومات اإلدارية قادرا على :

إعللداد الخطللط اإلسللتراتيجية   4/11

وتصللميم وصللياغة آليللات سياسللات 

األعمللال المتعلقللة بللنظم المعلومللات 

 .اإلدارية

تصميم و تطوير الهياكل 2/3 

 التنظيمية.

تصميم وإدارة أنظمة وقواعد  2/4

 المعلومات اإلدارية.

.التطبيق العملي للنظم 2/10

واألساليب العلمية الحديثة فى 

 ألعمال.مجال إدارة ا

تصميم و تطوير الهياكل   4/12

التنظيمية و إدارة األنظمة وربطها 

 بنظم المعلومات االدارية الحديثة .

إعداد دراسات الجدوى وتقييم  2/5 

 المشروعات.

إعداد الخطط التسويقية  2/6

 البيعيه.

إعداد دراسات الجدوى   4/13

 والخطط التسويقية .

 التحليللللللللل المللللللللالي وتقيلللللللليم 2/7 

 المشروعات االستثمارية.

التحليل المالي وتقييم   4/14

 المشروعات االستثمارية.

Use appropriate 

programming languages, 

web-based systems and 

tools, design 

methodologies, and 

database systems.  

 البرمجة لغات استخدام 4/15 

العداد البرامج المختلفة   المناسبة

 انشاءو الويبصفحات  موتصمي

  .البيانات قواعد

 

2. Use quantitative 

analysis techniques 

استخدام تقنيات التحليل الكمي 4/16 

 .بشكل مناسب
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appropriately.  

Produce acceptable 

reports and technical 

and user system 

documentation. 

 االحصائياتو تقاريرال إعداد 4/17 

 .ي نظم المعلوماتلمستخدم

 

7. Apply the principles 

of effective information 

acquisition, information 

management, 

organization, and 

information-retrieval to 

text, images, sound, and 

video. 

تطبيق مهارات حماية 4/18 

واسترجاع معلومات الحاسب في 

 عيةالمنظمات اإلدارية والصنا

 

  

 اإلدارة الفعالة للوقت. 5/1

المهارات المنقولة والعامه الخاصة 

 بخريج كليات التجارة:

 اإلدارة الفعالة للوقت. 5/1

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

االتصال الفعال والتأثير في 5/2 

 اآلخرين.

االتصال الفعال والتأثير في  5/2

 اآلخرين.

 الجماعي.العمل  5/3 العمل الجماعي. 5/3 

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

ي على المستوى الفردي أو المؤسس

 بكفاءة عالية.

 العرض والتقديم والحوار. 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 والتحسين  5/8 

 المستمر فى العمل.

االبتكار والتطوير والتحسين  5/8

 ل.المستمر فى العم

استخدام المصطلحات الفنية  5/9 

 ذات الصلة بموضوعات البرنامج.

استخدام المصطلحات الفنية  5/9

 ذات الصلة بموضوعات البرنامج.

اإللمام بإحدى اللغات  5/10 

 األجنبية واسعة االنتشار.

اإللمام بإحدى اللغات  5/10

 األجنبية واسعة االنتشار.
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 نظم المعلومات اإلداريةضاهاة بين المعايير االكاديمية المرجعية وبرنامج (: مصفوفة الم5ملحق رقم )

 أوال: مصفوفة اهداف البرنامج مع مواصفات الخريج

المعايير 

األكاديمية 

المرجعية 

ARS 

 نظم المعلومات اإلداريةأهداف برنامج 

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 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 

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                √       

1/15                 √      

1/16                  √     

1/17                   √    

1/18                    √   

1/19                     √  

1/20                      √ 
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 نواتج تعلم البرنامج مع المعايير االكاديمية المرجعيةمصفوفة ثانيا: 
 كاديمية / نواتج تعلم المعرفة والفهم بالبرنامجالمعرفة والفهم بالمعايير اإل

األكاديمية  المعايير

 ARSالمرجعية 

 نواتج التعلم بالبرنامج  )المعرفة والفهم(

 المعرفه 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 √                 

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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 المهارات الذهنية بالمعايير األكادمية / نواتج تعلم المهارات الذهنية بالبرنامج

المعايير األكاديمية 

 ARSالمرجعية 

 نواتج التعلم بالبرنامج )المهارات الذهنية(

 

 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             √ 
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 المهارات المهنية بالمعايير األكادمية /  نواتج تعلم المهارات المهنية بالبرنامج

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

 

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                    √ 
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 المهارات العامة بالمعايير األكادمية / نواتج تعلم المهارات المهنية بالبرنامج

المعايير األكاديمية 

 ARSالمرجعية 

 التعلم بالبرنامج )المهارات العامة(نواتج 

 

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

 األهداف / نواتج تعلم المعرفة والفهم للبرنامج
أهداف 

 البرنامج

 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

 

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                √  

1/15  √         √ √ √     

1/16  √ √  √   √        √  

1/17  √  √     √      √ √  

1/18     √  √        √ √  

1/19   √  √   √        √  

1/20                  

1/21   √  √   √     √     

1/22   √   √ √           
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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/

1
0

 

2/
2/

1
1

 

2/
2/

1
2

 

2/
2/

1
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              

1/15     √ √        

1/16   √    √   √    

1/17  √    √ √  √   √  

1/18  √   √  √  √   √ √ 

1/19          √ √   

1/20              

1/21              

1/22   √           
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 األهداف / نواتج المهارات المهنية والعملية للبرنامج

أهداف 

 البرنامج

 (لمهنية والعمليةنواتج التعلم بالبرنامج )المهارات ا

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

 

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               √      

1/15  √  √       √ √  √   √ √ √ √ 

1/16       √         √ √ √ √ √ 

1/17  √   √ √              √ 

1/18     √  √  √ √    √ √  √ √ √ √ 

1/19              √    √ √ √ 

1/20                 √    

1/21          √    √    √   

1/22                     
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 األهداف / نواتج تعلم المهارات العامة والمنقولة للبرنامج

 لتعلم بالبرنامج )المهارات العامة(نواتج ا 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 

1/1           

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        √ √ √ 

1/15    √  √   √  

1/16 √  √    √ √  √ 

1/17    √   √    

1/18  √   √      

1/19     √  √   √ 

1/20   √     √   

1/21  √    √   √  

1/22   √  √   √   
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مصفوفة المضاهاة بين اهداف البرنامج ونواتج تعلم البرنامج :(7ملحق رقم )                                         
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( توصيف المقررات 8ملحق رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقررات برنامج نظم المعلومات األدارية

الفرقة األولى   

(2018/2019)  
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 توصيف مقدمة في الحاسبات  

( 2019/    2018األكاديمي )للعام   

 قسم  : إحصاء وحاسب آلي.

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة: األولى  اسم المقرر : مقدمة في الحاسبات  G1101الرمز الكودي :  

 التخصص :

 نظم معلومات إدارية 
 2عملي                4عدد الوحدات الدراسي   نظري     

 

ا المقررنواتج تعلم البرنامج التي يحققه  

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/3 

2/1/4 

2/1/6 

2/1/16 

2/2/4 

2/2/12 

 

2/3/9 

2/3/15 

 

2/4/4 

2/4/6 

 

 

مكونات -أنواع الحاسبات –البيانات والمعلومات  –معرفة اساسيات الحاسب  .1 اهداف المقرر: -2

 الطرق المختلفة لتمثيل البيانات . –أللي  الحاسب ا

 التعرف على األنظمة العددية المختلفة والقدرة على التحويل بين تلك األنظمة . .2

التعرف على مفهوم البرمجة وتصنيف البرمجيات المختلفة  وخطوات إعداد  .3

 البرنامج ولغات البرمجة.

 القدرة على إعداد خرائط  سير العمليات . .4

 .المختلفة بواسطة الحاسب  إعداد البرامج .5

 :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

 يتعرف على ماهية الحاسب . 3/1/1  :المعرفة والفهم3/1

 يحدد األنواع المختلفة ألجهزة الحاسب.  3/1/2

 يشرح الطرق المختلفة لتمثيل البيانات واألنظمة العددية .3/1/3

 واعها. يصف البوابات المنطقية وأن 3/1/4

 يفسر مفهوم البرمجة و خطوات اعداد البرامج وتفسير البرامج . 3/1/5

 يقارن بين البيانات والمعلومات . 3/2/1 : ةالمهارات الذهني3/2

 يربط بين األنواع المختلفة ألجهزة الحاسوب وبين استخدامات كال منها. 3/2/2

 يل من نظام عددي لنظام عددي اخر.يقارن بين األنظمة العددية مع القدرة على التحو 3/2/3

 يصمم خرائط  سير العمليات. 3/2/4

 يميز بين  البرامج باللغات المختلفة. 3/2/5

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 يعد البوابات  والدوائر المنطقية المختلفة .   3/3/1

 يرسم خرائط  سير العمليات 3/3/2

 يترجم البرامج ويصححها 3/3/3

 يدير الوقت بفعالية وكفاءة. 3/4/1     :رات العامةالمها3/4

 يعمل في فريق.3/4/2

 يطور ويحسن من أداؤه.  3/4/3

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

   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/أسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

3/4/4   3/1/1 2 4 1 ماهية الحاسب االلي   
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األنللللواع المختلفللللة لجهللللاز 

 الحاسوب 

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

3/4/3 

دراسللللللة طللللللرق تمثيللللللل   

البيانللات واألنظمللة العدديللة 

 المختلفة 

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

3/2/1  

 3/4/4 

 

التحويللللللل بللللللين األنظمللللللة 

  العددية

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

3/4/3 

جملللللع وطلللللرح األنظملللللة  

 العددية 

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

3/4/4 6 4 2 

مفللاهيم العمليللات الحسللابية 

 والمنطقية في الحاسب

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

3/4/4 

 امتحلللللان منتصلللللف العلللللام

 الدراسي

8  

 3/1/4 2 4 9 البوابات والدوائر المنطقية  

 

3/2/4  

 

3/3/1 3/4/2  

3/4/3  

3/2/4  2 4 10 خرائط سير العمليات  

 

3/3/2 3/4/1 

3/4/3 

3/4/4 

تطبيقللللات علللللى خريطللللة  

 سير العمليات

11 4 2  3/2/4  

 

3/3/2 3/4/1 

3/4/2 

التعرف على  مفهوم  

البرمجة وتصنيف 

 برمجيات الحاسب 

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

 

3/3/3 3/4/1 

3/4/2 

3/4/3 

3/4/4 

التعلللللرف عللللللي خطلللللوات 

 اعداد البرنامج  

 

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

 

3/3/3  3/4/1 

3/4/2  

3/4/3  

3/4/4  

3/2/5  2 4 14 تطبيقات   

 

3/3/3  3/4/1 

3/4/2  

3/4/3  

3/4/4  

امتحلللللان نهايلللللة  الفصلللللل 

 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 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      صف الذهنيالع

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد تقارير 

 مواضيع لالطالع  –وعروض تقديمية 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

 √ √ √ √ √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6
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األساليب  -أ

      المستخدمة                

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

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

 3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من  -

 3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من         √ أسئلة قصيرة

  3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من  - √ تكليفات   

 3/3/3الى  3/3/1رات المهنية والعمليه من المها -

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

   عرض تقديمي

 عملي /تطبيقي

 
 3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من  - √

 3/3/3الى  3/3/1المهارات المهنية والعمليه من  -

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

 -كة اخري )مشار

 حضور ...

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

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / أسئلة قصيرة / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

 درجة 35: امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات  توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 65اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات في مقدمة في الحاسبات  مذكرات                          -أ

،دار اليازوري العلمية للنشر  2018اساسيات تكنولوجيا الحاسب ، د. ثوار ثابت عارف،  كتب ملزمة -ب

 والتوزيع .

 Beginning Microsoft  office 2010 plain &simple paperback,2010 حة كتب مقتر -جـ

,katherine murray,ISBN:10:0735626979 

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 ومعامل حاسب الي ة عرض وسبورة والمكتبةمدرج وقاعات تدريس واجهز

 

 رئيس مجلس القسم العلمي د/حنان خضارى                  أ.م.د/ محمد شريف القصاص القائم بتدريس المقرر:

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 توصيف مقدمة في نظم التشغيل

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
 

 قسم  : إحصاء وحاسب آلي 

 : بيانات المقرر -1

كودي :  الرمز ال

G1102 

 مقدمة في نظم التشغيلاسم المقرر :  

Introduction to. operating system 

الفرقة : 

 األولي

 

التخصص : نظم 

 معلومات إدارية
 2عملي                              4نظري      عدد الوحدات الدراسي    

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2.1.4 

2.1.6 

2.1.16 

2.1.17 

 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.10 

2.2.12 

 

2.3.4 

2.3.9 

2.3.12 

2.3.15 

2.3.16 

2.3.18 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.6 

2.4.9 

 

هياكللل نظللم  –شللغيل نشللأة تطللور نظللم الت -توضلليح طبيعللة وأهللداف نظللم التشللغيل -1 اهداف المقرر: -2

 أنواع نظم تشغيل  الحاسبات الشخصية وخصائصها المميزة. -التشغيل

أقللراص -الفهللارس –معرفللة اسللتراتيجية حفللظ واسللترجاع البيانللات )نظللم الملفللات   -2

 المخاطر وطرق مواجهتها. –مفهوم أمن البيانات  –التخزين( 

ن تسلللرب أسلللاليب الوقايلللة مللل -البحلللث علللن خصلللائص وأنلللواع فيروسلللات الحاسلللب -3

 الفيروسات واكتشافها وعالجها

 Msالتعلرف والتلدريب العمللي عللى أساسليات التعاملل ملع نظلام التشلغيل الحلديث   -4

Windows . )وفقا ألحدث  اإلصدارات( 

بلرامج  –بلرامج التطبيقلات  –أقلراص التخلزين  –التعلرف عللى الفهلارس واألغلفلة   -5

اكتشاف معالجة  –نظام التشغيل  ضبط إعدادات  Utilitiesالخدمات والمنافع العامة 

 األعطال  البسيطة.

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم

 

 يناقش طبيعة وأهداف نظم التشغيل. 3/1/1

 يشرح نشأة تطور نظم التشغيل. 3/1/2

 أنواع نظم تشغيل  الحاسبات الشخصية وخصائصها المميزة. يصنف 3/1/3

 ف علي هياكل نظم التشغيل الحديث.يتعر 3/1/4

 : ةالمهارات الذهني

 

 ) وفقا ألحدث  اإلصدارات(. MS Windowsيصمم هياكل نظم التشغيل  3/2/1

 يفسر مفهوم أمن البيانات. 3/2/2

 ها.بأساليب الوقاية منيربط خصائص وأنواع فيروسات الحاسب   3/2/3

المهارات المهنية 

 والعملية:

 ت و الفهارس واألغلفة.يعد الملفا 3/3/1

 يستخدم أقراص التخزين. 3/3/2

 يطبق برامج الخدمات والمنافع العامة. 3/3/3

 يكتشف األعطال  البسيطة والمخاطر وطرق عالجها ومواجهتها. 3/3/4

   :المهارات العامة

  

 يدير الوقت بكفاءة وفاعلية. 3/4/1

 اعلية.يتواصل مع اعضاء فريق نظم التشغيل بكفاءة وف 3/4/2

 ينمى معارفة وافكارة ولدية الحافز المستمر للتطوير الذاتى. 3/4/3
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   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

 نظري

 

 

 تطبيقي/

 عملي

المعر

فة 

 والفهم

المهارا

ت 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

ة العام

 والمنقولة

طبيعة وأهداف نظم 

 التشغيل
1 4 2 3/1/1   3/4/2 

نشأة تطور نظم 

 التشغيل
2 4 2 3/1/2    

أنواع نظم تشغيل  

الحاسبات الشخصية 

 وخصائصها المميزة

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

    3/1/4 2 4 4 هياكل نظم التشغيل

التعريف والتدريب 

العملي على أساسيات 

 التعامل مع 

التشغيل الحديث نظام 

Ms Windows 

)وفقا ألحدث  

اإلصدارات( 

متضمنا: أوامر 

التعامل مع سطح 

 المكتب

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

    3/2/2  2 4 6 مفهوم أمن البيانات

خصائص وأنواع 

 فيروسات الحاسب
7 4 2  3/2/3   

إمتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8 

إستخدام أقراص 

 التخزين
9 4 2   3/3/1 

3/3/2 
 

برامج الخدمات 

 والمنافع العامة
10 4 2   3/3/3  

أساليب الوقاية من 

تسرب الفيروسات 

 واكتشافها وعالجها.

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

3/4/2 

ضبط إعدادات نظام 

 التشغيل
12 4 2 3/1/1 

3/2/1 
  3/4/2 

اكتشاف معالجة 

 األعطال  البسيطة.
13 4 2   3/3/4 3/4/3 

المخاطر وطرق 

 هتهامواج
14 4 2   3/3/4  

إمتحان نهاية الفصل 

 الدراسي

15 
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                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

مهنية ال

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √   √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع  –

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

 √ √ √ √ √ تحل مشكال

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 
√ 
 

3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم:   

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية: من 

3/2/3الى  3/2/1رات الذهنية: من المها √ أسئلة قصيرة  

 √ تكليفات    

 

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

3/3/4الى 3/3/1المهارات العملية والمهنية:  

3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة   

3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم:   عرض تقديمي  

3/3/4الى 3/3/1المهارات العملية والمهنية:  

 بيقيعملي /تط

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

3/3/4الى 3/3/1المهارات العملية والمهنية:  

3/4/3الى  3/4/1المهارات العامة   

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

 إمتحانات نظرية : منتصف  ونهاية الفصل الدراسي.   التوقيت                    -ب

 أسئلة قصيرة /تكليفات/عرض تقديمى/تطبيقي: خالل الفصل الدراسي. ا

 درجة 35امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات : توزيع الدرجات    -جـ

 درجة. 65امتحان نظرى اخر الفصل الدراسي :

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

تشغيل محاضرات فى مقرر مقدمة فى نظم ال مذكرات - أ  

 كتاب نظم التشغيل ، د.م/محمد نبهان سويلم ـ2003، المكتبة األكادمية للنشر. كتب ملزمة -ب

.Advanced concepts in  Singhal, M., & Shivaratri, N. G. (1994) كتب مقترحة  -جـ

Operating  Silberschatz, A., Gagne, G., & Galvin, P. B. (2018).

Hill, Inc.-y. Operating systems. McGrawsystem concepts. Wile 

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

  https://www.ekb.eg/a بنك المعرفة.

 معامل وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة ومعامل حاسب آلى. مصادر التدريس والتعلم

 

 رئيس مجلس القسم العلمي د.حنان خضارى                  راهيم صالح    القائم بتدريس المقرر :أ.د/ أحمد إب

https://www.ekb.eg/a
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 توصيف مبادئ اإلاقتصاد

(  2019/    2018)للعام األكاديمي              
 

.اإلقتصادقسم  :     

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة :االولي   مبادئ اإلقتصاد اسم المقرر :  G1103الرمز الكودي :  

    2عملي             4عدد الوحدات الدراسي     نظري     المعلومات اإلدارية التخصص : نظم
 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العامة  المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمنقولة

2/1/2  

2/1/3  

2/1/4  

2/1/5  

2/1/7  

2/2/6  

2/2/9  

2/3/4  

2/3/8  

2/4/7  

2/4/8  

 

اهداف  -2

 المقرر:

يوضح المفاهيم األساسية للنشاط االقتصادى والنظم اإلقتصادية ومالمحها الرئيسية وتعريف  -1

 علم االقتصاد.

يحلل نظرية االئتمان من حيث طلب المستهلك و السوق و العوامل المؤثرة فيه و مرونته و  -2

 ا.الكمية المعروضة من سلعة معينة تحليال جزئي

 تحديد ثمن التوازن في حالة تغير ظروف العرض و الطلب من سلعة معينة. -3

تحقيق توليف او إندماج بين عناصر اإلنتاج و ما يتكلفه المشروع من نفقات انتاج متمثلة في  - 4

 االجور و ريع و فائدة علي راس المال و ربح لتحقيق توازن المنتج في ظل المنافسة االحتكارية.

 م في تحقيق التوازن الكلي بين الموازنة العامة و النفقات العامة و االيرادات.يساه  -5

 :  المخرجات التعليمية المستهدفة -3

المعرفة 3/1

  والفهم:

 

 يوضح مفاهيم اساسية حول الموازنة العامة و النشاط اإلقتصادي و األنظمة االقتصادية. 3/1/1

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

 يشرح ما يتعلق باإلنتاج و التوظيف النمو و التنمية. 3/1/3

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

 مرونته و الكمية المعروضة من سلعة معينة تحليال جزئيا.

 ظروف العرض و الطلب من سلعة معينة . يناقش ثمن التوازن في حالة تغير 3/1/5

 يشرح مفهوم النقود و التخلف اإلقتصادي و خصائصه. 3/1/6

المهارات 3/2

 : ةالذهني

 

يحلل االنتاج و محدداته و مستوى الدخل التوازني في ظل اقتصاد مغلق و اقتصاد  3/2/1

 مفتوح تحليال كليا.

 يقارن بين االنظمة االقتصادية المختلفة. 3/2/2

يميز نظرية االئتمان من حيث طلب المستهلك و السوق و العوامل المؤثرة فيه و  3/2/3

 مرونته و الكمية المعروضة من سلعة معينة تحليال جزئيا.

المهارات  3/3

المهنية 

 والعملية:

 

 يظهر القدرة علي تطبيق نظرية الثمن و االنتاج في الواقع االقتصادي. 3/3/1

 ن موضحا قانونى العرض والطلب.يطبق نظرية الثم 3/3/2

يفاضل بين األسواق اإلقتصادية المختلفة المتمكثلة فى ) سوق المنافسة الكاملة ، وسوق  3/3/3

 المنافسة الحرة ، واإلحتكار المطلق ، واحتكار القلة (.

المهارات 3/4

 :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 3/4/3
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 محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

رات المها

العامة 

 والمنقولة

النشاط 

اإلقتصادى ، 

النظم 

اإلقتصادية 

ومالمحها 

الرئيسية ، 

المشكلة 

اإلقتصادية 

وتعريف علم 

 اإلقتصاد.

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

تحديد اإلئتمان 

فى ظل النظم 

اإلقتصادية 

 الحرة

2 4 2  3/2/3   

تعريف اإلنتاج  

، التوليف بين 

 عناصر اإلنتاج

3 4 2 3/1/3    

قانون العرض 

 ومرونته

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

قانون الطلب و 

 مرونته
5 4 2 3/1/2 

3/1/4  

3/2/1 3/3/2  

نظرية توازن 

 المنتج
6 4 2     

7 4 2 3/1/5 3/2/1   

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8 

مفهوم الموازنة 

العامة و عالقتها 

بنموذج التوازن 

 الكلي

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

م النفقات مفهو

العامة و عالقتها 

بنموذج التوازن 

 الكلي

10 4 2 3/1/1    

مفهوم 

اإليرادات العامة 

و علقتها 

بنموذج التوازن 

 الكلي

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

إدماج النشاط 

الحكومي فى 

نموذج التوازن 

 الكلى

12 4 2  3/2/1   

    3/1/6 2 4 13النقود، نشأتها 
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                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

 تستخدم في المقرر

 تي يتم تغطيتهانواتج التعلم المستهدفة للمقرر ال

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(

 تقويم الطــالب: -6

 -أ

األساليب 

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

  3/1/6الى  3/1/1معرفة و فهم من  √ امتحانات نظرية

 . 3/2/3الى  3/2/1مهارات ذهنية من 

 . 3/2/3الى  3/2/1مهارات ذهنية من   √ أسئلة قصيرة

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

 .                 3/3/3الى  3/3/1مهارات مهنية وعملية من  

 .  3/3/3الى  3/3/1مهارات مهنية وعملية من  √ عرض تقديمي

 .                      3/3/3إلي   3/3/1لمهارات العامة والمنقولة  من ا

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

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

ووظائفها 

 وأنواعها 

ة النقود  عالق

بالنشاط 

اإلقتصادى 

السياسات 

النقدية و 

خصائص 

التخلف 

 االقتصادى

14 4 2 3/1/6   3/4/2 

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسي

15 
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 -اخري )مشاركة 

 حضور 

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

 -ب

 التوقيت                   
 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي 

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

توزيع  -جـ

 الدرجات   
  :درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات 

 درجة 75ر الفصل الدراسي: امتحان نظري اخ 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

كتب  -ب

 ملزمة

 ، عمان دار زهران للنشر  2008مبادئ علم اإلقتصاد ، مجيد خليل حسين / عبد الغفور ابراهيم أحمد، 

كتب  -جـ

 مقترحة 

 ، دار الكتاب اللبنانى للطباعة والنشر والتوزيع. 1974اد ، محسون بهجت جالل ، مبادئ اإلقتص

 –د 

دوريات 

علمية أو 

نشرات ... 

 الخ

 https://www.ekb.eg/aبنك المعرفة . 

مصادر 

التدريس 

 والتعلم

 مدرج و قاعات تدريس و اجهزة عرض و سبورة و المكتبة.

 رئيس مجلس القسم العلمي د/ إيمان عوض                       سيد صالح       القائم بتدريس المقرر : د.ال          
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 توصيف مبادئ تنظيم وإدارة

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
 

  األعمال. قسم  : إدارة

 : بيانات المقرر -1

ةاسم المقرر: مبادئ تنظيم وإدار   G1104الرمز الكودي :   الفرقة: األولي 

 -عملي         4عدد الوحدات الدراسي     نظري     : نظم معلومات إدارية التخصص 
 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العامة  المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمنقولة

2/1/1 

2/1/2 

2/1/4 

2/1/5 

2/1/7 

2/1/8 

2/1/11 

2/1/13 

2/1/14 

2/1/15 

2/2/5 

2/2/6 

2/2/8 

2/2/9 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/7 

2/3/11 

2/3/12 

2/317 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/8 

 

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

التعرف على أهداف المنظمات والخرائط التنظيمية واألشكال القانونية  .2

 االت والرقابة .للمشروعات واالتص

 :     المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 يتعرف على التطور التاريخي لإلدارة ومبادئ اإلدارة.3/1/1

 يحدد أهداف المنظمات.  3/1/2 

 يوضح وظائف  اإلدارة. 3/1/3

 يتناول الخرائط التنظيمية . 3/2/1 : ةالمهارات الذهني 3/2

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

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 يطبق مبادئ اإلدارة.  3/3/1

 يتمكن من استخدام االشكال القانونية للمشروعات.3/3/2

 يمارس التوجية والرقابة . 3/3/3

 يتواصل  ويتفاعل مع اآلخرين.3/4/1     :المهارات العامة3/4

 ريق.يعمل فى ف  3/4/2

 يستخدم األساليب المالئمة في حل المشكالت الفردية. 3/ 3/4

. 
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   محتوى المقرر: -4

الموضو

 ع

االسبو

 ع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

ولوالمنق

 ة

التطور 

التاريخى 

 لإلدارة

1 4 2 3/1/1    

مبادئ 

 اإلدارة

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

أهداف 

 المنظمات 

3 4 2 3/1/2    

االشكال   

القانونية 

للمشروعا

 ت

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

الخرائط 

 التنظيمية

5 4 2  3/2/1   

وظائف 

 اإلدارة

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

 3/4/1    2 4 7 التخطيط

امتحان 

أعمال 

 السنة

8 

تابع 

 التخطيط

9 4 2    3/4/1 

     2 4 10  التنظيم

 3/4/1 3/3/3   2 4 11 التوجيه

تابع 

 التوجية 
12 4 2     

 3/4/3    2 4 13 اإلشراف

 3/4/1 3/3/3   2 4 14 الرقابة 

إمتحان 

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

      ف الذهنيالعص

الدروس العملية / 

 التطبيقية

√ √ √ √ √ 
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 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

  المستخدمة                    

 نواتج التعلم المستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 3/1/3إلى 3/1/1 معرفة وفهم √

 3/2/2إلى 3/2/1مهارات ذهنية 

 3/1/3إلى 3/1/1 معرفة وفهم √ عرض تقديمي/ تكليفات 

 3/2/2إلى 3/2/1مهارات ذهنية 

 عملي /تطبيقي 

 

 3/4/3إلى  3/4/1 ومنقولة مهارات عامة √

 3/3/3إلى  3/3/1مهارات مهنية وعملية من 

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

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  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 في مادة مبادئ تنظيم وإدارة   مذكرات                          -أ

كتاب مبادئ إدارة األعغمال )االساسيات واالتجاهات الحيثة(، ألحمد عبد الرحمن الشميمرى/  كتب ملزمة -ب

 ، دار العبيكان للنشر.2014عبد الرحمن بن احمد هيجان / بشرى بنت بدير المرسى غنام ، 

 .Stewart, B., Nicholson, M., Smith, A  كتب مقترحة  -جـ

ment: principles and Sport manage C., & Hoye, R. (2018).

applications. Rout ledge. 

Nonprofit management: Principles and  Worth, M. J. (2018).

practice. Sage Publications. 

دوريات  –د 

علمية أو نشرات 

 ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة .

 

 المرسى محمد القائم بتدريس المقرر : أ.د / محمد ربيع الزناتى              رئيس مجلس القسم العلمي : د. رانيا

التعلم الذاتي: تكليفات 

مثل اعداد تقارير 

 –وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 توصيف إدارة عامة

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
 

 قسم  : إدارة األعمال. 

  بيانات المقرر -1

الرمز الكودي :  

G1105 
 الفرقة: األولي إدارة عامة اسم المقرر :  

التخصص : نظم 

 معلومات اإلدارية.
 -عملي                    4عدد الوحدات الدراسي     نظري      

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

يةالمهارات العملية والمهن المهارات الذهنية المعرفة والفهم  المهارات العامة والمنقولة 

2/1/1 

2/1/2 

2/1/3 

2/1/4 

2/1/7 

2/1/11 

2/1/13 

2/1/14 

2/2/5 

2/2/8 

2/2/10 

2/3/1 

2/3/11 

2/3/12 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/6 

 

اهداف -2

 المقرر:

 ماهية اإلدارة العامة وطبيعتها  والتطور التاريخي واالهتمام بعلم اإلدارة . -1

 اإلدارة العامة . التعرف على التخطيط في -2

 دراسة البيروقراطية اإلدارية ، اإلصالح اإلداري. -3

 التعرف على التنظيم فى االدارة العامة . -4

 التعرف على القيادة االدارية والسلطة و المسؤلية . -5

 دراسة التنسيق فى االدارة العامة .6

 لمركزية .دراسة الرقابة فى االدارة العامة وادارة االفراد واالدارة ا-7

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

المعرفة 3/1

  :والفهم

 

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

 اإلدارة العلمية .

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

المهارات 3/2

 : ةالذهني

 

 يناقش القيادة اإلدارية والسلطة المسئولة و التنسيق . 3/2/1

 يخطط اإلدارة المحلية واإلدارة العامة فى مصر. 3/2/2

المهارات 3/3

المهنية 

 والعملية:

 

 يستخدم ويصمم الهياكل التنظيمية . 3/3/1

 لسلطة والمسئولية.يتمكن من التفرقة بين القيادة اإلدارية وا 3/3/2

يكتشف الفرق  بين الرقابة فى االدارة العامة وادارة االفراد  3/3/3

 واالدارة المركزية.

المهارات 3/4

     :العامة

 يستخدم االساليب المالئمة في حل المشكالت الفردية والمؤسسية بكفاءة . 3/4/1

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

   حتوى المقرر:م -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

والمنقول

 ة
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ماهية اإلدارة 

 العامة 
1 4 2 3/1/1    

التطور 

التاريخي 

م لالهتمام بعل

 االدارة العامة

2 4 2 3/1/1    

تابع التطور 

التاريخي 

لالهتمام بعلم 

 االدارة العامة

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

التخطيط فى 

 اإلدارة العامة
 4 4 2 3/1/2   3/4/1 

التنظيم في 

 اإلدارة العامة 
5 4 2 3/1/1    

 3/3/1   2 4 6 القيادة االدارية

3/3/2  

 

 السلطة 

 والمسئولية 

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

3/3/2  

 

متحان أعمال إ

 السنة

8 

 3/4/1    2 4 9 الرقابة

   3/2/2  2 4 10 إدارة األفراد

اإلدارة 

 المركزية
11 4 2   3/3/1 

3/3/3  

3/4/2 

 3/4/2    2 4 12 اإلدارة المحلية

البيروقرطية 

 االدارية

13 4 2 3/1/2    

االصالح 

 ،االداري

االدارة العامة 

ية في والمحل

 مصر

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

إمتحان 

منتصف 

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

ت المهارا

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

الدروس العملية / 

 التطبيقية

√ √ √ √ √ 

التعلم الذاتي: تكليفات 

مثل اعداد تقارير 

 –وعروض تقديمية 

√ √ √ √ √ 
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  –مواضيع لالطالع 

      دراسة حالة

      مشكالتحل 

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: 

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة
 3/1/2الى  3/1/1معرفة وفهم من  √

 3/2/2الى3/2/1مهارات ذهنية من   

 تكليفات 

 
√ 

 

 3/1/2الى 3/1/1وفهم من  معرفة

 3/2/2الى3/2/1مهارات ذهنية من  

 3/2/2الى3/2/1مهارات ذهنية من    عرض /تقديمي

 3/4/2الى 3/4/1مهارات عامة ومنقوله من √ عملي /تطبيقي

 3/3/3إلي  3/3/1مهارات مهنية وعملية من 

 -اخري )مشاركة  

 حضور ...
 3/4/2الى 3/4/1مهارات عامة ومنقوله من √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  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 

 الكتب الدراسية والمراجع : قائمة -7

 محاضرات في مادة إدارة عامة  مذكرات                          -أ

احمد دودين ، -كتاب األسس واألصول العلمية فى ادارة األعمال ، لعلى فالح الزعبى كتب ملزمة -ب

  . ، دار اليازورى للنشر والتوزيع.2016

.olence in the model city: The Vi Fine, S. (2007)  كتب مقترحة  -جـ

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

Michigan State University Press. 

 Alomi, Y. A., Alghamdi, S. J., & Alattyh, R. A. (2015). Strategic  

at Ministry of Plan of General Administration of Pharmaceutical Care 

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

دوريات  –د 

علمية أو نشرات 

 ... الخ

 بنك المعرفة

 https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة.

 القائم بتدريس المقرر  : أ.م.د/رضا عبد الغفار              رئيس مجلس القسم العلمي :د. رانيا المرسى

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
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Course Correspondence and terminology in English.  

 (Academic Year 2018/2019 ) 
 

Department: Accounting  

Basic information  

Year: First  
course  name: Correspondence and 

terminology in English. 
Code No: G1106 

No. of hours: 

        Theoretical                              Practical       

Specialization:   

Management 

information 

system.  
 

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 
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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        

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 

transf

e-

rable 

Skills  

Practical 

and 

Profess-

ional Skills 

Intelle-

ctual 

Skills 

Knowled-

ge and 

understan

ding- 

Pract-

ical 

Theor-

etical 

  

3.4.1   3.1.1. 2 2 1
st
 Accoun
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week 

 

-ting in 

 Action  

 2 

 

 

2 2
st
 

week  

2 2 3
rd

 

week  

  3.2.1 3.1.1 2 2 4
th 

week 

Manage

ment 

Informa

tion 

System

s 

 

2 2 5
th

 

week  

2 2 6
th 

week 

3.4.1 

3.4.2 

 

  3.1.3 2 2 7
th

 

week  

Informa

-tion 

and 

Commu

nication 

Techno

-logies 

for 

Busin-

ess 

2 2 8th 

week 

2 2 9
th

 

week 

3.4.1 

3.4.2 

3.3.2  3.1.2 

3.1.3 
2 2 10thw

eek 

 

Econo-

mics 2 2 11
th

 

week 

2 2 12
th

 

 week 

2 2 13
th

 

week 

2 2 14
th

 

week 

22
th

 week Midter

m 

exam. 

3.4.1   3.1.1 2 2 16
th

 

week  

 

 

Accoun

-ting 

Principl

es 

2 2 17
th

 

week 

2 2 18
th

 

week 

  3.2.1 3.1.1 2 2 19
th

 

week 

System 

Concep

ts: 

Structur

e 

Elemen

2 2 20
th

 

week 

2 2 21 th 

week 
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ts 

   3.1.1 2 2 22
st
 

week 

Leaders

hip, 

Organiz

ing and 

Coordi

nating 

2 2 23
nd

 

week 

2 2 24
rd

 

week 

3.4.1 

3.4.2 

   2 2 25
th

 

week 

 

 

Applica

tions of 

ICT in 

MIS 

2 2 26
th

 

week 

2 2 27
th

 

week 

3.4.1 

3.4.2 

 

3.3.2   2 2 28
th

 

week 

 

Informa

tion 

Techno

logy 

Econo

mics 

2 2 29
th

 

week 

2 2 30
th

 

week 

31-34 week Final 

exam. 

5-Teaching methods: 

Intended learning outcomes that have been covered Methods  

used in 

the course 

Methods of 

teaching  

General 

and 

transfera

ble  Skills 

Practic

al and 

Professi

onal 

Skills 

Intellectu

al Skills 

Knowledge and 

understanding 

√  √ √ √ interactive 

lectures 

√   √ √ Discussion 

     Brainstormin

g 

√ √ √ √ √ Practical/appl

ied lesson 

√ √ √ √ √ Self-learning 

:reports 

presentation, 

topics for 

reading  

     Case study 

     Solve 

problems 

     others 

6.Students evaluation: 

intended learning outcomes measured  Exam type a. Method
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Knowledge and Comprehension3/1/1 to3/1/3 

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

 

 

Written  exam/ Quiz s used 

  

 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 

-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 

www.ekb.eg 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekb.eg/
http://www.ekb.eg/
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 توصيف أساسيات البرمجة الهيكلية

(2019/  2018)للعام األكاديمي    
 

 قسم  : اإلحصاء والحاسب اآللى. 

 : بيانات المقرر -1

 األولى الفرقة: أساسيات البرمجة الهيكليةاسم المقرر :   G1201الرمز الكودي :  

 2عملي                                 4عدد الوحدات الدراسية     نظري  التخصص : نظم المعلومات اإلدارية.
 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العامة  المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمنقولة

2.1.3 

2.1.6 

2.1.9 

2.1.16 

 

2.2.7 

2.2.10 

2.3.3 

2.3.9 

2.3.12 

2.3.15 

2.3.17 

2.4.1 

2.4.3 

2.4.6 

2.4.9 

 

 التعرف على مفهوم البرمجة وأنواع لغات البرمجة. -1 هدف / اهداف المقرر: -2

 .visual basicالتعرف على لغة بيسك المرئية  -2

 معرفة كيفية التنقل بين القوائم واأليقونات . -3

 دراسة كيفية البرمجة الموجهة نحو هدف معين. -4

 معرفة األساليب المستخدمة فى لغة بيسك . -5

احل انشاء البرامج واستخدام لوائح الخيارات واألشرطة التعرف على مر -6

 واألدوات 

 معرفة أنواع البيانات واسترجاع البيانات واستخدام مربعات الحوار.  -7

 القدرة على تنفيذ مشروع بسيط. -8

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 ات البرمجة.يميز بين األنواع المختلفة  للغ 3/1/1

 يتعرف على مفهوم أساسيات البرمجة الهيكلية. 3/1/2

يبين الفرق بين البرمجة الموجهة باألحداث والبرمجة الموجهة نحو  3/1/3

 الهدف.

 .visual basicيفسر مراحل انشاء البرامج باستخدام لغة ال 3/1/4

 visualدوات باستخدام لغة ال يستخدم لوائح الخيارات و أشرطة األ 3/2/1 : ةالمهارات الذهني3/2

basic. 

 يفرق  بين أنواع البيانات المختلفة. 3/2/2

 .visual basicيطبق العديد من البرامج باستخدام لغة ال  3/2/3

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 .visual studioيشرح كيفية التنقل بين القوائم واأليقونات في برنامج ال 3/3/1

 د من الواجهات الرسومية في البرنامج.يرسم العدي 3/3/2

 يتمكن من استخدام مربعات الحوار واستخدام الموائمة لعدد المستندات. 3/3/3

 .ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي 3/4/1     :المهارات العامة3/4

 يطور ويحسن من أداء الطالب. 3/4/2

 يعمل في مجموعات. 3/4/3

   حتوى المقرر:م -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

المهارات المهارات المهارات المعرفة تطبيقي/عم نظري
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المهنية  الذهنية والفهم لي

 والعملية

العامة 

 والمنقولة

مقدمة عن 

البرمجة  

وأنواع 

 البرمجة

1  2 3/1/1    

مفهوم 

أساسيات 

مجة البر

 الهيكلية

2 4 2 3/1/2    

الفرق بين 

البرمجة 

الموجهة 

باألحداث 

والبرمجة 

الموجهة 

نحو 

 الهدف

3 4 2 3/1/3    

مقدمة عن 

لغة 

البيسك 

المرئية 

visual 

basic 

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

3/2/3 
  

كيفية 

التنقل بين 

القوائم 

واأليقونا

 ت

5 4 2   3/3/1  

شرح 

مراحل 

إنشاء 

 البرنامج

6 4 2 3/1/4    

كيفية 

إنشاء 

واستخدام 

لوائح 

الخيارات 

وأشرطة 

 األداوات

7 4 2  3/2/1   
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امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

8 

أنواع 

البيانات 

واسترجا

 ع البيانات

9 4 2  3/2/2   

استخداما

ت 

مربعات 

الحوار 

واستخدام  

الموائمة 

لعدد 

 المستندات

10 4 2   3/3/3  

مشاهدة 

عارض 

المشروعا

 ت

11 4 2   3/3/2  

تنفيذ 

 مشروع
12 4 2  3/2/3  3/4/1 

 3/4/2  

3/4/3  

تنفيذ 

 مشروع 
13 4 2  3/2/3  3/4/1 

 3/4/2  

3/4/3 

تنفيذ 

 مشروع 
14 4 2  3/2/3  3/4/1 

 3/4/2  

3/4/3 

امتحان 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

15 

                أساليب التعليم والتعلم:  -5

       

الطريقة التي  والتعلمطرق التدريس 
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

 √ √ √ √ √ التطبيقية الدروس العملية /

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 
اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 
–  

√ √ √ √ √ 
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      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 واتج تعلم مستهدفةما يقيسه من ن   نوع االمتحان

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

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

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

   3/2/3إلي  3/2/1المهارات الذهنية من  √ تكليفات / عرض تقديمي

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

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

 تطبيقي    

 

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

 

   3/3/4إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية  من 

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

                           3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من    √ حضور  -ري )مشاركة اخ 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي

 درجة 35لفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات: امتحان منتصف ا توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 65امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات في أساسيات البرمجة الهيكلية مذكرات                          -أ

 ، د.ن القاهرة.2003حمود ، كتاب اساسيات البرمجة الهيكلية ، لمحمود عبد العزيز م كتب ملزمة -ب

.Fundamentals of software engineering. PHI  Mall, R. (2018) كتب مقترحة  -جـ

Learning Pvt. Ltd... 

 Linger, R. C., Mills, H. D., & Witt, B. I. (1979). Structured  

programming: theory and practice.  

دوريات علمية  –د 

 أو نشرات ... الخ

 https://www.ekb.eg/aبنك المعرفة

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة ومكتبة ومعامل حاسب آلى.

 

 القائم بتدريس المقرر :  أ.د / محمد شريف القصاص.              رئيس مجلس القسم العلمي / د. حنان خضارى
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 تبيةتوصيف حزم التطبيقات المك

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
 

 قسم  : إحصاء وحاسب آلى.

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة: األولى  اسم المقرر : حزم التطبيقات المكتبية  G1202الرمز الكودي :  

 2عملي            2عدد الوحدات الدراسي     نظري     التخصص : نظم معلومات إدارية
 

رنامج التي يحققها المقررنواتج تعلم الب  

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/4 

2/1/5 

2/1/6 

2/1/16 

2/2/4 

2/2/7 

2/2/10 

 

2/3/4 

2/3/9 

 

2/4/1 

2/4/4 

2/4/6 

2/4/8 
 

 .لمكتبية معرفة  المفهوم العام لنظم وميكنة األعمال ا-1 اهداف المقرر: -2

تنمية قدرة الطالب على استخدام الحاسب األلي في مجال نظم وإدارة -2

 وغيرها . EXCELو  WORDاألعمال من خالل البرامج المختلفة مثل 

 القدرة على التعامل مع أنواع الملفات المختلفة وإدارتها.-3

التطوير والتحسين المستمر في بيئة العمل عن طريق استخدام الحاسب  -4

 . ألليا

 معرفة متطلبات تخطيط وتنفيذ النظام. -5

 فهم التخطيط والرسم البيانى . -6

 تحليل البيانات وادارة القوائم وقواعد البيانات .-7

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 يوضح عالقة الحاسب األلي بنظم المعلومات اإلدارية .1/ 3/1

 تناول تأثير استخدام الحاسب األلي على تطوير األعمال المكتبية .ي 3/1/2

 يحدد األنواع المختلفة للملفات . 3/1/3

 يفسر األدوات والبرامج المختلفة  الالزمة لتنفيذ النظام. 3/1/4

 : ةالمهارات الذهني3/2

 

يربط بين تقنيات الحاسب المختلفة ومنظمات األعمال المكتبية  3/2/1

 ة .واإلداري

يحلل البيانات المختلفة ونتائج قواعد البيانات لمساعدة متخذي القرار  3/2/2

 في الحكم على أداء الشركات واألعمال  .

لعمل  MS.WORDو   MS.EXCELيستخدم برنامج  3/2/3

 التطبيقات المختلفة .

 يبتكر الجداول االلكترونية لتحقيق التكامل بين البيانات.   3/2/4

المهنية  المهارات 3/3

 والعملية:

 

 ينسق الصور والرسوم البيانية بسهولة ودقة عالية. 3/3/1

 يتمكن من تنسيق البيانات ويفرزها بسهولة ويسر . 3/3/2

 يعد الحسابات الدقيقة والسريعة على البيانات .3/ 3/3

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

 يعمل في فريق. 3/4/2

 يطور ويحسن من أداؤه.  3/4/3

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

 المقرر:

 

االسبو الموضوع

 ع

عدد ساعات 

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

مهارات ال

العامة 

 والمنقولة

مقدمة عن 

مفهوم نظم 

ميكنة األعمال 

 المكتبية

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

دراسة تأثير 

الحاسب اآللى 

على تطوير 

األعمال 

المكتبية 

 واإلدارية

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

3/4/4  

معرفة أنواع 

الملفات 

المختلفة وكيفية 

 التعامل معها

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

3/4/2  

 

أساسيات 

برامج معالجة 

 wordالكلمات 

processing 

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

3/4/2  

 

تطبيقات 

باستخدام 

برنامج 

WORD  

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

3/4/2  

3/4/3  

تطبيقات 

باستخدام 

برنامج 

WORD 

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

3/4/2  

3/4/3  

تطبيقات 

باستخدام 

برنامج 

WORD 

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

3/4/2  

3/4/3  

امتحان 

منتصف العام 

 الدراسي

8 

 

أساسيات 

برامج الجداول 

االلكترونية 

EXCEL   

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

3/4/2  

3/4/3  

تطبيقات 

باستخدام 

برنامج 

الجداول 

excel 

  

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

3/4/2  

3/4/3  
11 
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البريد 

ني إلكترو

 وإدارة القوائم.

12 2 2    3/4/1 

3/4/2  

3/4/3 

دراسة طرق 

تحليل  البيانات 

 المختلفة  

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

3/2/4  

 

3/3/2 

3/3/3  

3/4/1 

3/4/2  

3/4/3  

3/2/2 3/1/4 2 2 14 تطبيقات   

3/2/4  

 

3/3/2 

3/3/3  

3/4/1 

3/4/2  

3/4/3  

امتحان نهاية 

الفصل 

 الدراسي

15 

                      م والتعلم: أساليب التعلي -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

 √  √ √ √ ةالمناقش

      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 مة                     األساليب المستخد -أ

 √ امتحانات نظرية
 

 3/1/4الى  3/1/1معرفة وفهم من

 3/2/4الى  3/2/1مهارات ذهنية

 3/2/4الى  3/2/1مهارات ذهنية √ أسئلة قصيرة

 √ تكليفات    

 

 3/2/4الى  3/2/1مهارات ذهنية

 3/3/3الى  3/3/1من مهارات مهنية  وعلميه 

 3/4/4إلى  3/4/1المهارات العامة من 

   عرض تقديمي

 3/2/4الى  3/2/1مهارات ذهنية  √ عملي /تطبيقي

 3/3/3الى  3/3/1مهارات مهنية  وعلميه من 

 3/4/4إلى  3/4/1المهارات العامة من 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...
 3/3/3الى  3/3/1مهارات مهنية  وعلميه من  √

 3/4/4إلى  3/4/1المهارات العامة من 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي

 درجة 35امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 65ر الفصل الدراسي: امتحان نظري اخ

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ
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، لمحمد محمد الهادى ، المكتبة 2000كتاب ادارة األعمال المكتبية المعاصرة ،  كتب ملزمة -ب

.2000األكادمية للنشر،  

 ,D., & Ferraro, K. (2008, May). Semantic Vectors: a Widdows كتب مقترحة  -جـ

Scalable Open Source Package and Online Technology 

LREC. Management Application. In 

  Beginning Microsoft  office 2010 plain &simple paperback,2010 

,katherine murray,ISBN:10:0735626979 

 دوريات علمية أو –د 

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة  مصادر التدريس والتعلم

 القائم بتدريس المقرر :  أ.د / أحمد رفعت.         رئيس مجلس القسم العلمي د/حنان خضاري .

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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المحاسبة توصيف مبادئ  

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 قسم  : المحاسبة
 

  بيانات المقرر: -1

 الفرقة : االولى  اسم المقرر : مبادئ المحاسبة  G4الرمز الكودي :  

التخصص : نظم معلومات 

 ادارية 
       2عملى             4عدد الوحدات الدراسي              نظرى 

 

برنامج التي يحققها المقررنواتج تعلم ال  

المهارات العامة  المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمنقولة

2/1/1 

2/1/3 

2/1/4 

2/1/7 

2/2/2 

2/2/3 

2/2/7 

2/2/8 

2/3/5 

2/3/6 

2/3/8 

2/4/7 

2/4/8 

2/4/9 

 
 

هدف /  -2

 اهداف المقرر:

م ودورها فى التعرف على طبيعة المحاسبة كفن وكعل .1

 المجتمع .

 التعرف على المفاهيم واالسس التى تقوم عليها المحاسبة . .2

التعرف على مراحل الدورة المحاسبية بداية من مرحلة تسجيل العمليات  .3

 وصوال الى عرض القوائم المالية.

التعرف على القوائم المالية ومفاهيم اعدادها محاسبيا ، واعداد وتفسير  .4

 القوائم المالية .

 تحليل واجراء التسويات الجردية فى لاليرادات والمصروفات. .5

 تحليل واجراء التسويات الجردية فى نهاية الفترة المحاسبية. .6

التعرف على كيفية تقرير األصول وحقوق الملكية و تصحيح أخطاء   .7

 القياس والتوصيل.

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

المعرفة 3/1 

  :والفهم

 

 والمعايير والمبادئ الفروض باإلضافة للمحاسبة، المفاهيمي االطار يوضح 3/1/1

 المحاسبية.

 المباديء واالسس المحاسبية. ومهنة ، الى جانب علمالمحاسبة  يتعرف على حقيقة ان 3/1/2

 يفسر التغيرات في المركز المالي. 3/1/3

 يتعرف على اشكال إعداد القوائم المالية. 3/1/4

ارات المه3/2

 : الذهنية

 

 يحلل العمليات المالية . 3/2/1

 يستنتج ارصدة العمليات المالية قبل وبعدالتسويات الجردية.3/2/2

 يختار الطريقة المالئمة لتقييم االصول المختلفة 3/2/3

المهارات  3/3

 المهنية 

 روضالنظريات، والف و والمبادئ، بالمفاهيم، المرتبطة العلمية المهارات يمارس3/3/1

 .المحاسبية

 يشرح كيفية القيام بالتسويات الجردية لاليرادات والمصروفات. 3/3/2

 يقيس نتيجة اعمال المنشاة. 3/3/3

 يسجل العمليات المالية في السجالت المحاسبية. 3/3/4 

المهارات 3/4

     :العامة

 يتواصل ويؤثر فى االخرين بكفاءة وفعالية . 3/4/1

 ت المحاسبة فى العمل المهنى ويطور ويحسن فى ادائه.يستخدم المصطلحا 3/4/2 

   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة
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المحاسبة 

 لم وفنكع
1 

 

4 2 3/1/1 

3/1/2 

 3/3/1  

تحليل  

وتسجيل 

العمليات 

المالية في 

 الدفاتر

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

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

تبويب 

العمليات 

 المالية

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

التغيرات 

في المركز 

 المالي

5 4 2 3/1/3    

قياس 

نتيجة   

 المشروع

6 4 2  

 

 3/3/3  

القوائم 

لية الما

ومفاهيم 

اعدادها 

 محاسبيا

7 4 2 3/1/4    

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

8 

التسويات 

الجردية 

للمصروفا

ت 

 وااليرادات

9 4 2     

10 

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

جرد 

االصول 

 المتداولة

11 4 2   3/2/3  

جرد وتقييم 

المخزون 

 السلعي

12 4 2   3/2/3  

قياس 

وتقرير 

االصول 

وحقوق 

 كيةالمل

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

تصحيح 

اخطاء 

القياس 

 والتوصيل

14 4 2    3/4/1 

امتحان 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

15 
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                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

معرفة ال

 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 

  –ع مواضيع لالطال –

√  √  √ 

      دراسة حالة

  √ √  √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 √ امتحانات نظرية
 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/3الى  3/2/1 المهارات الذهنية من

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من        أسئلة قصيرة

 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 

 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

   يعرض تقديم

 3/3/4الى  3/3/1المهارات العملية:  √ عملي /تطبيقي

 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 -اخري )مشاركة 

 حضور 
 3/4/2الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من  √

 امتحانات نظرية : منتصف واخر الفصل  التوقيت                    -ب

 الفصل الدراسىأسئلة قصيرة :خالل 

 خالل الفصل الدراسى :تكليفات

 خالل الفصل الدراسى  :عرض تقديمى

 خالل الفصل الدراسى :عملى /تطبيقى 

 حضور _....... خالل الفصل الدراسى-)مشاركة

توزيع  -جـ

 الدرجات   

 درجة25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات: 

 درجة 75ي: امتحان نظري اخر الفصل الدراس

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

د.احمد سامى عثمان ، اصول المحاسبة فى المنشات الفردية، مكتبة الجالء الجديده،  - كتب ملزمة -ب

 1976المنصورة،

،الجرء االول والثانى فى مكتبة الجالء المنصورة  د.يحى حسين عبيد.المدخل فى المحاسبة المالية-

م1989  

كتب  -جـ

 مقترحة 

( مركز جامعة القاهرة للتعليم 1د.محمد صبرى العطار واخرون،اساسيات المحاسبة المالية ) -

 .1999المفتوح ،

 .1988د.محمود السيد الناغى،اسس المحاسبة، مدخل ،مكتبة الجالء، المنصورة، -
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دوريات  –د 

ية أو علم

 نشرات ... الخ

 https://www.ekb.eg/aبنك المعرفة. 

مصادر 

التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة .

 د/شادى احمد زكىرئيس مجلس القسم العلمي         القائم بتدريس المقرر : د/ فرحات عبد الحى.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/a
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 توصيف الرياضيات والتأمين

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
 

 

      إحصاء وحاسب آلى.قسم  :     
 

 :بيانات المقرر -1

الرمز الكودي :  

G1204 
 االولي الفرقة:  الرياضيات والتأمين اسم المقرر :  

ظم التخصص : ن

 معلومات إداريه 
 4نظري                   2عدد الوحدات الدراسي     عملي   

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/5 

2/1/6 

2/1/10 

 

2/2/1 

2/2/2 

2/2/4 

2/2/6 

 

2/3/1 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/9 

2/3./13 

 

2/4/1 

2/4/3 

2/4/5 

2/4/8 

 

 

 محتوى المقرر: -4

 الموضوع

 

االسبو

 ع

عدد ساعات 

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

المهارات المهارات المهارات المعرفة  يتطبيقي/عمل نظري

 التعرف على الفئات وخصائصهاوالعمليات على الفئات. .1 اهداف المقرر: -2

 االلمام بالعالقات والدوال الرياضية والمتتابعات والمتسلسالت. .2

 تفسير تأمين الحوادث ، التأمينات  العامة. .3

 س الرياضية للتأمين.تطبيق األسس الفنية لحساب األقساط واألس .4

 إعداد المصفوفة والمحددات . .5

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

3/1 

المعرفة 

 :والفهم

 يتعرف على مفهوم الفئات وخصائصها. 3/1/1

 يناقش الدالة والمتغير وأنواع الدوال.  3/1/2

 ركبة .شرح مفهوم  المتابعات والمتسلسالت والفائدة البسيطة والمي 3/1/3

 يسترجع المبادئ األساسية والنظريات واالتجاهات والمدارس الفكرية فى مجال التأمين. 3/1/4

 يلخص األسس الرياضية و الفنية لحساب األقساط 3/1/5

يتعرف على التطورات واالتجاهات الحديثة والقضايا المعاصرة المرتبطة بمجال  3/1/6

 التأمين.

3/2 

لمهارات ا

 : الذهنية

 يفرق بين فئة األعداد الحقيقية واألعداد الطبيعية 3/2/1

 يفرق بين المصفوفات والمحددات من خالل خصائصها. 3/2/2

 يختاراألساليب والمباديء المناسبة للتنبؤ  بالتامين 3/2/3

3/3 

المهارات 

المهنية 

 والعملية:

 يمثل الدوال تمثيال هندسيا. 3/3/1

 يحل المصفوفات والمحددات. 3/3/2

 يحسب أقساط التأمين باستخدام األسس الرياضية والفنية للتأمين 3/3/3

 يطبق قواعد تأمين الحوادث والتأمينات العامة . 3/3/4

3/4 
المهارات 

 :العامة

 يستخدم الحاسب اآللى فى التعامل مع المعلومات التي يحصل عليها 3/4/1

 يعمل في فريق . 3/4/2

 يدير الوقت بفعالية وكفاءه.3/4/3

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذات.  3/4/4
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المهنية  الذهنية والفهم

 والعملية

العامة 

 والمنقولة

: setsلفئات ا

تعريفها، 

خصائصها، 

عمليات على 

الفئات، فئة 

 األعداد الحقيقية

1 4 2 3/1/1 

 

3/2/1  3/4/1 

3/4/4 

2 4 2 

العالقات والدوال 

الرياضية: الدالة 

والمتغير، أنواع 

الدوال، الدوال 

فى أكثر من 

متغير، والتمثيل 

 الهندسى لها. 

3 4 2 3/1/2 

 

 3/3/1 3/4/1 

 

4 4 2 

المتابعات 

والمتسلسالت: 

تعريفها، المتوالية 

العددية 

والهندسية، 

والفائدة البسطية 

والمركبة 

والمتسلسالت 

 األسية. 

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

3/4/4 

6 4 2 

المصفوفة 

والمحددات: 

تعريفها 

وخصائصها 

ومحدد 

المصفوفة 

 ومفكوكها 

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

3/4/4 

صف امتحان منت

 الفصل الدراسي

8  

تأمين الحوادث ، 

 التأمينات  العامة

9 4 2 3/1/4 

 

3/2/3 3/3/3 

3/3/4 

3/4/2 

3/4/3 10 4 2 

األسس الرياضية 

 للتأمين

11 4 2 3/1/5 

3/1/6 

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

3/4/3 12 4 2 

األسس الفنية 

 لحساب األقساط

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

3/4/3 

مراجعة وحل 

 تمارين 
14 4 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 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

مهارات ال

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية
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   √  √ 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 /
 

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  -

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

        أسئلة قصيرة

     تكليفات 

√ 

 3/1/6الى  3/1/1الفهم: من المعرفة و -

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

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

   عرض تقديمي

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

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

 3/3/4الى  3/3/1المهارات  المهنية و العملية:  -

 -اخري )مشاركة 

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

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل الفصل الدراسي 

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

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات فى مادة الرياضيات والتأمين. مذكرات                          -أ

 .2017الرياضيات والتأمين ، د. حموده إبراهيم أحمد عبد النبى، جامعة اإلسكندرية  كتب ملزمة -ب

 ، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع. 2005رياضيات التأمين د محمد الصيرفى  كتب مقترحة  -جـ

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 https://www.ekb.eg/aبنك المعرفة. 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة  مصادر التدريس والتعلم

 رئيس مجلس القسم العلمي : د/حنان خضاري             المقرر : د/حنان خضاري               ريسالقائم بتد                 
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 توصيف مبادئ السلوك التنظيمي

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
 

      قسم  : إدارة األعمال

  بيانات المقرر -1

 الفرقة : األولى   ياسم المقرر :  مبادئ السلوك التنظيم G1205الرمز الكودي : 

نظم التخصص : 

 المعلومات االدارية
 -عملي                   4عدد الوحدات الدراسي     نظري     

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العامة  المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمنقولة

2.1.2 

2.1.3 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.11 

2.1.13 

2.1.15 

2.2.7 

2.2.10 

2.2.13 

 

2.3.4 

2.3.9 

2.3.15 

2.3.16 

2.3.17 

 

2.4.4 

2.4.6 

 

 

هدف / اهداف  -2

 المقرر:

 التعرف على مفهوم السلوك اإلنساني والتنظيمي. 2/1

 التنبؤ بالحاجات االنسانية ومكونات الشخصية والتنبؤ بالسلوك اإلنساني. 2/2

 االتجاهات وطرق التحفيز.فهم القيم و 2/3

 دراسة سلوكيات اتخاذ القرار وأنماط القيادة اإلدارية. 2/4

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 يشرح  مفاهيم السلوك االنساني والتنظيمي والعوامل المؤثره فيه. 3/1/1

 لوك التنظيمي المعاصر.يناقش ديناميكية التعامل اإلنساني والس 3/1/2

 يتعرف على مفهوم ومجال ونموذج لفهم السلوك التنظيمي  3/ 3/1

 يعدد أشكال الحاجات اإلنسانية . 3/1/4

 يشرح األوتوماتيكية وآثارها السلوكية. 3/1/5

 ةالمهارات الذهني3/2

: 

 

 يميز بين المفاهيم المختلفة ألنواع الحاجات .3/2/1

 اإلدراكي وأهمية القيم واإلتجاهات للمؤسسة. يحلل نظرية التنافر3/2/2

 يختار أساليب قياس وتحليل الشخصية المالئمة.3/2/3

 يقارن بين المداخل المختلفة التخاذ القرار 3/2/4

 يحلل أنماط المديرين واالتجاهات العامة للحياة النفسية 3/2/5

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 خالل  سمات الشخصية . يحدد السلوك المتوقع من 3/3/1

 يستخدم طرق لتحفيز العاملين 3/3/2

                            نظريات القيادة اإلداريةيميز بين    3/3/3

  :المهارات العامة3/4

  

 يتعامل مع ضغوط العمل . 3/4/1

 ينمي التواصل الفعال مع األشخاص. 3/4/2

 يدير الوقت بكفاءه وفعالية . 3/4/3

 مي معارفة ويحسن من أدائة .    ين 3/4/4

   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ع نظري

 ملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

والمنقول
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 ة

السلللللللللللللللللللللللوك 

 اإلنسانى
1 4 - 3/1/1   3/4/2 

تحليللللل التعامللللل 

 اإلنسانى
2 4 - 3/1/2   3/4/2 

3/4/4  3 4 - 

لسلللوك مفهللوم ا 

 التنظيمى
4 4 - 3/1/3   3/4/4 

5 4 - 

الحاجللللللللللللللللللات 

 اإلنسانية
6 4 - 3/1/4 3/2/1  3/4/2 

القللللللللللللللللللللللللللللليم 

 واالتجاهات
7 4 -  3/2/2   

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8 

 3/4/2 3/3/1 3/2/3  - 4 9 الشخصية

 3/4/1 3/3/2   - 4 10 التحفيز

3/4/2  

سلللوكيات اتخللاذ 

 القرار
11 4 -  3/2/4  3/4/3 

 3/4/1 3/3/3 3/2/5 3/1/5 - 4 12 القيادة اإلدارية

3/4/2  

3/4/3  

3/4/4  

13 4 - 

مراجعللللة عامللللة 

 على المقرر
14 4 -     

امتحةةةةان نهايةةةةة 

 الفصل الدراسي

15 

                      لتعلم: أساليب التعليم وا -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  –تقديمية 

  –لالطالع 

√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات استاذ المقرر في السلوك التنظيمي مذكرات                          -أ

،األكادميون للنشر 2015كتاب السلوك التنظيمى ، لمحمد يوسف القاضى،  كتب ملزمة -ب

(2014/2/1028والتوزيع، رقخم االيداع )   

 Newstrom , John W., & Davis K., (2010) , Organizational قترحة كتب م -جـ

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

Robbins Stephen P.,& Judge Timothy A., (2015) , 

Organizational Behaviour, 16th Edition , Kindle Edition , San 

Diego State University. 

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

  https://www.ekb.eg/arبنك المعرفة

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة مصادر التدريس والتعلم

            

 رئيس مجلس القسم العلمي د/ رانيا المرسي                    المقرر : د/ رانيا المرسي             القائم بتدريس      

 

 

 

 تقويم الطــالب: -6

 

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

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

√ 

 

 3/1/5إلي  3/1/1المعرفة والفهم من 

  3/2/5إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

 تكليفات

 عرض تقديمي

√ 

 

 3/1/5إلي  3/1/1المعرفة والفهم من 

  3/2/5إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

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

 عملي /تطبيقي

 

√ 

 

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

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

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 

√ 

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

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل الفصل الدراسي 

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

 درجة 75لدراسي: امتحان نظري اخر الفصل ا 

https://www.ekb.eg/ar
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توصيف مقررات مواد الفرقة الثانية شعبة نظم معلومات 

(2018/2019)إدارية  
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4 2 

 1توصيف قواعد بيانات 

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
  

إحصاء وحاسب آلى. قسم  :   

  بيانات المقرر -1

 الفرقة: الثانية    1قواعد بيانات اسم المقرر :  G2101الرمز الكودي :  

 التخصص :

 نظم معلومات إدارية 

 

عدد الوحدات الدراسي     نظري          عملي    

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

ات الذهنيةالمهار المعرفة والفهم  المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية 

2/1/3 

2/1/5 

2/1/6 

2/1/16 

2/1/17 

2/2/7 

2/2/10 

2/2/13 

 

2/3/4 

2/3/9 

2/3/15 

2/3/16 

2/3/17 

2/4/4 

2/4/6 

 

 

اهداف  -2

 المقرر:
 نات. إدراك المفاهيم األساسية لنظم  قواعد البيانات ومكونات نظم إدارة قواعد البيا .1

 التعرف على البنية األساسية لنظم قواعد البيانات وانشائها باستخدام لغات البرمجة المختلفة. .2

اإللمام باألسس والمعايير والتطبيقات العملية لتصميم وإنتاج قواعد البيانات باستخدام البرامج  .3

 المختلفة مثل مايكروسوفت اكسيس وغيرها.

 لعالقات بين هذه الجداول.القدرة على تصميم الجداول و انشاء ا .4

 القدرة على التعامل مع البرامج التي تستخدم في تصميم  وإنتاج برمجيات قواعد البيانات . .5

أحدث    MS access اإللمام بأساسيات  التعامل مع نظام إدارة قواعد البيانات العالقية .6

صدارات( متضمنا   :اإلإ

رق إنشاء الجداول ، و العالقات بين اإللمام بطرق إنشاء تطبيقات قواعد البيانات ،وط .7

 الجداول.

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

 إلنتاج والخطوات المتبعة وتطور مكوناتها ونشأتها قواعد البيانات على مفهوم يتعرف/3/1/1  :المعرفة والفهم3/1

 . البيانات قواعد

 ات.البيان المميزة لقاعدة يلخص الخصائص العامة 3/1/2

 .البيانات قواعد تقييم أساسها على يتم التي والمعاييرالعلمية األسسيلخص 3/1/3

 ينشئ قواعد البيانات باستخدام البرامج المختلفة . 3/2/1  ةالمهارات الذهني3/2

 يقارن بين النظام التقليدي للملفات ونظام قواعد البيانات.   3/2/2

 .  SQLيبني قواعد البيانات بلغة ال  3/2/3

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 يصمم الجداول المختلفة لقواعد البيانات .  3/3/1

 يتمكن من تحديد العالقات بين الجداول . 3/3/2

 للتعامل مع قواعد البيانات. SQLيستخدم انواع  اوامر  3/3/3

 يربط  قواعد البيانات باالنترنت . 3/3/4

  :المهارات العامة3/4

   

 ر الوقت بفعالية وكفاءة.يدي 3/4/1

 يعمل في فريق.3/4/2

 يطور ويحسن من أداؤه. 3/4/3

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي. 3/4/4
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   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/أسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 فهموال

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

التعريف بالبيانات، 

المعلومللات، طللرق 

 البيانات جمع

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

نظلللللللللم الملفلللللللللات 

التقليديللة وعيوبهللا، 

تعريلللللللف قاعلللللللدة 

 البيانات،

أنللللللللواع قواعلللللللللد 

البيانللات ( الهرميللة 

الشبكية العالئقيلة ( 

يلللللللا قواعلللللللد ، مزا

 البيانات.

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

مقدمللة عللن قواعللد 

البيانللات والمفللاهيم  

 المرتبطة بها

3 2 2 3/1/1 

3/1/3  

   

3/4/4 

 

 الجللداول انشللاء

 محتوياتله وتعلديل

 في  والتحكم

 الحقلول خصائص

 .السجالت واضافة

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

3/3/2  

 

3/4/2  

3/4/1  

انشللللللاء النمللللللاذج  

 بعدة طرق

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

 االستعالمات انشاء

 والمعللللللامالت

 وتحديلد الموطقيلة

 الداخلللة الحقللول

 االسللتعالم علللى

 السجالت وتصفية

6 2 2  3/2/1   

3/4/2  

 االستعالمات انشاء

 والمعامالت

 وتحديد الموطقية

 - الحقول

 ع الداخللللللة

 وتمفيلة االسلتعالم

 السجالت

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

امتحةةةةان منتصةةةةف 

 العام الدراسي

8 

عللن لغللة   مقدمللة

SQL  

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

مقدملللللللللللة علللللللللللن 

   SQLلغة

10 2 2  3/2/3  3/3/3 3/4/4  
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الللللربط بأنواعلللله ( 

ربللللللط المسللللللاواة، 

الللللربط الطبيعللللي، 

 ربط المقار نات

 

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

 

3/3/2 

3/4/4  

مقدمللة عللن قواعللد 

البيانلللات الخاصلللة 

 باألنترنت

 

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

 قواعلد علن مقدملة

 الخاصلة البيانلات

 باألنترنت

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

3/2/1  2 2 14 تطبيقات   3/3/1  

3/3/2  

3/4/1  

3/4/2  

3/4/3  

3/4/3  

امتحةةةةةان الفصةةةةةةل 

 الدراسي

15 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

خدم في تست

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المهارات  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √   √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

علم الذاتي: تكليفات مثل الت

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

 انات نظريةامتح

 أسئلة قصيرة

 3/1/3إلي  3/1/1المعرفة والفهم من  √

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

   3/2/3إلي  3/2/1المهارات الذهنية من  √ تكليفات / عرض تقديمي

   3/3/4إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية  من  

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

 تطبيقي    

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

   3/3/4إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية  من 

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

                       3/4/4إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من  √ حضور ... -اخري )مشاركة  
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 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل الفصل الدراسي 

 درجة 35امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

 درجة 65ل الدراسي: امتحان نظري اخر الفص 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 1محاضرات في قواعد البيانات  مذكرات                          -أ

، دار اليازورى العلمية للنشر 2018كتاب نظم ادارة قواعد البيانات ، لسعد غالب ياسين ،  كتب ملزمة -ب

  والتوزيع . 

 , Database System Concepts, sillberschatz, korth, and sudarshan -1 كتب مقترحة  -جـ

5
th

 edition , McGraw-Hill,2013 

2- Fundamentals of databases Management Systems, Gillenson, 1
st
 

edition, Wiley, 2012. 

3- Database Management Systems, Ramakrishna Gherkin, 3rd 

edition, McGraw-Hill, 2010. 

4- Database Management Systems: Designing and Building Business 

Applications, Post, McGraw-Hill/Irwin 2010. 

دوريات علمية  –د 

 أو نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 وأجهزة حاسب آلى .مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة 

 

 رئيس مجلس القسم العلمي د/حنان خضاري.         القائم بتدريس المقرر: أ .د / أحمد صالح                        

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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: Advanced structural programmingcourse specification 

 (Academic Year 2018/2019   ) 
 

Department: Statistics and computer science. 

Basic information  

Year :The second 
course  name: Advanced structural 

programming 
Code No: G2102 

No. of hours: 

        Theoretical                                                 Practical       

Specialization: 

management 

information system.    
 

Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable skills   

Professional and 

Practical Skills  

intellectual Skills  Knowledge and 

understanding 

2.4.5 2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.15 

2.3.20 

2.2.10 

2.2.13 

2.1.3 

2.1.6 

2.1.16 

2.1.17 

 

1. Illustration of software development life cycle designing software 

systems. 

2. Recognition of structured and oriented programming. 

3. Dealing with object, classes, attributes, behavior and inheritance. 

4. Creating a class hierarchy interfaces and packages. 

5. Knowledge about basic structures, element of visual basic, 

OOP in visual graphical user interfaces, active X. 

6.  Treating with Database management with OOP, Multimedia: 

animation and  audio in OOP.  

2- Aims of the course 

 

 

 

 

3-  intended learning outcomes        

3/1/1 Know software development life cycle and  designing 

software systems. 

3/1/2 Illustrates the Concepts of structured programming, concepts 

of objects. 

3/1/3 Explain the oriented programming. 

3.1 Knowledge and 

understanding  
 

 

 

3/2/1 Designs Object and classes. 

3/2/2 Shows attributes and behavior. 

3/2/3 Applies inheritance and creating a 

class hierarchy interfaces and packages. 

3. 2  intellectual skills  

 

 

 

3/3/1 shows the Basic structures and element of visual basic. 

3/3/2 illustrates OOP in visual graphical user interfaces. 

3/3/3 produces Active X. 

3.3 Practical and 

Professional Skills  

3/4/1 Design of organizational plans and structures and data and 

information model 

3/4/2 Use of appropriate databases and software in the 

administrative, financial and marketing processes. 

3/4/3 Identify the characteristics of different components of 

information systems, and use appropriate tools and techniques to 

analyze and design information systems. 

3/4/4 Communicates with members of an advanced structural 

programming team efficiently. 

3.4 General  and 

transferable Skills     
 

2 4 
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4.course Content    

Intended learning outcomes 

 

No of hours /per 

week 

Week Topics 

General and 

transfer-

able Skills  

   

Practi-

cal and 

Profe-

ssional 

Skills 

Intellectu

al Skills 

Know-

ledge 

and 

underst-

anding 

Prac-

tical 

Theor-

etical 

  

   3/1/1 2 4 1 The softw-

are 

development 

life cycle 

designing 

softw-are 

systems 

   3/1/2 2 4 2 Conc-epts of 

struc-tured 

progra-

mming, 

conce-pts of 

objects 

   3/1/3 2 4 3 Orien-ted 

programmin

g 

  3/2/1  2 4 4 Object and 

classes 

  3/2/2  2 4 5 Attributes 

and behavior 

  3/2/3  2 4 6 Inheritance 

and creating 

a class 

hierarchy 

interfaces 

and 

packages. 

 3/3/1   2 4 7 Basic 

structures 

and element 

of visual 

basic 

8 Mid-term 

exam 

 3/3/2 

3/3/3 
  2 4 9 Active X 

3/4/1    2 4 10 Database 

management 

with OOP 

3/4/2    2 4 11 Multimedia 

3/4/3    2 4 12 Animation 
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3/4/4    2 4 13 Audio 

3/4/4 

 

   2 4 14 OOP 

15 Final 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  

Intellect

ual Skills 

Knowledge 

and 

understanding 

√ √   √ 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 d. Metho

ds used 

  

 

Knowledge and understanding 

:3/1/1 to 3/1/3 

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

√ 

 

Written  

exam/ Quiz 

Knowledge and understanding 

:3/1/1 to 3/1/3 

Intellectual Skills:  

3/2/1 to 3/2/3 

Practical and Professional Skills: 

3/3/1 to 4/3/3. 

General and transferable Skills 

3/4/1 TO 3/4/4 

    

 

Assignments/ 

presentation 

Knowledge and understanding 

:3/1/1 to 3/1/3 

Intellectual Skills:  

3/2/1 to 3/2/3 

Practical and Professional Skills: 

3/3/1 to 4/3/3. 

General and transferable Skills 

3/4/1 TO 3/4/4 

√ 

 

Practical  

General and transferable Skills 

3/4/1 TO 3/4/4       

√ 

 

Case 

study/problem 

solving 
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General and transferable Skills 

3/4/1 TO 3/4/4 

 Others(partici

pation - 

Attendance) 

   

Theoretical exams: mid and end of the semester. 

Short questions / assignments / presentation / application: 

During the semester.   

e. Time 

 

 

Mid-term exam assignments and applications: 35 degrees 

Exam Other semester: 65 degrees.                  
f. Marks distribution 

 

7. List of books and references  

Lectures in Advanced Structural Programming Course under 

the supervision of: Prof. Dr. Mohamed Sherif El Kassasy. 

 (Advanced structural programming) 

Notes 

 

Sterling, L., & Shapiro, E. Y. (1994). The art of Prolog: 

advanced programming techniques. MIT press 
Essential books 

Structural equation modeling with  ne, B. M. (2013).Byr

EQS: Basic concepts, applications, and programming. 

Routledge. 

Suggested books 

 Knowledge Bank    Periodicals , papers ………etc 

Laboratories, Projectors, Spools and Library. Sources of education and 

learning   

   Course staff :Assoc.prof.DR. Mohamed sheriff el kasas      

  Head of scientific department: DR.Hanan khodary   
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 توصيف محاسبة الشركات

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
 

  محاسبة قسم  :

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة  : الثانية  محاسبة الشركاتاسم المقرر :    G2103الرمز الكودي :  

التخصص : نظم معلومات 

 إدارية
 2عملي                   4عدد الوحدات الدراسي     نظري 

 

علم البرنامج التي يحققها المقررنواتج ت  

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/1 

2/1/2 

2/1/3 

2/1/4 

2/1/11 

2/2/1 

2/2/4 

2/2/12 

 

2/3/3 

2/3/8 

2/3/16 

2/3/17 

 

2/4/5 

2/4/6 

 

 شركات وأساليب التعامل مع البيئات المختلفة.التعرف علي السمات المميزة لل .1 اهداف المقرر: -2

 القدرة علي تحليل العمليات المالية بإسلوب علمي يناسب طبيعة كل شركة. .2

 إعداد القوائم المالية والمحاسبية وعرضها وتفسيرها. .3

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 ات واألعمال وأشكالها القانونية.يتعرف علي أنواع المؤسس 3/1/1 

 يتعرف علي المبادئ واألسس المحاسبية . 3/1/2

 يناقش التغيرات في المركز المالي . 3/1/3

 يتعرف علي أشكال إعداد القوائم المالية. 3/1/4

  ةالمهارات الذهني 3/2

 

 يحلل العمليات المالية وفقا لطبيعة الشركة والمؤسسة . 3/2/1 

 ين أرصدة العمليات المالية قبل وبعد التسويات الجردية.يقارن ب 3/2/2

 يفرق بين الطرق المحاسبية المختلفة. 3/2/3

المهارات المهنية  3/3

 والعملية:

 

 يسجل العمليات المالية في السجالت المحاسبية حسب الطرق المحاسبية. 3/3/1

 يجري التسويات الجردية لتقييم األصول المختلفة.  3/3/2

 يقيس نتيجة أعمال المنشأة حسب الطرق المحاسبية المختلفة. 3/3/3

   :المهارات العامة 3/4

 

 يستخدم الطرق المحاسبية المالئمة لحل المشاكل المالية. 3/4/1

 يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير.  3/4/2
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 محتوى المقرر:  -4

 التعلم المستهدفة للمقررنواتج  عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهار

ات 

العامة 

والمن

 قولة

مفهوم 

وخصائ

ص 

وطبيعة 

شركات 

 التضامن

1 4 2 3/1/1    

المحاسبة 

عن تكوين 

شركات 

 التضامن 

2 4 2 3/1/2    

الحسابات 

الختامية 

 والميزانية

لشركات 

 التضامن 

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

حسابات 

 توزيع أ.خ 
4 4 2 3/1/4  3/3/1  

زيادة 

وتخفيض 

رأس 

 المال

5 4 2  3/2/1   

إنضمام 

 شريك
6 4 2  3/2/2 3/3/1  

إنفصال 

 شريك،

إنقضاء 

شركات 

 التضامن

7 4 2  3/2/3 3/3/1  
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امتحان 

منتصف 

الفصل 

  الدراسي

8 

المحاسبة 

في 

شركات 

وصية الت

 البسيطة 

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

المحاسبة 

في 

شركات 

 المحاصة

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

المحاسبة 

في 

شركات 

التوصية 

 البسيطة

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

إنقضاء 

شركات 

 التضامن

12 4 2    3/4/1 

الحسابات 

 الختامية
13 4 2    3/4/2 

الميزانية 

العمومية 

لشركات 

 التضامن

14 4 2  3/2/1   

إمتحان 

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 

مواضيع  –تقديمية 

 لالطالع 

√ √  √ √ 

 √ √ √ √ √ دراسة حالة

 √ √ √ √  حل مشكالت

      كرها(أخرى )يتم ذ
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 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 

 مايقيسه من نواتج التعلم المستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

√ 

 

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من 

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

 تكليفات

 عرض تقديمي

√ 

 

 3/1/4إلي  3/1/1رفة والفهم من المع

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

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

إلي  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من 

3/4/2                      

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

إلي  3/4/1عامة والمنقولة  من المهارات ال

3/4/2 

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

3/4/2 

إمتحان نظري منصف وآخر الفصل الدراسي / أسئلة قصيرة خالل الفصل الدراسي /  ااان التوقيت                    -ب

 تكليفات

توزيع  -جـ

 الدرجات   

 درجة 25ف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات: امتحان منتص

 درجة75الفصل الدراسي:           امتحان نظري ا

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 د/حسن ثمالب ، د/محمد علي البدري ،محاسبة شركات األشخاص كتب ملزمة -ب

 2003،  2002جامعة عين شمس 

 د/ محمود السجاعي المحاسبة في شركات القطاع الخاص  كتب مقترحة  -جـ

 1997الجالء الجديد ، المنصورة ، 

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

  https://www.ekb.eg/arبنك المعرفة: 

 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 تبة .مدرج وقاعات تدريس اجهزة عرض سبورة مك

 رئيس مجلس القسم العلمي: د.شادى أحمد ذكى.                     القائم بتدريس المقرر : د.فرحات عبد الحى.            
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4 2 

 توصيف إدارة اإلنتاج

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 

.قسم  : إدارة األعمال  

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة: الثانية  إدارة اإلنتاج  اسم المقرر :  G2104الرمز الكودي :  

 التخصص : 

 نظم المعلومات االدارية

 

عدد الوحدات الدراسي    نظري          عملي    

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2.1.3 

2.1.4 

2.1.6 

2.1.9 

2.1.12 

2.2.4 

2.2.6 

2.2.12 

2.2.13 

 

2.3.1 

2.3.10 

2.3.14 

2.3.16 

2.3.18 

2.3.20 

2.4.5 

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

والمنقول

 ة

 قرارتال 

 

 

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

2 4 2     

 التنبؤ بحجم االنتاج واإلنتاجية. - 1 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

 تطوير وتصميم المنتجات . -5

 مراقبة جودة اإلنتاج وإدارة الجودة الشاملة . -6

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

 المعرفة والفهم: 

 

 يسترجع مفاهيم اإلنتاج واإلنتاجية. 3/1/1

 نتاج.يوضح القرارات التي تتخذها إدارة اإل 3/1/2

 يعدد أشكال مدخالت ومخرجات اإلنتاج. 3/1/3

 يشرح حلقات الجودة المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة. 3/1/4

 : ةالمهارات الذهني

 

 يوضح أساليب مراقبة الجودة. 3/2/1

 يقارن بين البدائل االستراتيجية لعملية االنتاج. 3/2/2

 يحلل نتائج التنبؤ بحجم االنتاج. 3/2/3

ت المهنية المهارا

 والعملية:

 يميز بين الطاقة التصميمة لالنتاج والطاقة المتاحة. 3/3/1

 يصمم ويطور المنتجات. 3/3/2

 يطبق تكنولوجيا االنتاج الحديثة. 3/3/3

 القدرة على تحديد األساليب المالئمة في حل المشكالت االنتاجية. 3/4/1    :المهارات العامة

 .تطوير وتحسين المنتجات 3/4/2

 يستخدم مصطلحات إدارة االنتاج في العمل المهني.    3/4/3

   محتوى المقرر: -4
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 و 

 

اسلللللتراتيج

 ية اإلنتاج

التنبلللللللللللللؤ 

بحجلللللللللللللم 

 اإلنتاج

3 4 2  3/2/3   

تصلللللللللميم 

وتطلللللللوير 

 المنتجات.

4 4 2 

 

  3/3/2  

تكنولوجيلللا 

 اإلنتاج.
5 4 2   3/3/3 3/4/2 

نظلللللللللللللللم 

اإلنتلللللللللاج 

)مللدخالت 

ومخرجللللا

 ت( .

6 4 2 3/1/3    

تخصللليص 

 الموارد
7 4 2  3/2/2   

امتحان 

أعمال 

 السنة

8 

  3/3/1   2 4 9 التصميم.

امتحلللللللللان 

منتصللللللف 

الفصللللللللللل 

 الدراسي

10 4 2     

مفلللللللللاهيم  

االنتلللللاج و 

 اإلنتاجية.

11 4 2 3/1/1    

مراقبللللللللللة 

جلللللللللللللودة 

 اإلنتاج.

12 4 2  3/2/1   

13 4 2     

إدارة 

الجللللللللللودة 

 الشاملة.

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

إمتحةةةةةةةةان 

نهايةةةةةةةةةةةةةة 

الفصةةةةةةةةةةل 

 الدراسى

15 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

طرق التدريس 

 والتعلم

الطريقة التي 

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المهارات  المعرفة والفهم

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارا

ت 

العامة 

والمنقو

 لة

المحاضرة 

 يةالتفاعل

√ √ √  √ 
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 √   √ √ 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

ألساليب ا -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

√ 

 

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من 

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

   عرض تقديمي

 عملي /تطبيقي

 

√ 

 

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

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

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

 

 تكليفات

  

 

 

√ 

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

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

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

  حضور  -)مشاركة 

 

                       3/4/4إلي  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 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات في مادة إدارة االنتاج. مذكرات                          -أ

.2012ف دودين، األكادميون للنشر والتوزيع، كتاب ادارة االنتاج والعمليات ، ألحمد يوس كتب ملزمة -ب  

 Gillett C., & Sheehan J., (2016) , The Production Manager's .1 كتب مقترحة  -جـ

Toolkit: Successful Production Management in Theatre and 

Performing Arts, N.Y.: Rutledge. 

2. Panneerselvam p., (2012) , Production and Operations 

Management, third edition , Kindle Edition , PHI Learning 

Pvt. Ltd.. New. International Edition. 

دوريات علمية  –د 

 أو نشرات ... الخ

  https://www.ekb.eg/ar: بنك المعرفة

 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 جهزة عرض وسبورة والمكتبة.مدرج وقاعات تدريس وا

 

 رئيس مجلس القسم العلمي د/ رانيا محمد المرسي    القائم بتدريس المقرر : د/ حميدة النجار                       

https://www.ekb.eg/ar
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 توصيف قانون تجاري

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 

 قسم  : االقتصاد.

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة: الثانية  المقرر :  قانون تجارى اسم  G2105الرمز الكودي :  

التخصص : نظم معلومات 

 ادارية
         -عملى           4عدد الوحدات الدراسي     نظري   

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

  2/1/2 

2/1/8 

2/1/9 

2/1/11 

2/1/15 

2/2/3 

2/2/6 

2/2/10 

2/3/1 

2/3/6 

2/3/13 

2/3/14 

 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/7 

2/4/8 

2/4/10 

 

هدف /  -2

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

 المختلفة ، وتطبيق القانون وتفسيره (.

ى نظرية الحق بما تتضمنه من )أركان الحق ومحل الحق وتقسيم التعرف عل .2

 الحق ، 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

لمعرفة ا

  :والفهم

 

 يوضح مفهوم وخصائص وهوية القانون التجارى. 3/1/1

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

 التاجر.

أنواع األعمال التجارية ، والشركات التجارية واالوراق يناقش نظرية االلتزام ،  3/1/3

 التجارية 

 العمل التجاري، التاجر وشروطه، األعمال التجارية. نظريةيشرح  3/1/4

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

 العمل .

المهارات 

 :ةالذهني

 

 يناقش أقسام القانون المختلفة ، تطبيق القانون وتفسيره. 3/2/1

 يبين شروط اكتساب صفة التاجر . 3/2/2

 رن بين االعمال التجارية واالعمال المدنية .يقا 3/2/3

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

المهارات 

المهنية 

 والعملية:

 

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

 لواقع العملي.يطبق المبادئ العلمية لضوابط العمل التجاري والمدني في ا 3/3/2

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

 يطبق ما يتعلمه من مبادئ قانون العمل فى حياته العملية.3/3/4



111 
 

 

 

المهارات 

    :العامة

 

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

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

يطور ويحسن من أداؤه ، واكتساب مهارات قيادية فى تحديد ضوابط التفرقة  3/4/3

 بين العمل التجارى والمدنى .

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

   محتوى المقرر: -4

االس الموضوع

 بوع

عدد ساعات 

 قرر/اسبوعالم

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

نظرية القانون 

)تعريف 

القانون، 

القواعد 

القانونية، 

أقسام القانون 

تطبيق  –

القانون 

 وتفسيره(

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

2 4   1/2/3   

3 4   1/2/3   

 نظرية الحق

)تعريف 

الحق، تقسيم 

الحق، أركان 

 الحق ، محل

الحق ، 

مصادر الحق، 

 مباشرة الحق(

4 4     3/4/4 

5 4      

 

3/4/4 

نظرية 

 االلتزام

 

6 4  3/1/3    

مصادر 

اإللتزام ، 

أركان العقد، 

تنفيذ العقد، 

 أحكام اإللتزام

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

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

8  

مبادئ القانون 

 التجارى
9 4  1/1/3  3/3/3  

نظرية العمل 

التجاري، 

التاجر 

 وشروطه

10 4  2/1/3 

4/1/3 

 

2/2/3 1/3/3  

األعمال 

التجارية، 

المحل 

11 4  2/1/3 

3/1/3 

3/2/3 2/3/3  
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                  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 

 العمليةو

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 

 تقويم الطــالب: -6

التجارى، 

الشركات 

التجارية، 

األوراق 

 التجارية

ن مبادئ قانو

 العمل

اإلطار 

التنظيمى 

لعالقات العمل 

 الخاصة

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

الجوانب 

التطبيقية 

لعالقات العمل 

)التزامات 

العامل، 

التزامات 

صاحب 

العمل، وسائل 

إنهاء عالقة 

 العمل الخاصة

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

2/4/3 

وقف عقد 

العمل ، 

انفساخ عقد 

العمل، فسخ 

ل( عقد العم  

 

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

امتحان نهاية 

الفصل 

 الدراسى

15  
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 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 

  3/2/4الى  3/2/1مهارات ذهنية من   √ أسئلة قصيرة

 3/3/4الى  3/3/1مهارات مهنية  √ تكليفات    

   عرض تقديمي

  3/4/1المهارات العامة والمنقولة  من  √ عملي /تطبيقي

 3/4/4إلي

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

 3/4/4إلي

 الفصل الدراسي امتحانات نظرية: منتصف ونهاية  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

 ، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.2006مبادئ القانون التجارى، لحازم ربحى عواد ، كتب ملزمة -ب

مبادئ القانون التجارى : األعمال التجارية نظرية التاجر / المحل التجارى/   كتب مقترحة  -جـ

 SBN( 9961014383،  2011الشركات التجارية ، بقيرات عبد القادر ، 

9789961014387) 

  ، المركز القومى 2016نظرية الحق ، للدكتور طارق عفيفى صادق احمد ،

 (2015/22996لإلصدارات القانونية، رقم اإليداع )

دوريات علمية  –د 

 أو نشرات ... الخ

  https://www.ekb.eg/arبنك المعرفة: 

 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 هزة عرض و سبورة و المكتبة.مدرج و قاعات تدريس و اج

 

 رئيس مجلس القسم العلمي : د.إيمان عوض                         القائم بتدريس المقرر :  أ.د/ رضا عبد الغفار              
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Course specification : Economic Studies in English 

 (Academic Year 2018/2019 ) 
 

Department: Economic 

Basic information  

Year: Second  
course  name:  

Economic Studies in English  
Code No:G2106 

No. of hours: 

        Theoretical                               Practical       

Specialization: 

Management 

Information 

Systems 

 

Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable skills   

Professional and 

Practical Skills  

intellectual Skills  Knowledge and 

understanding 

2.4.2 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.7 

2.4.9 

2.3.1 

2.3.4 

2.3.11 

 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.12 

2.2.13 

2.1.2  

2.1.4 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.9 

2.1.11 

 

 

1. Studying the impacts of global breakthrough in the field 

of accounting. 

2. Committing  the legal regulations and professional 

criteria and the ability to bear responsibility and achieve 

tasks. 

3. Financial evaluation of investment projects. 

2-aim/aims of the 

course 

 

3-  intended learning outcomes        

3.1.1 Know the economic, statistic, computer science and 

managerial subjects closely related to Management 

systems.- 

3.1.2. Discuss the basics and concepts of policies and 

strategies the requirements of its use to adapt to the 

expectations of the closely related parties.    

 

3.1 Knowledge and 

understanding  
 

 

 

 

3.2.1. Use ideas and views and express his opinion in it in 

a scientific way (style) and strengthened with proofs 

3.2.2 Evaluate Law of Diminishing Marginal Utility. 

3.2.3 Use price discrimination. 

3. 2  intellectual skills  

 

 

3.3.1   Perform analytical study of markets. 

3.3.2   Collect data and statistics and analyze and interpret 

them according to the social and economic indicators. 

3.3.3  show distribution of Income and the Factors of 

Production.              

3.3 Practical and 

Professional Skills  

- 

 

2 
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4.course Content    

Intended learning outcomes No of hours /per 

week 

Week Topics 

General 

and transf-

erable 

Skills     

Practical 

and 

Profess-

ional 

Skills 

Intell-

ectual 

Skills 

Knowle-

dge and 

under-

standing   

 

Pract-

ical 

- 

Theor-

etical 

 

  

3.4.1 

 

  3.1.1. 

 

- 2 1
st
 

week 

 

 

Selected 

Topics 

in 

Econom

ics 

- 2 2
st
 

week  

- 2 3
rd

 

week  

 3.3.2 

 

 3.1.2 

 

- 2 4
th 

Week 

 

Introduc

tion to 

Econom

ics 

- 2 5
th

 

week  

- 2 6
th 

Week 

  3.2.1 

 

3.1.1. 

 

- 2 7
th

 

week  

 

Neo-

Classica

l 

Econom

ics 

- 2 8th 

week 

- 2 9
th

 

week 

3.4.1 

 

  3.1.1. 

 

- 2  

 

10thw

eek 

Practic

al Neo-

Classica

l 

Econom

ics 

   3.1.1. 

 

- 2 11
th

 

week 

Scarcity 

and 

Choice 

and the 

Econom

ic 

Problem 

- 2 12
th

 

 Week 

  3.2.1 3.1.1 

 

- 2 13
th

 

week 

 

The 

Theory 

of Price 
- 

 

2 14
th

 

week 

3.4.1 Develop his knowledge and ideas and has 

continuous motive to self-learning.  

3.4.2 Use the terms of managerial information systems in 

professional work. 

3.4 General and 

transferable Skills     
 



116 
 

 

22
th

 week Mid 

term 

exam 

3.4.1 

 

 3.2.1 

3.2.2 

 

 - 2 16
th

 

week  

 

The 

Law of 

Diminis

hing 

Margina

l Utility  

- 2 17
th

 

week 

- 2 18
th

 

week 

 3.3.2 

 

 3.1.1. 

 

- 2 19
th

 

week 

 

Margina

l Utility 

and 

Demand 

- 2 20
th

 

week 

3.4.1 

 

 3.2.3  - 2 21 th 

week 

 

Price 

Discrimi

nation  
- 2 22

st
 

week 

3.4.1 

 

 3.2.1 

 

3.1.1 

 

- 2 23
nd

 

week 

The 

Theory 

of The 

firm  
- 2 24

rd
 

week 

3.4.2   3.1.1 

 

- 2 25
th

 

week 

 

Producti

on costs - 2 26
th

 

week 

3.4.2  3.2.11  - 2 27
th

 

week 

Revenue

s and 

Profit 

maximiz

ation 

28
th

 

week 

3.4.1 

3.4.2 

 3.2.1 

3.2.2 

 - 2 29
th

 

week 

Market 

Conditio

ns and 

the 

efficienc

y of 

firm 

Behavio

r 

30
th

 

week 

3.4.1   3.1.1 

3.1.2 

- 2 31
st
 

week 

The 

distribut

ion of 

Income 

and the 

Factors 

of 

Producti

3.4.1 

3.4.2 

   - 2 32
nd

 

week 

3
rd

3 

week 
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on 

34 Final 

exam 

Teaching methods:  

Intended learning outcomes that have been covered Method

s  used 

in the 

course 

Methods of 

teaching  

General 

and 

transferabl

e  Skills 

Practic

al and 

Professi

onal 

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 g. Methods 

used 

  

 
Knowledge and understanding 

:3/1/1 to 3/1/2 

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

 

√ 

Written  exam/ 

Quiz 

Practical and Professional Skills: 

3/3/1 to 4/3/2. 

General and transferable Skills 

3/4/1 TO 3/4/2 

√

    

 

Assignments/ 

presentation 

  Practical  

        Case study/problem 

solving 

General and transferable Skills 3/4/1 TO 3/4/2 

 

√ Others(participation 

- Attendance) 

   

Mid-year and final 

Assignments: during the year                   
h. Time 
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Theoretical Exam marks 75  

 Attendance Marks   10 

Year's work Marks   10 

Quiz  Marks                5                                       

i. Marks distribution 

 

 

7. List of books and references  

Notes on Economic l studies in English.                          Notes 

 

-Campbell, R. , McConnell, Stanley, L. and 

Thomas, P. (2005). Microeconomics. 

 

- John, S. and Morris, A. Principles of 

Microeconomics. M.C. Graw Hills. 

 

- David, F. (1990). Price Theory: An 

Intermediate Text. Western Publishing Co. 

Essential books 

- Carlson, L. and Skaggs. (2007). 

Microeconomics: Individual Choice and Its 

Consequence.  

Suggested books 

 Knowledge Bank  Periodicals , papers ………etc 

Laboratories, Projectors, Spools and Library. Sources of education and learning   

         Syllabus coordinator: Dr: Essam Elbadrawy        

         Head of scientific department: Dr: Eman Awad 
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 نظم المعلومات اإلداارية  توصيف

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 قسم  : إدارة األعمال

 : بيانات المقرر -1

الرمز الكودي :  

G2201 
 الفرقة : الثانية   اسم المقرر :  نظم المعلومات اإلدارية

 التخصص : 

 المعلومات اإلدارية نظم

 

 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 

2.1.3 

2/1/9 

2.1.12 

2.1.14 

2.1.16 

2.1.17 

2.2.10 

2.2.11 

 

 

2.3.1 

2.3.7 

2.3.12 

2.3.19 

2.3.20 

 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

 

 التعرف على مفهوم نظام المعلومات ومكوناته. .1 اهداف المقرر:  -2

 تحديد إطار تحليل النظم والتحديات التي تقابل متخصصي األعمال. .2

 فهم دور التكنولوجيا المعلومات والبرمجيات واالتصاالت والشبكات. .3

 دراسة خصائص العاملين في نظم المعلومات ومساراتهم. .4

  :         رجات التعليمية المستهدفةالمخ -3

 يسترجع مفاهيم نظام المعلومات والبيانات والمعرفة. 3/1/1  :المعرفة والفهم3/1

 يوضح التحديات التي تقابل متخصصي األعمال في زمن العولمة. 3/1/2

 يحدد إطار وطريقة تحليل النظم من وجهة نظر األعمال . 3/1/3

 يحلل البيانات والمعلومات والمعرفة وجودة المعلومات. 3/2/1 : ةالمهارات الذهني3/2

 يقارن بين احتياجات المستويات اإلدارية المختلفة. 3/2/2

 يطبق أمثلة متنوعة لنظم المعلومات. 3/2/3

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 متطلبات نظام األعمال .يميز بين  2/3/1

 ا المعلومات .يطبق البرمجيات لفهم دور تكنولوجي 2/3/2

 .يصمم البرمجيات والشبكات في معالجة المعلومات وتخزينها 2/3/3

   :المهارات العامة3/4

  

 يقدر على  فهم دور تكنولوجيا المعلومات . 3/4/1

 يناقش أنواع نظم المعلومات والعالقات بينها. 3/4/2

 يستخدم مصطلحات نظم المعلومات في العمل المهني .   3/4/3
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   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

مفهلللللللللوم نظلللللللللام 

المعلومللللللللللللللللللللات 

ومكونلللات النظللللام 

 والعالقات بينها

1 4 2 3/1/1    

البيانللللللللللللللللللللللللللات 

والمعلومللللللللللللللللات 

والمعرفلللة، جلللودة 

 المعلومات

2 4 2  3/2/1   

3 4 2 

متطلبللللللات نظللللللام 

 األعمال
   4 4 2   3/3/1  

التحللللللديات التللللللى 

تقابللل متخصصللى 

األعمللال فللي زمللن 

المعلومللللللللللللللللللللات 

 والعولمة

5 4 2 3/1/2    

إطللللللار وطريقللللللة  

تحليلللل اللللنظم ملللن 

وجهللللللللللة نظللللللللللر 

األعمللللللال ، فهللللللم 

يللللللللللا دور تكنولوج

 المعلومات

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

7 4 2 

إمتحةةةةةةان أعمةةةةةةال 

 السنة

8 

أجهلللزة الحاسلللبات 

والبرمجيللللللللللللللللات 

واإلتصلللللللللللللللاالت 

 والشبكات

9       

10 4 2  3/3/3  

امتحلللان منتصلللف 

 الفصل الدراسي 
11       

أنلللللللللللواع نظلللللللللللم 

المعلومللللللللللللللللللللات 

واحتياجللللللللللللللللللات 

المسللللللللللللللللللللتويات 

 اإلدارية المختلفة

12 4 2  3/2/3   

خصائص العاملين 

فللللللللللللللى نظللللللللللللللم 

المعلومللللللللللللللللللللات 

ومسلللللللللللللللللللاراتهم 

الوظيفيللة ، دراسللة 

أمثلة متنوعة للنظم 

 المعلومات

13 4 2  3/2/2 

3/2/3 

3/3/1 3/4/2 

3/4/3 14   

إمتحان نهاية 

 الفصل الدراسى

15 
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                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

لتي الطريقة ا 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(

 تقويم الطــالب:-6

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

 ت نظريةامتحانا

 

√ 

 

 3/1/3إلى  3/1/1المعرفة والفهم من 

 3/2/3إلى  3/2/1الذهنية من المهارات 

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

 3/3/3إلى  3/3/1المهارات المهنية والعملية من 

 3/2/3إلى  3/2/1الذهنية من المهارات  √ تكليفات /عرض تقديمي

 3/3/3إلى  3/3/1والعملية من المهارات المهنية 

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

 عملي /تطبيقي

 

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

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

 -اخري)مشاركة 

 حضور(

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

 امتحانات نظرية : منتصف ونهاية الفصل الدراسي  توقيت                   ال -ب

 أسئلة قصيرة / تكليفات / تطبيقي : خالل الفصل الدراسي 

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

  : درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 ب الدراسية والمراجع :قائمة الكت -7

 نظم المعلومات اإلدارية محاضرات في مادة مذكرات                          -أ

، دار المعتز للنشر والتوزيع، 2015كتاب نظم المعلومات اإلدارية ، جمال عبد ىاهلل محمد ،  كتب ملزمة -ب

(2014/1683رقم اإليداع )   

 Laudon, Kenneth C.,& Laudon, Jane P., (2009), Management كتب مقترحة  -جـ

Information Systems: Managing the Digital Firm , (11 ed.), Prentice 

Hall/Course Smart. 

Joshi, G., (2013), Management Information Systems, New Delhi: 

Oxford University Press. 
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دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 https://www.ekb.eg/ar رفةبنك المع

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 

 رئيس مجلس القسم العلمي د/رانيا المرسي                            القائم بتدريس المقرر : د/ منى الدكروري                    
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 اإلنترنت والوسائط المتعددة توصيف تطبيقات

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
 

     قسم  : إحصاء وحاسب آلى.

 بيانات المقرر : -1

 A47الرمز الكودي :  
 اسم المقرر :

 تطبيقات االنترنت والوسائط المتعددة
 الفرقة: الثانية

 التخصص :

 نظم معلومات االدارية 
 2عملي                     4   عدد الوحدات الدراسي     نظري

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العامة  المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمنقولة

2/1/2 

2/1/3 

2/1/5 

2/1/16 

2/1/17 

2/2/5 

2/2/6 

2/2/10 

2/2/12 

2/2/13 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/4 

2/3/9 

2/3/12 

2/3/15 

2/3/18 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/4 

2/4/6 

2/4/9 

2/4/10 

 

اهداف   -2

 المقرر:

 دراسة الشبكة العنكبوتية وما يتعلق بمفهومها ومميزات شبكة االنترنت. .1

التعرف على طرق البحث على االنترنت ، وطرق تخزين البريد االلكترونى والبرامج  .2

 البريدية.

 وما هو العنوان البريدى. ،URLالتعرف على برامج الضغط ، وماهية  .3

االلمام بما يتعلق بالوسائط المتعددة المتمثل فى ) أنواعها،طرق واساليب التعامل مع  .4

 النص والصورة والصوت(.

 دراسة تطبيقات الوسائط المتعددة على االنترنت ، التجارة االلكترونية. .5

  

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

 م: المعرفة والفه1/3

 

 يعدد طرق البحث على االنترنت. 3/1/1

 يذكر قواعد كتابة البريد االلكترونى. 3/1/2

 يعدد طرق واساليب التعامل مع النص، والصوت والصورة. 3/1/3

 يوضح وظائف انشاء وتحويل الصورة.3/1/4

باألمان والسرية على اإلنترنت بصفة عامة، والسرية بشكل يذكر ما يتعلق  3/1/5

 خاص.

 :المهارات الذهنية2/3

 

 يستخدم برامج ضغط الملفات والصور. 3/2/1

يناقش  تطبيقات الوسائط المتعددة  على شبكة اإلنترنت ، حزم برامج  3/2/2

 وأدوات المتعددة.

يبين أنواع الوسائط المتعددة ، وكيفية إرسال واستقبال الملفات المكتوبة  2/3/ 3

 لتلفزيونى خالل شبكة اإلنترنت.والصور والفيديو والراديو واإلرسال ا

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 

 يتمكن من استخدام طرق تخزين البريد اإللكترونى. 3/3/1

 .Etpيتمكن من استخدام طرق نقل الملفات خالل شبكة  3/3/2

يجيد تطبيق اساليب التعامل مع الصور والملفات مثل ضغط الصور  3/3/3

 الضغط.والملفات باستخدام برامج 

    المهارات العامة:4/3

 

 يتواصل  وذلك باستخدام البرامج البريدية المختلفة. 3/4/1

ينمى مهاراته فى التعلم الذاتى المستمر فى مجال البرمجيات الخاصة بشبكة  3/4/2

 االنترنت وذلك باستخدام برامج التصفح للتعلم.

 البريد االلكترونى. يشارك ويتواصل مع مجموعات العمل عن طريق برامج 3/4/3
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   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 

والمنقول

 ة

مقدمة عن 

االنترنت 

)مميزات 

ارة التج-االنترنت

 االلكترونية(

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

-المودم

البرمجيات 

الخاصة 

 باالنترنت

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

-برامج التصفح

 البريد االلكترونى

 

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

2/3/3 

2/4/3 

طرق البحث 

على شبكة 

 االنترنت

4 4 2 1/1/3 

5/1/3 

 1/3/3 1/4/3 

اهمية 

hypertext- 

اإلبحار على 

WEB 

 

5 4 2    2/4/3 

 URLما هو  –

بعض األدلة 

والفهارس 

الموجودة على 

WEB  

6 4 2 

 

 

 

 

1/1/3 

2/1/3 

   

 -العنوان البريدى

طرق تخزين 

البريد اإللكترونى 

البرامج  –

قواعد  –البريدية 

كتابة  البريد 

 اإللكترونى

 

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

2/3/3 

1/4/3 

3/4/3 

امتحان اعمال 

 السنة

8 

طرق نمقل 

ملفات خالل ال

 – Etpشبكة 

استخدام برامج 

ضغط الملفات 

 والصور

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

3/3/3 

 

  3/2/3   2 4 10إرسال واستقبال 
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الملفات المكتوبة 

والصور والفيديو 

والراديو 

واإلرسال 

التلفزيونى خالل 

 شبكة اإلنترنت

أنواع الوسائط 

طرق  –المتعددة 

وأساليب التعامل 

 مع النص

11 4 2 3/13  3/3/3  

طرق وأساليب  -

التعامل مع 

طرق -الصورة 

وأساليب التعامل 

 مع الصوت

12 4 2 31/3  3/3/3  

أنواع ملفات 

النص والصوت 

 –والصورة 

طرق ضغط 

 –الملفات 

 الصور المتحركة

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

وظائف إنشاء 

وتحويل الصورة 

و حفظ الصورة 

تكامل النص  –

والصوت 

والصورة فى 

لوسائط المتعددة ا

تطبيقات  –

الوسائط المتعددة  

على شبكة 

حزم  –اإلنترنت 

برامج وأدوات 

 المتعددة

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

إمتحان نهاية 

 الفصل الدراسى

15 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5
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الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتهانواتج 

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √   √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

مثل اعداد التعلم الذاتي: تكليفات 

 –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

  3/1/5الى  3/1/1لفهم: من المعرفة وا √ امتحانات نظرية

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

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

     تكليفات    

√ 

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

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

   عرض تقديمي

 3/2/3الى  3/2/1هارات الذهنية من الم √ عملي /تطبيقي

 3/3/3الى  3/3/1المهارات العملية: 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

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

 امتحانات نظرية : منتصف واخر الفصل الدراسي األول والثاني  التوقيت                    -ب

 راسىأسئلة قصيرة :خالل الفصل الد

 درجة 35امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات :  توزيع الدرجات    -جـ

 درجة65امتحان نظري اخر الفصل الدراسي : 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات فى مادة تطبيقات االنترنت والوسائط المتعددة مذكرات                          -أ

 شبكات الحاسب واإلنترنت: أسس ومبادئ الشبكات واإلنترنت. ملزمةكتب  -ب

 ،2011 James F. Kurose, Keith W. Ross نقله للعربية د. السيد محمد األلفى ،

 ./ د.رضوان السعيد عبد العال، العبيكان للنشر

ة للطباعة والنشر كتاب المدخل السريع الى االنترنت ، إليهاب ابو العزم ، دار الحكم كتب مقترحة  -جـ

 (44-2012، رقم االيداع ) 2013والتوزيع ، 

دوريات علمية أو نشرات  –د 

 ... الخ

  https://www.ekb.eg/arبنك المعرفة: 

 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة وأجهزة حاسب آلى. مصادر التدريس والتعلم

 

 رئيس مجلس القسم العلمي :د/ حنان الخضارى                       القائم بتدريس المقرر : أ.د/أحمد صالح    
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 توصيف تسويق

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
 

 قسم  : إدارة األعمال.

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة: الثانية  تسويق اسم المقرر :   G2203الرمز الكودي :  

التخصص : نظم معلومات 

 إدراية  
 2عملي                4الدراسي     نظري     عدد الوحدات

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/2 

2/1/5 

2/1/7 

2/1/8 

2/1/9 

2/1/10 

2/1/14 

2/1/15 

2/1/17 

2/2/3 

2/2/5 

2/2/6 

2/2/8 

2/2/9 

2/2/11 

2/2/12 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/11 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/15 

2/3/18 

2/3/20 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/8 

2/4/9 

 

 

 

اهداف  -2

 المقرر:

 فهم تعريف التسويق ، أهميته ، تطوره التاريخى . -1

 معرفة الدورة الوظيفية لالدارة وتطبيقها فى مجال التسويق. -2

 لتسويق.معرفة كيفية تحديد تكلفة ا -3

 التفرقة بين المستهلك األخير والمستهلك الصناعى، وقراراتهم الشرائية. -4

 التعرف على مفهوم كال من السلع والخدمات والفرق بينهم . -5

 معرفة النواحى التنظيمية للتسويق . -6

 القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بمنتجات المشروع. -7

 القدرة على تمييز المنتجات وتجزئة االسواق. -8

 فهم المزيج التسويقي و الجوانب التنظيمية وبحوث السوق. -9

التعرف على مفهوم كال من التغليف والتبيين والضمان والخدمة والتسعير والتوزيع والبيع  -11

 الشخصى .

 دراسة تنشيط المبيعات وبحوث التسويق. -11

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

المعرفة 3/1

 والفهم: 

 

 تعريف التسويق ، أهميته ، التطور التاريخى للتسويق يوضح3/1/1

 يستنتج تكلفة التسويق.3/1/2

 يتعرف على  النواحي التنظيمية .3/1/3

 يلخص القرارات المتعلقة بمنتجات المشروع. 3/1/4

المهارات  3/2

 : ةالذهني

 

 يحلل ظروف السوق . 3/2/1

 يطبيق المزيج التسويقي. 3/2/2

 ستهلك األخير والمستهلك الصناعى وقراراتهم الشرائية.يقارن بين الم 3/2/3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                يبين النواحي التنظيمية للتسويق .                                                                                              3/2/4

المهارات  3/3

المهنية 

 والعملية:

 يشرح القدرة على تطبيق المزيج التسويقي .3/3/1

 ينسق  القرارات المتعلقة بمنتجات  المشروع. 3/3/2

 .يميز المنتجات وتجزئة السوق   3/3/3

المهارات  3/4

    :العامة

 ا.يستخدم الحاسب اآللى فى التعامل مع المعلومات التي يحصل عليه 3/4/1

 يعمل في فريق . 3/4/2

 يدير الوقت بفعالية وكفاءه.3/4/3

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذات. 3/4/4
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   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 نيةالذه

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

والمنقول

 ة

تعريف التسويق 

أهميته ،  ،

التطور 

التاريخى 

 تسويق.لل

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

الدورة الوظيفية 

لإلدارة وتطبيقها 

فى مجال 

 التسويق

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

تكلفة التسويق، 

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   3/3/2 3/4/4 

تمييز المنتجات 

وتجزئة 

  األسواق

6 4 2   3/3/3  

     2 4 7 تنشيط المبيعات

3/4/3 

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8 

 3/4/2  3/2/1  2 4 9 تحليل السوق

التغليف ،التبيين 

 ، الضمان 
10 4 2  3/2/2 3/3/1  

 ،الخدمة

التسعير، 

 التوزيع 

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

12 4 2 

 3/4/4    2 4 13 البيع الشخصى

القرارت 

المتعلقة 

بمنتجات 

14 4 2 3/1/4    

3/4/4 
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                      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

 √  √ √ √ ضرة التفاعليةالمحا

 √   √ √ المناقشة

      العصف الذهني

الدروس العملية / 

 التطبيقية

√ √ √ √ √ 

التعلم الذاتي: تكليفات 

مثل اعداد تقارير 

 –وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

 √  √   حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(

 ـالب:تقويم الطـ -6

 -أ

األساليب 

 المستخدمة                     

نوع 

 االمتحان

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة 

امتحانات 

 نظرية

أسئلة 

 قصيرة

 3/1/4الى 3/1/1المعرفة والفهم من   √

 3/2/4الى 3/2/1المهارات الذهنية  من 

تكليفات 

عرض 

 تقديمي

 3/2/4الى3/2/1المهارات الذهنية من  √

3/3/3إلى  3/3/1هارات المهنية والعملية من الم  

3/4/4الى 3/4/1مهارات عامة ومنقولة  من   

عملي 

 /تطبيقي

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

 3/4/4الى -3/4/1ومنقولة  من مهارات عامة

اخري 

)مشاركة 

حضور  -

... 

 3/4/4الى 3/4/1مهارات عامة ومنقولة  من  √

 -ب

 وقيت                   الت
 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي 

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

توزيع  -جـ

 الدرجات   

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات: 

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 راسية والمراجع :قائمة الكتب الد -7

 المشروع

امتحان نهاية 

 الدراسي الفصل

15 
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 محاضرات فى مادة تسويق وإدارة تسويق. مذكرات                          -أ

كتب  -ب

 ملزمة

 ، المكتبة األكاديمية للنشر .2001كتاب ادارة التسويق ، لمحمود صادق بازرعة ، 

كتب  -جـ

 مقترحة 

 e Flora, J. A., Scholar, C., & Pierson, R. M. (2018). Effectiv

health promotion among communities of color: The potential of social 

373). Psychology Press.-(pp. 353 Social Marketing marketing. In 

 Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M., & Brennan, R. (2015).  

Marketing: an introduction 

 –د 

دوريات 

علمية أو 

نشرات ... 

 الخ

 بنك المعرفة 

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر 

التدريس 

 والتعلم

 وسبورة والمكتبة.مدرج وقاعات تدريس 

 

 رئيس مجلس القسم العلمي :د. رانيا المرسى                القائم بتدريس المقرر :د .رانيا المرسى              

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 ات التمويلتوصيف رياضي

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

آلى. قسم  :إحصاء وحاسب  

 : بيانات المقرر -1

 : الثانية الفرقة رياضيات التمويلاسم المقرر :   G2201الرمز الكودي :  

التخصص : نظم معلومات 

 .ادارية
        2نظري           4عدد الوحدات الدراسي       عملي    

 

علم البرنامج التي يحققها المقررنواتج ت  

المهارات العامة  المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمنقولة

2/1/3 

2/1/4 

2/1/5 

2/1/6 

2/1/10 

2/1/11 

2/2/4 

2/2/6 

2/2/8 

2/2/12 

 

 

 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/10 

2/3/16 

 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/7 

 

 

 

معرفة كيفية استخدام قانون الفائدة البسيطة وخصم االوراق التجارية وتسوية  -1 اهداف المقرر: -2

 الديون والقروض وكيفية سدادها .

فهم القانون االساسى للفائدة المركبة ونظام تطبيق القانون فى كال من جملة المبلغ و  -2

 جملة عدة مبالغ والقيمة الحالية لها والخصم.

يمة الحالية للدفعات الدائمة والمؤقتة وجملة الدفعات التعرف على كال من الق - 3

 المؤقتة .

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

المعرفة  3/1

 :والفهم

 

 . يقوم بتعريف الفائدة البسيطة 3/1/1

 يقوم باستخراج الصيغة العامة للقيمة المكتسبة و استعمالها. 3/1/2 

 ة و المتكافئة.يشرح المعدالت المتناسب 3/1/3 

 يعين الصيغة العامة للقيمة الحالية. 3/1/4 

 ةالمهارات الذهني  3/2

: 

 

 .  يطبق تقييم رأس مال في أي تاريخ كان  3/2/1

 يقارن بين الفائدة المركبة والبسيطة. 3/2/2

 يستخدم برنامج إكسل فى تسوية الديون. 3/2/3

المهارات المهنية   3/3

 والعملية:

 رة على حل التطبيقات التجارية.القد 3/3/1 

 يميز بين الفائدة البسيطة والمركبة. 3/3/2 

 يميز بين مختلف العالقات لمختلف عناصر القرض. 3/3/3 

 يعرض المعلومات ويفسر القوانين شفاهه وكتابة.   3/4/1 :المهارات العامة  3/4

 يتواصل بشكل مناسب باللغتين: العربية واإلنجليزية  3/4/2

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

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات والبيانات والتواصل. 3/4/4  

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

   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 واتج التعلم المستهدفة للمقررن

تطبيقي/عم نظري

 لي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

الفائدة البسيطة 

 والجملة.

1 4 2 1/1/3 

2/1/3 

 2/3/3 

3/3/3 

1/4/3 

2 4 2 

القيم الحالية 

 والخصم

3 4 2 4/1/3    

 1/2/3 3/1/3 2 4 4 ون.تسوية الدي

3/2/3 

 2/3/3 

  3/3/3  4/1/3 2 4 5 الدفعات.

6 4 2 

القروض وطرق 

 سدادها

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

إمتحان أعمال 

 السنة

8 

القانون األساسى 

 للفائدة المركبة.

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

10 4 2 

نظام تطبيق القانون 

األساسى للفائدة 

ى جملة المركبة ف

 المبلغ.

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

نظام تطبيق القانون 

األساسى للفائدة 

المركبة فى جملة 

عدة مبالغ والقيم 

 الحالية لها والخصم

 

 

12 4 2   1/3/3  

القيمة الحالية 

للدفعات الدائمة 

 والمؤقتة

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

جملة الدفعات 

 المؤقتة

14 4 2    5/4/3 

إمتحان نهاية 

 الفصل الدراسى 

15 
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      العصف الذهني

 √ √   √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع  –

     

      دراسة حالة

  √ √  √ حل مشكالت

      أخرى 

 تقويم الطــالب: -6

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان اليب المستخدمة                     األس -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة
√ 
 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  -

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

تكليفات عرض     

 تقديمي

    

√ 

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

الى  3/4/1رات العامة ووالمنقولة من المها -

3/4/5 

 3/3/3الى  3/3/1المهارات العملية:  -

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

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

 3/3/3الى  3/3/1المهارات العملية:  -

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 

 

 3/4/5الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة 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

 رجةد 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات فى مادة رياضيات التمويل مذكرات                          -أ

، للمكتبة العصرية للطباعة 2009كتاب رياضيات االستثمار ، ابراهيم محمد مهدى ،  كتب ملزمة -ب

 والنشر.

، دار 2018د. لقيطى األخضر ،  -دردورى لحسنرياضيات التمويل واالسثتنمار ، د.  كتب مقترحة  -جـ

 حميثرا للنشر والترجمة.

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 https://www.ekb.eg/arبنك المعرفة: 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة. مصادر التدريس والتعلم

    

 رئيس مجلس القسم العلمي  : د. حنان خضارى                                   القائم بتدريس المقرر :  د. حنان خضارى      
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 توصيف اإلحصاء

(2018/2019)للعام األكاديمي   

 

 قسم  :إحصاء وحاسب آلى. 

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة: الثانية اإلحصاءاسم المقرر :   G2205الرمز الكودي :  

التخصص : نظم معلومات 

 ادارية

 

 2عملي          4دات الدراسي     نظري   عدد الوح
 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العملية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمهنية

المهارات العامة 

 والمنقولة

2/1/3 

2/1/4 

2/1/5 

2/1/6 

2/1/10 

2/1/11 

2/2/4 

2/2/6 

2/2/8 

2/2/12 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/10 

2/3/16 

 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/7 

 

اهداف  -2

 المقرر:

 التعرف على علم االحصاء والمفاهيم االساسية لعلم االحصاء. -1

 معرفة خطوات البحث العلمى وفروضه ومفاهيمه . -2 

 فهم طرق القياس وتجهيز وعرض وتحليل البيانات . -3

 دراسة االنحدار واالرتباط وتطبيهم فى السالسل الزمنية . -4

 دراسة مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت وااللتواء. -5

دراسة المدى االنحراف المتوسط ونصف المدى الربيعى واالنحراف المعيارى والمقاييس النسبية  -6

. 

 عالقة الحاسب االلى بعلم االحصاء. -7

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

المعرفة 3/1

 :والفهم

 

 سر علم االحصاء كأحد العلوم الرياضية الهامة والمفاهيم االساسية له .يف3/1/1 

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

 يصنف وسائل جمع البيانات تاريخية او ميدانية . 3/1/3 

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

 سة قوة العالقة الخطية بين متغيرين باستخدام معامالت االرتباط .يفسر كيفية درا 3/1/5

 يشرح على كال من االنحدار والسالسل الزمنية . 3/1/6

المهارات  3/2

  ةالذهني

 

 يستخدم اساليب العرض البيانى المختلفة للبيانات. 3/2/1  

نوال و الوسط الهندسى، يطبق مقاييس النزعة المركزية مثل الوسط الحسابى والوسيط والم  3/2/2

 الى جانب مقاييس التشتت وااللتواء المختلفة.

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

المهارات  3/3

المهنية 

 والعملية:

 

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

 يستخرج النتائج ويختبرها.3/3/2

 ستخدم مقاييس التشتت المختلفة لما لها من اهمية فى عملية صنع القرارات.ي 3/3/3 

استخدام مقاييس النزعة المركزية المختلفة وذلك الهميتها فى وخصائصها اإلحصائية التي  3/3/4

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

 ات واالحصائيات ويفسرها ويحللها.يميز ويجمع البيان 3/3/5 

 يستخدم االرتباط لتقدير نوعية ودرجة العالقة بين المتغيرات. 3/3/6
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3/4   

المهارات 

  :العامة

 

 يستخدم الحاسب اآللى فى التعامل مع المعلومات التي يحصل عليها 3/4/1

 يعمل في فريق . 3/4/2

 يدير الوقت بفعالية وكفاءه.3/4/3

 ارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذات.ينمي مع  3/4/4

 يستخدم االساليب المالئم فى حل المشكالت الفردية والمؤسسية بكفاءة عالية  3/4/5

   محتوى المقرر: -4

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع الموضوع

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

رات المها

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

تعريف علم 

اإلحصاء، مفاهيم 

 أساسية

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

خطوات البحث 

العملى وفروضه 

ومفاهيمه وطرق 

 القياس

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

جمع البيانات ، 

تجهيز وعرض 

البيانات، تحليل 

البيانات ، 

استخراج واختبار 

 لنتائجا

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

5/3/4 

4/4/3 

مصادر ووسائل 

جمع البيانات 

 تاريخية وميدانية

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

أساليب العرض 

 البيانى للبيانات 

 

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

مقاييس النزعة 

المركزية: الوسط 

 الحسابى

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

الوسيط ، المنوال، 

، الوسط الهندسى

 والتوافقى

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

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8 

مقاييس التشتت 

واإللتواء: المدى 

اإلنحراف 

 المتوسط

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

نصف المدى 

الربيعى، 

اإلنحراف 

 المعيارى

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

  6/3/3  5/1/3 2 4 11 االرتباط

    6/1/3 2 4 12 االنحدار

    6/1/3 2 4 13 السل الزمنيةالس
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احصاءات 

السكان،مدى 

ارتباط اإلحصاء 

 بالحاسب اآللى.

14 4 2 6/1/3 

4/1/3 

  1/4/3 

2/4/3 

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسي

15 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 تعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتهانواتج ال

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 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  3/1/1لفهم: من المعرفة وا - √ امتحانات نظرية

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

   أسئلة قصيرة

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

 3/3/6الى  3/3/1المهارات العملية: 

 3/4/5الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

   عرض تقديمي

 3/2/3الى  3/2/1ة من المهارات الذهني √ عملي /تطبيقي

 3/3/6الى  3/3/1المهارات العملية: 

 3/4/5الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 √ حضور  -اخري )مشاركة 

 

 3/4/5الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي تكليفات 

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

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 ء.محاضرات فى مادة االحصا مذكرات                          -أ
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 . 2003عبد هللا عبد الحليم وآخرون ، اإلحصاء مفاهيم أساسية ،  - كتب ملزمة -ب

غريب محمد سيد أحمد ، ناجى بلدر إبلراهيم، اإلحصلاء والقيلاس فلى البحلث االجتملاعي ،  -

 . 1997دار المعرفة الجامعية ، 

 

  National Center for Health Statistics (US). Division of Vital كتب مقترحة  -جـ

Statistics, United States. National Vital Statistics Division, 

United States. National Office of Vital Statistics, & United 

States. Bureau of the Census. Vital Statistics Division. 

(1987). Vital statistics of the United States. United States 

Bureau of the Census. 

   Wonnacott, Thomas and Wonnacott, Ronald (1990) 

Introductory Statistics for Business and Economics, John 

Wiley & soon, NY. 

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

   https://www.ekb.eg/arبنك المعرفة:       

 تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة .مدرج وقاعات  مصادر التدريس والتعلم

 رئيس مجلس القسم العلمي : د. حنان خضارى.                              القائم بتدريس المقرر : د. حنان خضارى    
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 الفرقة الثالثة   مقرراتتوصيف 

 (2018/2019نظم معلومات إدارية)   
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2ات توصيف قواعد بيان  

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 قسم  : االحصاء والحاسب اآللى. 

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة: الثالثة   2اسم المقرر :  قواعد بيانات  M3101الرمز الكودي :  

التخصص : نظم المعلومات 

 اإلدارية.
                        6علمي                 4عدد الوحدات الدراسية :    نظري      

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

المهارات العامة  المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والمنقولة

2/1/5 

2/1/11 

2/1/16 

2/1/17 

2/2/7 

2/2/10 

2/2/13 

2/3/4 

2/3/9 

2/3/15 

2/3/16 

2/3/17 

2/4/4 

2/4/6 

 

 
 

التعرف على المعلومات والمعارف األساسية والمهارات المرتبطة بقواعد  .1 قرر:اهداف الم -2

 البيانات 

 التعرف على فوائد وتطبيقات واستخدامات قواعد البيانات فى التعليم . .2

 القدرة على التعامل مع قواعد البيانات باستخدام البرامج المختلفة . .3

 النترنت . القدرة على استخدام قواعد البيانات فى تطبيقات ا .4

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 يتعرف على مفهوم قواعد البيانات .   3/1/1

 يفسر نظام ادارة قواعد البيانات  واستخداماته. 3/1/2

 يلخص العالقات والكيانات بين قواعد البيانات . 3/1/3

 عامل مع قواعد البيانات.يتعرف على اللغات المستخدمة للت 3/1/4

 : المهارات الذهنية 3/2

 

 يقارن بين االنواع المختلفة لقواعد البيانات . 3/2/1

 يطبق استخدام قواعد البيانات على البرامج الخاصة المختلفة .  3/2/2

 ينشىء نظام قاعدة بيانات بالعالقات المختلفة بين الجداول .    3/2/3

المهارات المهنية  3/3

 عمليةوال

 يطبق قواعد البيانات .   3/3/1

 يسجل البيانات فى قواعد البيانات باستخدام اللغات المختلفة . 3/3/2

 يصمم العالقات الكيانية بين قواعد البيانات .  3/3/3

يستخدم قواعد البيانات والبرمجيات المناسبة في العمليات اإلدارية  3/4/1     :المهارات العامة3/4

 التسويقية.والمالية و

يتعرف على نظم إدارة قواعد البيانات وأسسها النظرية والتطبيقية  3/4/2

وإدارة مشاريع نظم المعلومات وتحليل وتصميم النظم واستخراج المعلومات 

 والوسائط المتعددة وتطوير التطبيقات .

يناقش خصائص المكونات المختلفة ألنظمة المعلومات واستخدام  3/4/3

 قنيات المناسبة لتحليل وتصميم نظم المعلومات .األدوات والت

   محتوى المقرر: -5
 

 

 

 

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

المهارات المهارات المهارات المعرفة  تطبيقي/عملي نظري
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المهنية  الذهنية والفهم

 والعملية

العامة 

 والمنقولة

مفهوم قواعد 

 بيانات ال

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

مفهوم نظام 

إدارة قواعد 

 البيانات 

2 4 6

  

3/1/2   3/4/2 

نمذجة البيانات 

باستخدام نموذج 

 الكيان

3 4 6   3/3/2  

استعراض 

النموذج 

العالئقي لقاعدة 

 البيانات

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

أنواع العالقات 

بين قواعد 

 البيانات

5 4 6 3/1/3    

تصميم قاعدة 

البيانات 

 المفاهيمي

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

تصميم قاعدة 

 البيانات المادي

7 4 6  3/2/3   

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8 

تطبيقات قواعد 

 البيانات 

9 4 6   3/3/1 3/4/3 

تطبيقات قواعد 

 البيانات 

10 4 6   3/3/1 3/4/3 

مفهوم وأنواع 

 sqlلغة 

11 4 6 3/1/4    

نفيذ قاعدة ت

 sqlالبيانات 

12 4 6  3/2/2   

13 4 6  3/2/2   

14 4 6  3/2/2   

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسي

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

طرق 

التدريس 

 والتعلم

الطريقة التي تستخدم في 

 المقرر

 انواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيته

المعرفة 

 والفهم

المهارات  المهارات الذهنية

المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

المحاضرة 

 التفاعلية
√ √ √  √ 

 √   √ √ المناقشة

العصف 

 الذهني
     

الدروس 

العملية / 

 التطبيقية

√ √ √ √ √ 
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التعلم 

الذاتي: 

تكليفات مثل 

اعداد تقارير 

وعروض 

 –تقديمية 

 مواضيع

 لالطالع 

√ √ √  √ 

      دراسة حالة

حل 

 مشكالت
     

      أخرى 

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 3/1/4إلى  3/1/1المعرفة والفهم من 

 3/2/3و  3/2/1المهارات الذهنية 

 3/2/3إلى  3/2/1المهارات الذهنية من  تكليفات/ عرض تقديمي

 3/3/3إلى  3/3/1المهارات المهنية والعملية من 

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

 عملي /تطبيقي

 

 3/3/3إلى  3/3/1المهارات المهنية والعملية من 

 3/4/3لى إ 3/4/1المهارات العامة والمنقولة من 

 3/4/3إلى  3/4/2المهارات العامة والمنقولة من  حضور ... -اخري )مشاركة 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

توزيع  -جـ

 الدرجات   
 درجة 35لتكليفات والتطبيقات: امتحان منتصف الفصل الدراسي وا 

  :درجة 65امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

   2محاضرات فى قواعد بيانات  مذكرات                          -أ

ية للنشر والتوزيع . ، دار اليازورى العلم2018كتاب نظم ادارة قواعد البيانات ، لسعد غالب ياسين ،  كتب ملزمة -ب

      

Database system concepts, sillberschatz, Korth, and sudarshan, 5  كتب مقترحة  -جـ
th

 edition, 

McGraw- Hill, 2005. 

 Fundamentals of Database Management systems, Gillenson, 1
st
 edition 

Wiley, 2004. 

Database Management Systems, Ramakrishna and Gehrke, 3
rd

 edition, 

McGraw – hill, 2003. 

Database Management Systems: Designing and Building Business 

Applications, Post, McGraw – hill / Irwin, 2005. 

 Database Systems: A practical Approach to design, Implementation, and 

Management, Connolly and Beg, 4
th

 edition, Addison Wesley, 2004. 

دوريات  –د 

علمية أو نشرات 

 ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة ومعامل الحاسب اآللى.

 رئيس مجلس القسم العلمي  : د.حنان خضارى.                             مقرر :أ.د/ أحمد صالح .      القائم بتدريس ال

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 توصيف االحصاء وحزم بحوث العمليات

 (  2019/    2018)للعام األكاديمي   

 

. إحصاء وحاسب آلىقسم  :  

  بيانات المقرر -1

 M3102الرمز الكودي : 
م  بحوث االحصاء وحزاسم المقرر : 

 العمليات
 الفرقة : الثالثة 

التخصص : نظم معلومات 

 ادارية.
 2عملي          4عدد الوحدات الدراسي     نظري      

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/1 

2/1/3 

2/1/4 

2/1/5 

2/1/10 

2/1/11 
 

2/2/4 

2/2/6 

2/2/13 

 

2/3/2 

2/3/4 

2/3/9 

2/3/14 

2/3/16 

2/3/18 

2/3/20 

2/4/5 

 

 

 مبادئ العد(. –)المجموعات : دراسة نظرية الفئات .1 اهداف المقرر: -2

من حيث ) تعريف النظريات فى اإلحتماالت ،  دراسة مبادئ االحتماالت .2

راغات االحتماالت الالنهائية المحدودة ، فراغات اإلحتماالت المحدودة ، ف

 االحتماالت الشرطية ، األحداث المستقلة(.

دراسة التوزيعات االحتمالية المنفصلة والمتصلة ، وتوزيعات المعاينة ،  .3

 واختبارات الفروض.

التعرف على تحليل التباين ، والتطرق الى دراسة تطبيقات إحصائية باستخدام  .4

 الحاسب اآللى.

 لى طريقة السيمبليكس والبرمجة الخطية.التعرف ع .5

 

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 يتعرف على نظرية الفئات.                                               3/1/1

 يشرح طريقة السيمبليكس ومعرفة مدى أهميتها فى اتخاذ القرار. 3/1/2

 ساسيات مبدأ العد .يلخص أ 3/1/3

 يسترجع أساسيات نظريات االحتماالت. 3/1/4

  ةالمهارات الذهني 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

 نقل المختلفة.يقارن بين طرق ال 3/2/4

المهارات المهنية 3/3

 والعملية:

 

يطبق طريقة السيمبليكس والبرمجة الخطية إلتخاذ القرار بإقل تكلفة وبأعلى  3/3/1

 كفاءة.

 يميز بين التوزيعات المعاينة المختلفة. 3/3/2

يقات احصائية يتابع التعلم  من خالل التحليل االحصائى وذلك باستخدام تطب 3/4/1 :المهارات العامة3/4

 على الحاسب اآللى .

 يشرح االحتماالت الشرطية واألحداث المستقلة . 3/4/2

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات والبيانات والتواصل. 3/4/3
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   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/عم نظري

 لي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارا

ت 

العامة 

والمنقو

 لة

 :نظرية الفئات

مبادئ  –) المجموعات 

 العد 

1 4 2 3/1/1 

3/1/3  

   

 3/4/2   3/1/4 2 4 2  مبادئ االحتماالت

 3/4/2    2 4 3 المتغيرات العشوائية 

 التوزيعات االحتمالية

 المنفصلة والمتصلة

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

     2 4 5 توزيعات المعاينة

   3/2/1  2 4 6 اختبارات الفروض 

توليد  –تحليل التباين 

 األعداد العشوائية

7 4 2  3/2/2   

امتحان منتصف الفصل 

 الدراسي

8 

  3/3/1   2 4 9 البرمجة الخطية

. 

 طريقه السيمبلكس

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

 3/4/1  3/2/4  2 4 11 طريقه النقل

3/4/3 

     2 4 12 نموذج التخصيص

     2 4 13 تحليل الشبكات

     2 4 14 أساليب التنبؤ

امتحان نهاية الفصل 

 الدراسي

15 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 تج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتهانوا

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √  √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

ات مثل اعداد التعلم الذاتي: تكليف

 –تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع 

     

      دراسة حالة

 √ √ √  √ حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(



144 
 

 تقويم الطــالب: -6

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

 امتحانات نظرية

 

 

√ 

 

 

 3/1/4الى  3/1/1رفة والفهم: من المع -

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

        أسئلة قصيرة

     تكليفات    

√ 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

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:  -

حضور  -اخري )مشاركة 

... 

 

√ 

 

الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

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 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 ة تطبيقات بحوث العملياتمحاضرات فى ماد مذكرات                          -أ

 كتب ملزمة -ب
Wonnacott, H.W. & Womanco, R.J. (2010). Introductory 

Statistics, New York: John Wiley & Sons 

 كتب مقترحة  -جـ
Washburn, Philo C. (1982) Political Sociology, Approaches, 

Concepts, Hypotheses, N.J. Prentice – Hall, Inc., Englewood 

Cliff. 

دوريات علمية أو نشرات ...  –د 

 الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة  مصادر التدريس والتعلم

  

 رئيس مجلس القسم العلمي : د. حنان خضارى.                          د.حنان خضارى       القائم بتدريس المقرر :        

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 توصيف محاسبة الضرائب

( 2019/   2018)للعام األكاديمي    

 

المحاسبة  قسم  :  

  بيانات المقرر -1

 الفرقة: الثالثة محاسبة الضرائباسم المقرر :   M3103الرمز الكودي :  

 2عملي               4ري  عدد الوحدات الدراسي     نظ التخصص :نظم 
 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2.1.4 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.9 

2.1.12 

2.1.15 

2.2.2 

2.2.4 

2.2.8 

2.2.12 

2.3.4 

2.3.6 

2.3.14 

2.4.4 

2.4.6 

2.4.9 

 

 

 

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الدارس باألصول العلمية للضريبة  -1 اهداف المقرر: -2

 الموحدة على دخل األشخاص الطبيعيين.

التعرف علي الضريبة على أرباح شركات األموال، وأهم مشاكل  -2

 التطبيق العملى لكل منها واقتراح الحلول المناسبة.

دة وخصائص دراسة الفروض والمبادئ المعاصرة للضريبة الموح -3

 وشروط فرض ونطاق الضريبة الموحدة.

اإليرادات الخاضعة للضريبة الموحدة والخصائص المميزة للضريبة  -4

على أرباح شركات األموال ونطاق ووعاء واإلعفاء من الضريبة على 

 ارباح شركات األموال.

 معرفة االتجاهات لتطوير النظام الضريبى. -5

          : المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم3/1 

 

يناقش األصول العلمية لكل من الضريبة الموحدة على دخل األشخاص الطبيعيين  3/1/1

. 

 يشرح الضريبة على أرباح شركات األموال . 3/1/2

 يوضح  أهم  مشاكل التطبيق العملى. 3/1/3

 مشاكل  التطبيق العملى. ألهم يستنتج الحلول المناسبة 3/1/4

 : المهارات الذهنية3/2

 

 يستنتج الفروض والمبادئ المعاصرة للضريبة الموحدة. 3/2/1

 .يختار خصائص وشروط ونطاق الضريبة الموحدة 3/2/2

 يفرق بين أنواع اإليرادات الخاضعة للضريبة الموحدة. 3/2/3

 لضريبى .يتمكن من تطبيق اإلتجاهات  الالزمة لتطوير النظام ا 3/3/1 المهارات المهنية  3/3

 يعد نطاق ووعاء للضريبة على ارباح شركات األموال . 3/3/2

 يميز بين خصائص الضريبة على أرباح شركات األموال . 3/3/3

 يتمكن من  تطبيق نظام لإلعفاء الضريبى علي شركات األموال. 3/3/4

 يتعامل مع ضغوط العمل ويتكيف معها ذاتيا. 3/4/1     :المهارات العامة3/4

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

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي. 3/4/3
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   محتوى المقرر: -4

اال الموضوع

س

بو

 ع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع

فة المعر تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارا

ت 

العامة 

والمنقو

 لة

الضريبة   

الموحدة على 

دخل 

األشخاص 

 الطبيعيين

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

الضريبة 

على أرباح 

شركات 

 األموال

2 4 2 3/1/2 

3/3/3 
 3/3/3  

مشاكل   

التطبيق 

العملى لكل 

 منها 

3 4 2 3/1/3    

راح اقت

الحلول 

المناسبة 

لمشاكل 

التطبيق 

 العملي

4 4 2 3/1/3 

3/1/4 
  3/4/2 

الفروض 

والمبادئ 

المعاصرة 

للضريبة 

 الموحدة

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

خصائص 

وشروط 

ونطاق 

الضريبة 

 الموحدة

6 4 2  3/2/2   

شروط 

الضريبية 

 الموحدة

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

امتحان 

منتصف 

 الفصل 

8 

أنواع 

يرادات اإل

الخاضعة 

للضريبة 

 الموحدة

9 4 2 3/1/2 3/2/3   
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تطبيق 

اإلتجاهات  

الالزمة 

لتطوير 

النظام 

 الضريبى

10 4 2   3/3/1  

نطاق ووعاء 

الضريبة 

على ارباح 

شركات 

 األموال

11 4 2   3/3/2  

نظام اإلعفاء 

الضريبى 

علي شركات 

 األموال

12 4 2   3/3/4  

خصائص 

الضريبة 

على أرباح 

شركات 

 األموال

13 4 2   3/3/3  

النظم 

المحاسبية 

المبتكرة 

للتحسين 

المستمر وفقا 

للمتغيرات 

الحادثة 

التشريعات 

التجارية 

 والضريبية

14 4 2    3/4/2 

3/4/3  

امتحان 

 نهاية الفصل 

15 

 أساليب التعليم والتعلم: -5

طرق 

التدريس 

 والتعلم

الطريقة التي 

تستخدم في 

 المقرر

 لتعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتهانواتج ا

المهارات المهنية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

المحاضرة 

 التفاعلية

√ √ √  √ 

 √  √ √ √ المناقشة

العصف 

 الذهني

     

الدروس 

العملية / 

 التطبيقية

√ √ √ √ √ 

التعلم 

الذاتي: 

مثل تكليفات 

اعداد تقارير 

وعروض 

 –تقديمية 

√ √ √ √ √ 
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 تقويم الطــالب: -6

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

 امتحانات نظرية

 قصيرة أسئلة

√ 

 

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من 

 3/2/3إلي  3/2/1المهارات الذهنية 

 3/3/4إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية من  √ تكليفات    

 عرض تقديمي

 عملي /تطبيقي

 

√ 

 3/2/3إلي  3/2/1المهارات الذهنية 

 3/3/4إلي  3/3/1المهارات المهنية والعملية من 

 3/4/3إلي  3/4/1عامة والمنقولة من المهارات ال

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 3/2/3إلي  3/2/1المهارات الذهنية √

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي

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

 درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي: 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات في مادة محاسبة ضرائب  مذكرات                          -أ

  الوراق للخدمات الحديثة. ، دار2000كتاب المحاسبة الضريبية ، لقاسم ابراهيم الحسينى ،  كتب ملزمة -ب

، الدار الجامعية 2001كتاب دراسات فى المحاسبة الضريبية ، لمنصور احمد البديوى ، 

 للطباعة والنشر.

 Watson, L. (2018). The Deferred Tax Asset Valuation Allowance and كتب مقترحة  -جـ

Firm Creditworthiness. The Journal of the American Taxation 

Association, 40(1), 81-85 

De Simone, L. (2016). Does a common set of accounting standards 

affect tax-motivated income shifting for multinational firms? Journal 

of Accounting and Economics, 61(1), 145-165.  

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 

 https://www.ekb.eg/aعرفة. بنك الم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة مصادر التدريس والتعلم

 رئيس مجلس القسم العلمي :د. شادى أحمد ذكى                              القائم بتدريس المقرر : د محمود الناغي      

 

 

مواضيع 

  –لالطالع 

  √ √ √ √ دراسة حالة

  √ √  √ حل مشكالت

أخرى )يتم 

 ذكرها(
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 توصيف مقرر دراسي

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 

 قسم : اإلقتصاد.

 : بيانات المقرر -1

 الفرقة : الثالثة  اسم المقرر :  االقتصاد الكلى M3104الرمز الكودي :

 1عملي        3عدد الوحدات الدراسي     نظري      نظم ومعلومات  التخصص :

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

ةالمهارات الذهني المعرفة والفهم المهارات العامة  المهارات العملية والمهنية 

 والمنقولة

2/1/1 

2/1/5 

2/1/7 

2/1/9 

2/1/15 

2/2/1 

2/2/4 

2/2/5 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/8 

2/2/9 

2/2/12 

2/3/1 

2/3/4 

2/3/6 

2/3/8 

2/3/11 

2/3/16 

2/3/17 

2/3/18 

2/4/2 

2/4/5 

2/4/7 

2/4/9 

 

 

 

 

علقة بإلقتصاد الكلى  مثل )الناتج القلومى اإلجملالى و النلاتج دراسة المفاهيم المت -1 / هدف / اهداف المقرر:2

 القومى الصافى و الدخل القومى و اإلنفاق القومى( .

 التعرف على النموذج الكالسيكى للتوازن الكلى .  -2

 دراسة النموذج الكينزى فى تحديد مستوى الدخل التوازنى .  -3

 اإلجمالى .أهمية اإلستثمار االجنبى  بالنسبة الناتج القومى   -4

 فى التوازن الكلى . IS-LMدراسة نموذج   -5

التطرق إللى ظلاهرة  التضلخم كأحلد الظلواهر اإلقتصلادية وتلأثيره عللى النلاتج   -6

 القومى  .

 التطرق الى دراسة البطالة ومدى تأثيرها على الدخل.   -7

 معرفة العالقة بين التضخم والبطالة .   -8

     :      المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 يبين المفاهيم األساسية المتعلقة باإلقتصاد الكلى.3/1/1

 يفسر الناتج القومى الصافى. 2 /3/1

 يعدد أنواع الدخل ، ويشرح الدخل القومى  . 3/1/3

 يناقش اإلنفاق القومى. 3/1/4

 : ةالمهارات الذهني3/2

 

 لى .يحلل النموذج الكالسيكى للتوازن الك 2/1/ 3

 يقيم النموذج الكينزى فى تحديد مستوى الدخل التوازنى .  3/2/2

 يفرق بين أنواع البطالة المختلفة مثل البطالة الهيكلية والبطالة اإلحتكاكية. 3/2/3

 

المهارات المهنية  3/3

 والعملية:

 يشرح نظريات اإلستهالك المختلفة . 3/3/1

 يبرهن أهمية اإلستثمار األجنبى. 3/3/2

 فى التوازن الكلى . IS-LMيتمكن من شرح نموذج  3/3/3

 يناقش ظاهرة البطالة  بأبعادها المختلفة وعالقتها بالتضخم .  3/4/1    :المهارات العامة 3/4

 يميز بين نظريات اإلستهالك .  3/4/2
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  محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 ة للمقررنواتج التعلم المستهدف

المعرفة  عمليتطبيقي/ نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

مقدمة فى اإلقتصاد الكلى 

 وأهم المفاهيم المتعلقة به.

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

2 3 1 

3 3 1 

النموذج الكالسيكى 

 للتوازن الكلى

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

5 3 1 

6 3 1 

7 3 1 

8 3 1 

النموذج الكينزى فى تحديد 

 مستوى الدخل التوازنى

9 3 1  3/2/2   

10 3 1 

11 3 1 

12 3 1 

13 3 1 

14 3 1 

 3/4/2 3/3/1  3/1/4 1 3 15 اإلستهالك و اإلستثمار

16 3 1 

17 3 1 

18 3 1 

19 3 1 

 3/4/2 3/3/1   1 3 20 نظريات الإلستهالك

21 3 1 

إمتحان منتصف الفصل 

 الدراسى

22 

فى  IS-LMنموذج 

 التوازن الكلى

23 3 1 3/1/2  3/3/3  

24 3 1 

25 3 1 

     1 3 26 التضخم

27 3 1 

  1 3 28 البطالة 

 

3/2/3  3/4/1 

29 3 1 

العالقة بين التضخم -

 والبطالة .

30 3 1    3/4/1 

31 3 1 

متحان نهاية الفصل إ

 الدراسى
 
 
 
 
 
 
 

32  

33 

34 
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                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 ر التي يتم تغطيتهانواتج التعلم المستهدفة للمقر

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

 –ض تقديمية تقارير وعرو

 مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى 
 

 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 من 

تكليفات  

/عرض 

 تقديمي

 

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

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

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

 تطبيقي 

 

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

 3/3/3الى  2/3/1العملية المهارات المهنية و

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

اخري  

 -)مشاركة 

 حضور ...

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

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 راسيتكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الد 

توزيع  -جـ

  الدرجات

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسى والتكليفات والتطبيقات : 

 درجة 75نهتااتال  ا    امتحان نظرى أخر الفصل الدراسى :  75

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

 .2012حمد مصطفى محمد معبد، األثار االقتصادية للفساد االدارى، دار الفكر الجامعى، مصر، أد/  كتب ملزمة -ب
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كتب  -جـ

 مقترحة 

د/ أسامة السيد عبد السميع، الفساد االقتصادى وأثره على المجتمع، دراسة فقهية مقارنه، دار الجامعة 

 .2009الجديدة، االسكندرية، مصر، 

 .2012هرب الضريبى واالقتصاد األسود، االسكندرية، مصر، د/ عبد الحكيم الشرقاوى، الت

Rocamora Pierre ,la corruption privé un risque majeur pour les entreprises 

,mémoire de master ,université poul lezanne ,six marseille,2007 

دوريات  –د 

علمية أو 

 نشرات ... الخ

 https://www.ekb.eg/aبنك المعرفة. 

مصادر 

التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة

رئيس مجلس القسم العلمي د.إيمان عوض                               القائم بتدريس المقرر : د.إيمان عوض      
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 توصيف محاسبة تكاليف 

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 

محاسبةقسم  :   

 بيانات المقرر -1

 الثالثة الفرقة:  محاسبة تكاليفاسم المقرر :   M3105الرمز الكودي :  

التخصص : نظم معلومات 

 إداريه 
 1عملى                3عدد الوحدات الدراسي     نظري   

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

ارات الذهنيةالمه المعرفة والفهم  المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية 

2/1/2 

5/1/2 

7/1/2 

9/1/2 

10/1/2 

11/1/2 

15/1/2 

16/1/2 

2\3/2 

2/3/6 

2/3/8 

2/3/12 

 

2\3\3 

2\3\5 

2\3\8 

2/3/14 

2\3\17 

2/4/7 

 

 

 اهداف المقرر: -2

 

 التعرف على أساسيات محاسبة التكاليف . .1

ت المختلفة لعناصر التكاليف )التبويب تبعا لطبيعة عوامل اإلنتاج ، االلمام بالتبويا .2

التبويب تبعا لعالقة التكاليف بوحدات التكلفة،  –التبويب وفقا للتقسيم الوظيفى 

 التبويب طبقا لحجم النشاط التبويب وفقا لتكاليف الطاقة المستغلة وغير المستغلة( .

موقع  –)عالقة محاسبة التكاليف باإلدارة تفسير التكاليف والبناء التنظيمى لها   .3

الجهاز المالى وإدارة التكاليف ومحاسبة التكاليف ، نظم المعلومات المحاسبية ونظم 

 التكاليف( 

 تطبيق أسس الرقابة على عناصر التكاليف )عناصر المواد ، األجور، الخدمات( . .4

 دراسة مفاهيم التكلفة واتخاذ القرارات . .5

  :         ليمية المستهدفةالمخرجات التع -3

 يتعرف على أساسيات محاسبة التكاليف. 3/1/1 :المعرفة والفهم 3/1

 يناقش التكاليف والبناء التنظيمى لها . 3/1/2

 يشرح عالقة محاسبة التكاليف باإلدارة. 3/1/3

 يسترجع نظم المعلومات المحاسبية ونظم التكاليف. 3/1/4

 الفنية لحساب األقساط.يلخص األسس الرياضية و  3/1/5

 .يتعرف على موقع الجهاز المالى وإدارة التكاليف ومحاسبة التكاليف  3/1/6

 يفرق بين التبويات المختلفة لعناصر التكاليف. 3/2/1 : ةالمهارات الذهني 3/2

 يفرق بين التبويب وفقا لتكاليف الطاقة المستغلة وغير المستغلة . 3/2/2

 لمباديء المناسبة لتبويب التكاليف.يختاراألساليب وا 3/2/3

المهارات المهنية  3/3

 والعملية:

 

 يطبق التبويب تبعا لطبيعة عوامل اإلنتاج. 3/3/1

 يحلل الرقابة على عناصر التكاليف )عناصر المواد ، األجور، الخدمات(. 3/3/2

 (.يستخدم الرقابة على عناصر التكاليف )عناصر المواد ، األجور، الخدمات 3/3/3

 يطبق مفاهيم التكلفة واتخاذ القرارات. 3/3/4
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 يستخدم محاسبة التكاليف فى التعامل مع المعلومات التي يحصل عليها. 3/4/1 :المهارات العامة 3/4

 يعمل في فريق . 3/4/2

 يدير الوقت بفعالية وكفاءه.3/4/3

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذات.  3/4/4

 محتوى المقرر: -4

 الموضوع

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع االسبوع

المعرفة  تطبيقي/عملي نظري

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 

أساسيات محاسبة 

 التكاليف

1 4 2 3/1/1 

 

3/2/1  3/4/1 

3/4/4 

2 4 2 

 

عناصرالتكاليف 

 والبناء التنظيمى

3 4 2 3/1/2 

 

 3/3/1 3/4/1 

 

4 4 2 

 

عالقة محاسبة 

 التكاليف باإلدارة

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

3/4/4 

6 4 2 

موقع الجهاز المالى 

 وإدارة التكاليف
7 4 2 3/1/5 3/2/2 3/3/2 3/4/1 

3/4/4 

8       

موقع الجهاز المالى 

 ة التكاليفومحاسب
9 4 2 3/1/4 

3/1/6  

3/2/3 3/3/3 

3/3/4 

3/4/2 

3/4/3 10 4 2 

نظم المعلومات 

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

3/4/3 12 4 2 

 3/4/2 3/3/3 3/2/3 3/1/4 2 4 13 نظم التكاليف

3/4/3 14 4 2 

التبويات المختلفة 

 لعناصر التكاليف
15 4 2  3/2/1   

16 4 2 

التبويب تبعا لطبيعة 

 عوامل اإلنتاج
17 4 2  3/2/2   

18 4 2 

التبويب وفقا للتقسيم 

 الوظيفى
19 4 2  3/2/3   

20 4 2 

التبويب تبعا لعالقة 

التكاليف بوحدات 

 التكلفة

21 4 2  3/2/2   

إمتحان منتصف 

 الفصل الدراسى

22 

التبويب طبقا لحجم 

 شاطالن
23 4 2  3/2/3   

24 4 2 

 25  

التبويب وفقا لتكاليف 

الطاقة المستغلة وغير 

 المستغلة

26 4 2   3/3/1  

27 4 2 

  3/3/3   2 4 28الرقابة على عناصر 
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التكاليف )عناصر 

المواد ، األجور، 

 الخدمات(

29 4 2 

مفاهيم التكلفة واتخاذ 

 القرارات
30 4 2   3/3/4  

31:34  

امتحان نهاية الفصل 

 سىالدرا

 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 
 

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 

 

 

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 

 

√ 

 

 

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من        أسئلة قصيرة

 3/2/3الى  3/2/1من  المهارات الذهنية

     تكليفات    

√ 

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

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

   عرض تقديمي

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

 3/3/4الى  3/3/1المهارات العملية: 

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

 -اخري )مشاركة 

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

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

زيع تو -جـ

 الدرجات   
  :درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات 

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 



156 
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات فى مادة التكاليف مذكرات                          -أ

 ,الدار الجامعية ,متقدم الغراض التخطيط والطباعه محاسبه التكاليف ال ,عبدالحي مرعي  كتب ملزمة -ب

 .2002االسكندرية 

الدار الجامعية  ,شحاته السيد  محاسبه تكاليف الغراض الرقابه في بيئه التصنيع   ,احمد محمد نور كتب مقترحة  -جـ

 .2005,االسكندرية  ,

دوريات  –د 

علمية أو نشرات 

 ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة 

 القائم بتدريس المقرر : د/أحمد نجاح                             رئيس مجلس القسم العلمي : د/شادي أحمد ذكى             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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Course Management Studies in English 

 (Academic Year 2018/2019   ) 

 

Department: Management Business 

Basic information  

Year:third course  name: Management Studies in English  Code No: M3206 

No. of hours: 

        Theoretical                                            Practical       

Specialization:    

Management of 

information system 
 

Outcomes of the program that the course achieved 

General and 

transferable skills   

Professional and 

Practical Skills  

intellectual Skills  Knowledge and 

understanding 

2/4/1 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/10 

2/3/2 

2/3/7 

2/3/8 

2/3/9 

2/3/11 

2/3/14 

2/3/17 

2/3/18 

2/2/1 

2/2/2 

2/2/5 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/10 

2/2/11 

2/2/12 

2/2/13 

2/1/6 

2/1/7 

2/1/9 

2/1/10 

2/1/12 

2/1/13 

2/1/15 

2/1/17 

 
 

1. Identify a range of specialized topics in business such as 

modern communication methods, decision making, 

encouragement and incentives for employees, meeting 

management, and successful negotiation. 

 

2. Identify how to cope with changes and resist administrative 

pressures. 

 

3. Identify the personal tests of applicants for different jobs. 

4. Focus on technical terms and development of different 

language skills. 

5. Focus on the language of communication, writing and 

translation from English to Arabic and vice versa. 

2-aim/aims of the 

course 

 

 

3-  intended learning outcomes        

- 2 
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3.1.1 - know management science and different administrative 

levels. 

3.1.2 Realize modern means of communication in the field of 

business. 

3.1.3 Understand Various technical terms are used in addition to working on the 

development of language skills. 

3.1.4 Know basics of marketing and strategic management 

3.1.5 understand basics of corporate finance. 

3.1 Knowledge and 

understanding  
 

 

 

 

3.2.1. Explains how to cope with changes and resist administrative 

pressures. 

 3.2.2 Translate from English to Arabic and vice versa. 

3.2.3 Compare between management of fixed and current assets. 

3. 2  intellectual skills  

 

 

3.3.1    Lead meetings and negotiate successfully. 

3.3.2 Evaluate personal tests for candidates for different  jobs. 
3.3 Practical and 

Professional Skills  

3.4.1   work within a team, and understands group behavior. 

3.4.2 communicate with others efficiently and effectively and 

develops performance. 

3.4 General and 

transferable Skills     
 

4.course Content    

Intended learning outcomes No of hours /per 

week 

Week Topics 

General 

and 

transfer

able 

Skills     

Practic

al and 

Profes

sional 

Skills 

Intellectu

al Skills 

Knowledge 

and 

understandi

ng   

 

practic

al 

Theoreti

cal 

  

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

ction 

and 

definiti

ons of 

manage

ment 

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

functio

ns of 

manage

ment 

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

rial 

levels 

and 

hierarc

hy 

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

3/1/3 

 2 4 Strategi

c 2 5 
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2 6 manage

ment 

3/4/1   3/1/4 

 

 2 7 Introdu

ction of 

marketi

ng 

3/4/1   3/1/4 

 

 2 8 Definiti

ons of 

marketi

ng 

manage

ment 

 3/3/2  3/1/3  2 9 Activiti

es and 

functio

ns 

   3/1/4  2 10 Marketi

ng 

researc

h and 

analysis 
 11 

3/4/1   3/1/2 

3/1/4 

 2 12 Marketi

ng 

strategy  
 13 

 14 

 15 Mid-

term 

exam 

   3/1/2  2 16 The 

main 

technol

ogy and 

sectors 

of the 

financia

l 

industr

y 

2 17 

 

 

 

 

   3/1/5  2 18 Corpor

ate 

finance 

3/4/1   3/1/3  2 19 Manage

ment of 

current 

assets 

and 

fixed 

assets 

2 20 

 21 

   3/1/3  2 22 Informa

tion  2 23 
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 2 24 technol

ogy 

manage

ment 

 2 25 

 2/3/3    2 26 Review 

on 

Manage

ment 

     2 27 Review 

on 

Financi

al 

econom

ics 

 2/3/3 2/2/3   2 28 Review 

on 

Manage

ment of 

current 

assets 

and 

fixed 

assets 

  2/2/3   2 29 Review 

on The 

main 

technol

ogy and 

sectors 

of the 

financia

l 

industr

y 

 2/3/3    2 30 

2/4/3     2 31 

 1/3/3    2 32 Review of 

all chapters 1/4/3     2 33 

      34 Final 

exam 

Teaching methods: 

Intended learning outcomes that have been covered Methods  

used in the 

course 

Methods of 

teaching  

General 

and 

transferabl

e  Skills 

Practical 

and 

Professi

onal 

Skills 

Intellectua

l Skills 

Knowledge 

and 

understanding 

√ √ √ √ √ interactive 

lectures 
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 √ √ √ √ 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 j. Method

s used 

  

 
 Knowledge and understanding: 1/1/3 

to 3/1/3 

 

intellectual skills   : 1/2/3 to 2/2/3 

 

Practical and Professional Skills: 1/3/3 

to 2/3/3 

 

General and transferable  Skills : 1/4/3 

to 2/4/3 

 

√ 

Written  exam/ Quiz 

Knowledge and understanding 

intellectual skills   : 1/1/3 to 3/1/3 

 

Practical and Professional Skills: 1/2/3 

to 2/2/3 

    

√ 

Assignments/ presentation 

Practical and Professional Skills: 1/2/3 

to 2/2/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 

to 2/4/3 

√ Practical  

 

General and transferable  Skills : 1/4/3 

to 2/4/3 

 Case study/problem solving 

General and transferable  Skills : 1/4/3 

to 2/4/3 

 Others(participation - 

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 

 

k. Time 
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-75 marks (theoretical exam) 

Marks attendance   10 

marks year's work   10 

marks quiz                 5 

             

Marks distribution 

 

 

 

   

7. List of books and references  

Notes on Commercial studies in 

English (1)                          
Notes 

 

Management studies topics on 

practical issues.  

Dr/ Hamdy Mohamed Shaheen. 

Essential books 

Principles of Business Administration 

By Mohamed abd rabh 
Suggested books 

Knowledge bank: 

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

Board, data show , library, teaching 

rooms 
Sources of education and learning   

            Syllabus coordinator    :Dr: Hamdy Shahin       

            Head of scientific department : Dr: Shady Ahmed Zay 
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 توصيف تحليل وتصميم نظم المعلومات

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
 

 قسم  : االحصاء والحاسب اآللى. 

 

  بيانات المقرر -1

 الرم

 M3201ز الكودي :  

اسم المقرر :  تحليل وتصميم نظم 

 المعلومات 
 الفرقة: الثالثة 

التخصص : نظم المعلومات 

 اإلدارية.

 

                               عملي                         عدد الوحدات الدراسية :    نظري               
 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/7 

2/1/8 

2/1/10 

2/1/14 

2/1/16 

2/1/17 

 

2/2/2 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/10 

2/2/11 

2/2/13 

 

2/3/3 

2/3/5 

2/3/9 

2/3/10 

2/3/11 

2/3/12 

2/3/15 

2/3/16 

2/3/17 

2/3/19 

2/3/20 

2/4/1 

2/4/3 

2/3/4 

2/3/5 

2/3/6 

2/3/7 

2/3/8 

 

 

 

 .  development life cycleدراسة دورة حياة تطوير النظام  -1 اهداف المقرر: -2

 . analysis phaseدراسة مرحلة التحليل   -2

 . data dictionaryفهم  قاموس البيانات  -3

 . data flow diagramتصميم أشكال تدفق البيانات   -4

 databaseو تعريللف قواعللد  البيانللات   process descriptionتوصلليف العمليللات  - 5

definition. 

و خلرائط هيكلل   design phaseو مرحلة التصميم   system modelingنمذجة النظام  -6

 . system structure chartsالنظام 

     user interfaceونافذة المستفيد   design methodology منهجية التصميم  دراسة -7

   . 

الخللرائط و جللداول القللرارات و شللبكات األعمللال( (معرفللة  أدوات تحليللل وتصللميم الللنظم  -8

   . applicationsمرحلة تنفيذ النظام و تقييم النظام و تطبيقات 

  

      المخرجات التعليمية المستهدفة:      -3

  :المعرفة والفهم3/1

 

 يتعرف على دورة حياة تطوير النظام  . 3/1/1

 يشرح كيفية تحليل وتصميم أنظمة المعلومات . 3/1/2

    يصف العمليات المختلفة ألنظمة المعلومات. 3/1/3

 : المهارات الذهنية 3/2

 

 ال(شبكات األعم -جداول القرارات  -يصمم نظم المعلومات ) الخرائط 3/2/1

 يقارن بين أشكال تدفق البيانات . 2/ 3/2 

 يحلل نظم المعلومات المختلفة . 3/2/3

6 4 
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المهارات المهنية  3/3

 والعملية

 ينفذ عدة نماذج لنظم المعلومات  . 3/3/1

 يميز بين أدوات وتحليل وتصميم النظم . 3/3/2

 يشرح المراحل المختلفة لتنفيذ وتقييم النظام . 3/3/3

 يستخدم الحاسب اآللى فى التعامل مع المعلومات التي يحصل عليها. 3/4/1     :العامة المهارات3/4

 يعمل في فريق . 3/4/2

 يدير الوقت بفعالية وكفاءه.3/4/3

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذات. 3/4/4

   محتوى المقرر: -4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 واتج التعلم المستهدفة للمقررن

تطبيقي/عم نظري

 لي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

مقدمة عن تحليل 

 وتصميم النظام 
1 6 4 3/1/1 3/2/1  3/4/2    

قاموس 

 البيانات 
2 6 4

  

   3/4/1 

أشكال تدفق 

 البيانات
3 6 4  3/2/2   

توصيف 

 العمليات
4 6 4 3/1/3    

     3/1/2 4 6 5 نمنجة النظام

 3/4/2  3/2/1  4 6 6 تصميم النظام

خرائط هيكل 

 النظام
7 6 4    3/4/1 

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8 

منهجية 

 التصميم 
9 6 4  3/2/1 3/3/3 3/4/3 

    3/1/2 4 6 10 نافذة المستفيد 

أدوات تحليل 

 يم النظموتصم
11 6 4  3/2/1 3/3/2 3/4/2 

أدوات تحليل 

 وتصميم النظم
12 6 4  3/2/1 3/3/2 3/4/2 

تنفيذ وتقييم 

 النظام
13 6 4  3/2/1 3/3/1 3/4/4 

   3/2/3 3/3/1 4 6 14 تطبيقات

امتحان نهاية 

 الفصل الدراسي

15  

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

دريس طرق الت

 والتعلم

الطريقة التي 

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات المهنية  المهارات الذهنية

 والعملية

المهارات العامة 

 والمنقولة

المحاضرة 

 التفاعلية

√ √ √  √ 

 √   √ √ المناقشة
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      العصف الذهني

ية / الدروس العمل

 التطبيقية

√ √ √ √ √ 

التعلم الذاتي: 

تكليفات مثل 

اعداد تقارير 

وعروض تقديمية 

مواضيع  –

  –لالطالع 

√ √ √  √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

أخرى )يتم 

 ذكرها(

     

 تقويم الطــالب: -6

 نواتج تعلم مستهدفةما يقيسه من   نوع االمتحان األساليب المستخدمة                      -أ

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

 

√ 

 3/1/3إلى  3/1/1المعرفة والفهم من 

 3/2/3الى  3/2/1المهارات الذهنية 

 3/2/3إلى  3/2/1المهارات الذهنية من  √ تكليفات/ عرض تقديمي

 3/3/3إلى  3/3/1المهارات المهنية والعملية من 

 3/4/4إلى  3/4/2المهارات العامة والمنقولة من 

 عملي /تطبيقي

 

 

√ 

 3/2/3إلى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/3/3إلى  3/3/1المهارات المهنية والعملية من 

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

 3/4/4إلى  3/4/2المهارات العامة والمنقولة من  √ حضور  -اخري )مشاركة 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي   التوقيت                   -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

 درجة 35امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 65امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات فى تحليل وتصميم نظم المعلومات   ذكرات                         م -أ

كتاب تحليل وتصميم األنظمة ، لعب األمير خلف حسين، دار اليازورى للنشر  كتب ملزمة -ب

.2015والتوزيع  

  Alan D  Barbara W David T,  'system Analysis and design with كتب مقترحة  -جـ

UML Version 2.0 , An object- oriented Approach" , 2nd 

edition, 2004 

 Lonnie d.Bentley and jffrey l.whitten , "system Analysis and 

Design for the Global Enterprise" ,seventh edition,Mc Graw – 

Hill. 2007. 

 Pratap K.J.Mohapatra, "software Engineering ( A lifecycle 

Approach)" ,New Age international (p) Limited, 

publishers,2010 .       
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دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة وأجهزة حاسب آلى. مصادر التدريس والتعلم

           

 رئيس مجلس القسم العلمي :د.حنان خضارى             القائم بتدريس المقرر : أ.م.د/محمد شريف القصاص                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 وصيف التسويق والتجارة اإللكترونيةت

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 

 قسم  : ادارة األعمال.

 : قرربيانات الم -1

 الفرقة: الثالثة التسويق والتجارة اإللكترونيةاسم المقرر :   M3202الرمز الكودي :  

التخصص : نظم معلومات 

 ادارية.
 2عملي                    4عدد الوحدات الدراسي     نظري     

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

ارات العملية والمهنيةالمه المهارات الذهنية المعرفة والفهم المهارات العامة  

 والمنقولة

2/1/4 

2/1/5 

2/1/6 

2/1/7 

2/1/8 

2/1/9 

2/1/10 

2/1/11 

2/1/14 

2/1/15 

2/1/16 

2/1/17 

2/2/2 

2/2/8 

2/2/10 

2/2/11 

2/2/12 

2/2/13 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/4 

2/3/7 

2/3/9 

2/3/10 

2/3/12 

2/3/13 

2/3/15 

2/3/16 

2/3/18 

2/3/20 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/4 

2/4/6 

2/4/7 

2/4/8 

2/4/10 

 

اهداف  -2

 المقرر:

التعرف على أساسيات ومفاهيم التسويق والتجارة اإللكترونية ، أنواع طرق التسويق   -1

 والتجارة اإللكترونية .

دراسة عناصر ومكونات وتطبيقات التسويق والتجارة اإللكترونية  منهجيات وأدوات  -2

 جارة اإللكترونية.تصميم وبناء تطبيقات والت

األمان والسرية على اإلنترنت بصفة عامة والسرية بشكل خاص لطرق التسويق والتجارة  -3

 اإللكترونية .

 دراسة نماذج عمليات محلية وعالمية لتطبيقات التجارة اإللكترونية على الشبكة العالمية. -3

طرق التسويق والتجارة  التعرف على ثورة األنفوميديا )الوسائط المتعددة( واستخدامها فى  -4

 .اإللكترونية  

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

المعرفة 3/1

 :والفهم

 

 يتعرف علي مفاهيم التسويق والتجارة االلكترونية ومكوناتهم. 3/1/1

 يستدل علي ادوات تصميم وبناء التجارة االلكترونية. 3/1/2

 رية في استخدام التجارة االلكترونية .يتعرف على احتياطات االمان والس 3/1/3

المهارات 3/2

 : ةالذهني

 

 يحلل مفاهيم التسويق والتجارة االلكترونية ومكوناتهم . 3/2/1

 يستخدم ادوات تصميم وبناء التجارة االلكترونية النشاء تطبيقات التجارة االلكترونية . 3/2/2

 يتعرف على طرق التسويق والتجارة االلكترونية.3/2/3

المهارات 3/3

المهنية 

 والعملية:

 

 يتمكن من تصميم وبناء تطبيقات التجارة االلكترونية للمنظمة.3/3/1

يجيد تطبيق معرفه طرق التسويق والتجارة االلكترونية  الخطط المناسبة الستهداف  3/3/2

 المستهلك.

 يجيد استخدام الوسائط المتعددة في التسويق والتجارة االلكترونية  3/3/3

المهارات 3/4

 :العامة

 يدعم الرؤية المتعلقة بالمنافسة العالمية ، واستراتيجية التسويق الدولي .3/4/1

 .يتعرف على الجوانب األمنية والقانونية للتجارة االلكترونية 3/4/2

 يدعم دور التقنية واستخدمها في التسويق التجارة االلكترونية. 3/4/3
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 محتوى المقرر: -5

عدد ساعات  وعاالسب الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المهارات  المعرفة والفهم

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

مقدمة عن 

أساسيات 

ومفاهيم التسويق 

والتجارة 

 اإللكترونية

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

أنواع طرق 

يق التسو

والتجارة 

 اإللكترونية

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

أنواع طرق 

التسويق 

والتجارة 

اإللكترونية)تابع

) 

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

التجارة 

االلكترونية 

-االعمال

 B2Bاالعمال   

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

التجارة 

االلكترونية 

الجكومية 

 الفرد-،الفرد

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

منهجيات 

وأدوات تصميم 

وبناء تطبيقات 

والتجارة 

 اإللكترونية

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

منهجيات 

وأدوات تصميم 

وبناء تطبيقات 

والتجارة 

اإللكترونية)تابع

) 

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

امتحان منتصف 

 العام الدراسي

8  

األمان والسرية 

 على اإلنترنت 

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

االمان والسرية 

بشكل خاص 

لطرق التسويق 

 والتجارة

10 4 2 3/1/3 3/2/2  3/4/2 
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نماذج عمليات 

محلية وعالمية 

لتطبيقات 

التجارة 

اإللكترونية على 

 الشبكة العالمية

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

ثورة األنفوميديا 

)الوسائط 

المتعددة( 

واستخدامها فى 

رق التسويق ط

والتجارة 

 اإللكترونية  

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

الوسائط 

المتعددة 

واستخدامها فى 

طرق التسويق 

والتجارة 

اإللكترونية 

 )تابع( 

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

    3/1/3 2 4 14 تطبيقات 

امتحان 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 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √   √ √ المناقشة

      الذهنيالعصف 

 √  √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

مواضيع لالطالع  –تقديمية 

–  

√ √ √ √ √ 

   √ √  دراسة حالة

  √ √   حل مشكالت

      أخرى 

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  تحاننوع االم

 3/1/3الى  3/1/1معرفة وفهم من  √ امتحانات نظرية

 3/2/3الى  3/2/1من  ةمهارات ذهني

 3/2/3الى  3/2/1من  ةمهارات ذهني √ أسئلة قصيرة
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 3/3/3الى  3/3/1مهارات ذهنية من  √ تكليفات    

 3/3/3الى  3/3/1من  مهارات مهنية وعلمية

 3/4/3الى  3/4/1رات عامة ومنقولة من مها

   عرض تقديمي

 3/3/3الى  3/3/1من  مهارات مهنية وعلمية √ عملي /تطبيقي

 3/2/3الى  3/2/1من  ةمهارات ذهني

 3/4/3الى  3/4/1مهارات عامة ومنقولة من 

 -اخري )مشاركة 

 حضور ...

 3/4/3الى  3/4/1مهارات عامة ومنقولة من  

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي                    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 

 والمراجع : قائمة الكتب الدراسية -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ

،المكتب العربى للمعارف.2015كتاب أساسيات التجارة الكترونية،ناحمد سمير أبو الفتوح ،  كتب ملزمة -ب  

 , .Prins of contemporary  Marketing , by Kurtz, D. and Boone, L كتب مقترحة  -جـ

Published by : Cengage learning, 14th edition (2009) 

Marketing Management Millenium edition by Kotler,  Published by: 

Prentice Hall, 2002. 

E-Business and E-commerce Management,by  Chaffey, Published by: 

Prentice Hall,Fourth Edition,2009. 

دوريات علمية  –د 

 ات ... الخأو نشر

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 

 : د. رانيا المرسىرئيس مجلس القسم العلمي                                    القائم بتدريس المقرر :أ.م.د / رضا عبد الغفار 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 توصيف إدارة مشتريات ومخازن 

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 

 قسم  :إدارة أعمال. 

  بيانات المقرر -1

 الرمز الكودي : 

 M3203  
 الفرقة: الثالثة  إدارة مشتريات ومخازن اسم المقرر : 

 2  عملي                           4نظري      عدد الوحدات الدراسي   التخصص: نظم معلومات اإلدارية. 

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2/1/5 

2/1/6 

2/1/7 

2/1/8 

2/1/9 

2/1/11 

2/1/15 

2/1/16 

2/2/1 

2/2/2 

2/2/3 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/9 

2/2/10 

2/2/10 

2/2/11 

2/2/12 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/5 

2/3/7 

2/3/8 

2/3/10 

2/3/11 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/16 

2/3/18 

2/3/20 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/5 

2/4/6 

2/4/8 

2/4/9 

 

اهداف  -2

 المقرر:

ياسلتها التعرف علي دور إدارة المشتريات والمخازن  فلى المنظملات الحديثلة، وأهلدافها  وس -1

 ووضعها التنظيمي.  

األلملللام بالعالقلللات التبادليلللة ملللع الدراسلللات األخلللرى، الوظلللائف، األهميلللة المتزايلللده للللنظم  -2

المعلومللات اإلداريلللة فلللى الوقلللت الحاضلللر ودورهلللا فلللى مجلللال إدارة الملللوارد، أسلللاليب مسلللح 

 األسواق. 

 التخزين، نشاط النقل( التعامل مع مشاكل أنشطة إدارة المشتريات ) نشاط الشراء، نشاط -3

 الرقابة و الجرد كوسيلة للرقابة على المخزون. -4

االلمام  ببعض األسلاليب العلميلة الحديثلة فلى الرقابلة ، دور الرقابلة فلى تشلغيل نظلام الملواد  -5

 وتعديل مساره 

 تطبيق اختبارات وحاالت عملية.  -6 

  المخرجات التعليمية المستهدفة:          -3

عرفة الم3/1

 :والفهم

 

 يفسر دور إدارة المواد فى المنظمات الحديثة وأهدافها وسياستها   3/1/1

يستخدم العالقات التبادلية مع الدراسات األخرى، الوظائف، األهمية والوضع التنظيمي  3/1/2

 إلدارة المواد 

 يلخص دور إدارة المشتريات والمخازن .  3/1/3 

  يصف  نشاط التخرين والنقل 3/1/4

المهارات 3/2

 : ةالذهني

 

 اختبارات وحاالت عملية.يحلل 3/2/1

يستخدم ببعض األساليب العلمية الحديثة فى الرقابة ، دور الرقابة فى تشغيل نظام  3/2/2

 المواد وتعديل مساره.

 يوضح أساليب مسح األسواق. 3/2/3
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المهارات 3/3

المهنية 

 والعملية:

 

 جرد كوسيلة للرقابة على المخزون.يشرح القدرة عل تطبيق ال   3/3/1

 ينظم بعض األساليب العلمية الحديثة فى الرقابة .  3/3/2

 يمارس دور الرقابة فى تشغيل نظام المواد وتعديل مساره.   3/3/3

 يحاول  التعامل مع مشكالت أنشطة إدارة المواد لنشاط الشراء. 3/3/4

المهارات 3/4

 :العامة

 والتفاعل مع اآلخرين.القدرة على التوصل  3/4/1

 .العمل كفريق 3/4/2

 يستخدم األساليب المالئمة في حل المشكالت الفردية. 3/4/3

   محتوى المقرر: -4

 الموضوع

 

عدد ساعات  االسبوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

    3/1/1  2 4 1 التعريف، األهمية الطبيعة

دور إدارة المواد فى 

 المنظمات الحديثة

2 4 2 3/1/1 

3/1/3 

  3/4/1 

    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    

العالقات التبادلية مع 

الدراسات األخرى، 

 الوظائف

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

األهمية المتزايدو لنظم 

المعلومات اإلدارية فى 

الوقت الحاضر ودورها 

 فى مجال إدارة الموارد،

7 4 2 3/1/2    

امتحان منتصف الفصل 

 الدراسي

8  

أساليب مسح األسواق 

واإلختبارات المبدئية فى 

 ارة الموادمجال إد

  

9 4 2  3/2/1 

3/3/3  

  

مشكالت أنشطة إدارة 

 المواد نشاط الشراء

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

نشاط التخزين، نشاط  

   النقل

11 4 2 3/1/4    

نظم الرقابة على أنشطة  

المواد، الجرد كوسيلة 

 للرقابة على المخزون،

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

بعض األساليب العلمية 

 فى الرقابةالحديثة 

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

دور الرقابة فى تشغيل  

نظام المواد وتعديل 

   مساره

14 4 2   3/3/3  

امتحان نهاية الفصل 

 الدراسي

15 
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                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

تستخدم في 

 المقرر

 لمقرر التي يتم تغطيتهانواتج التعلم المستهدفة ل

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

   √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

التعلم الذاتي: تكليفات مثل اعداد 

 –عروض تقديمية تقارير و

 مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى )يتم ذكرها(
 

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 نوع االمتحان

 

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة 

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة

     

√ 

√ 

 3/1/4الى  3/1/1لفهم من  المعرفة وا

 3/2/3الى 3/2/1والمهارات الذهنية من  

 

 تكليفات/ عرض تقديمي 

 

√ 

 

 3/2/3الى 3/2/1والمهارات الذهنية من  

 3/3/4الى  3/3/1مهارات مهنية وعملية من 

 3/4/3الى 3/4/1مهارات عامة ومنقولة من 

 

 عملي /تطبيقي 

 

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

 3/3/4الى  3/3/1مهارات مهنية وعملية من 

 3/4/3الى 3/4/1مهارات عامة ومنقولة من 

 -اخري )مشاركة  

 حضور

 

√ 

 

 3/4/3الى 3/4/1مهارات عامة ومنقولة من 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 فصل الدراسيتكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل اال 

توزيع  -جـ

 الدرجات   
  :درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات 

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 مذكرات في مادة إدارة مشتريات ومخازن مذكرات                          -أ

ب ادارة المشتريات والمخازن : مدخل منظومة ادارة المواد ، لعاطف جابر طه عبدالرحيم، الدار كتا كتب ملزمة -ب

  الجامعية للطباعة والنشر.

كتب  -جـ

 مقترحة 

Cochoy, F. (2018). From main street to mall: The rise and fall of the 

American department store. 

 roduct management: buying and merchandising. Retail p Varley, R. (2014). 

Routledge.  
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دوريات  –د 

علمية أو 

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفة 

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 رئيس مجلس القسم العلمي : د. رانيا المرسى                              لمقرر :د. رانيا المرسى       القائم بتدريس ا       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar


175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقررات الفرقة الرابعة نظم المعلومات اإلدارية

(2018/2019) 
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Specification of Decision Support System   

 (Academic Year 2018/2019  ) 

 

Department: : Management business. 

Basic information  

Year: Four course  name: Decision Support System  Code No: M4101 

No. of hours: 

        Theoretical                                               Practical       

Specialization:    

Management 

information 

system 

 

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 

2/4/7 

2/4/9 

2/4/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/5 

2/3/6 

2/3/7 

2/3/8 

2/3/9 

2/3/10 

2/3/11 

2/3/14 

2/3/16 

2/3/17 

2/3/18 

2/3/20 

2/2/1 

2/2/2 

2/2/3 

2/2/5 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/9 

2/2/10 

2/2/11 

2/2/13 

 

 

 

2/1/4 

2/1/5 

2/1/8 

2/1/9 

2/1/10 

2/1/12 

2/1/15 

2/1/16 

2/1/17 

 

 

 

2 4 
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1. Identify management support systems (overview) and 

study decision-making systems. 

 

2. Familiarity with modeling basics, 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. Study of the Interactive Financial Planning System (IEPS), 

as well as case studies, DSS illustrative applications. 

2- Aims of the course 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  intended learning outcomes       

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 

3.3 Practical and 

Professional Skills  

3/4/1 Communicate and influence others.  

3/4/2 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 

W

ee

Topics 
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k 

Gener

al and 

transf

erable 

Skills 

Practical 

 and

Profession

al Skills 

Intellect

ual Skills 

Knowledg

e and 

understan

ding 

 

Practica

l 

 

theoret

ical 

 

 

 

 

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

 

Basis of 

decision 

making 

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

 

 

Theoretical 

frameworks for 

decision 

support 

systems 

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

 

4 

 
3 

 

 DSS 

development 

techniques 

3/4/1 

3/4/2 

   2 4 4 

 

Development 

and evaluation 

of DSSs in 

different 

domains Detail 

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

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 Theoretical 

frameworks for 

DSSs 
2 4 10 

 

3/4/1 

3/4/2 

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

techniques of 

DSS 
2 4 12 

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

 

Evaluation of 

DSSs in 

different 

domains 
2 4 14 

 

 15 Final exam 

Teaching methods: 

Intended learning outcomes that have been 

covered 

Methods  

used in the 

course 

Methods of 

teaching  

Gener

al and 

transf

erable 

 Skills 

Practical 

and 

Professiona

l Skills 

Intellectua

l Skills 

Knowledge 

and 

understanding 

√  √ √ √ interactive lectures 
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√  √ √ √ 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 l. Methods 

used 

  

 
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 to3/1/5 

intellectual skills   : 3/2/1 to3/2/4 

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(participati

on - 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 

m. Time 

 

 

 

 

-65 marks (theoretical exam) 

Marks attendance   10 

marks year's work   10 

marks quiz               15 

              

n. Marks distribution 

 

7. List of books and references  

Notes on Decision Support System                          Notes 
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Decision support systems and intelligent 

systems  , Ephraim Turban, Ephraim Turban, 

University of Hawaii 

Jay E. Aronson, University of Georgia., 

eight editions, 2007. 

  

Essential books 

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. 

Laboratories, Projectors, Spools and Library. Sources of education and learning   

    

    Course staff:  Prof:Samir Abou Elfetouh    

    Head of scientific department: Dr. Rania Elmoursy 
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Course Network and information security 

 (Academic Year 2018/2019   ) 

Department: Statistics and computer science. 

Basic information  

Year: The fourth 
course  name: ( Network and information 

security 
Code No: M4102 

No. of hours: 

   Theoretical                                        Practical       

Specialization:   

management 

information 

system 

 

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 

2.4.5 

2.4.7 

2.4.9 

2.4.10 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.9 

2.3.12 

2.3.15 

2.3.20 

2.2.2 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 

2.2.12 

2.2.13 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

2.1.16 

2.1.17 

1. Knowing the internet, intranets, and entrants also 

internet architecture, protocols and The Internet 

applications. 

2. Recognizing the World Wide Web, building blocks of 

the Web, electronic mail and  internet as a 

Multimedia Network 

3. Dealing with digital libraries, distributed n-tier 

architectures, systems, and concepts, applications of 

HTML, concepts and Applications of XML. 

4. Treating with concepts, applications of Java language, 

the Internet as a Market Place, concepts of E-

commerce and E-business. 

5.  Implementation of E-commerce, applications on the 

Worldwide Information, networks, Portals and 

Economics of Information Networks. 

 

2- Aims of the course 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  intended learning outcomes        

3/1/1 Shows the internet, intranets, entrants, internet 

architecture and protocols. 

3/1/2 uses the Internet applications. 

3/1/3 illustrates The World Wide Web. 

3/1/4 Describes the building blocks of the Web. 

3/1/5 Shows the Electronic Mail. 

3/1/6 Learn  Internet as a Multimedia Network. 

3.1 Knowledge and 

understanding  
 

 

 

 

3/2/1 uses digital Libraries. 

3/2/2 recommends distributed  n-tier architectures and 
3. 2  intellectual skills  

 

2 4 
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systems. 

3/2/3 shows concepts and applications of HTML. 

3/3/4 link  between concepts and applications of XML. 

 

 

 

3/3/1 designs concepts and applications of Java 

Language. 

3/3/2 mimics the Internet as a Market Place. 

3/3/3 explore difference between E-commerce and E-

business. 

3.3 Practical and 

Professional Skills  

3/4/1 Develop her/his knowledge and always have the 

enthusiasm to self  learning. 

3/4/2 use suitable tools to solve individual and organizational 

problem effectively. 

 

3.4 General and 

transferable Skills     
 

4. Course Content: 

 

Intended learning outcomes No of hours /per 

week 

Week Topics 

Gener

al and 

transf

erable 

Skills  

   

Practical 

and 

Professio

nal Skills 

Intellec

tual 

Skills 

Knowledge 

and 

understandi

ng 

 

practical theoret

ical 

  

   3/1/1 2 4 1 The 

Internet, 

Intranets, 

entrants, 

internet 

architectur

e and 

protocols 

   3/1/2 2 4 2 The 

Internet 

applicatio

ns 

   3/1/3 2 4 3 The World 

Wide Web 

   3/1/4 2 4 4 The 

building 

blocks of 

the Web 

   3/1/5 2 4 5 The 

Electronic 

Mail 

   3/1/6 2 4 6 The 

Internet as 

a 

Multimedi

a Network 



183 
 

  3/2/1  2 4 7 Digital 

Libraries 

8 Mid-term 

exam 

  3/2/2 

3/2/3 

 2 4 9 Concepts 

and 

Applicatio

ns of 

HTML 

  3/2/3 

3/2/4 

 2 4 10 

 

Concepts 

and 

Applicatio

ns of 

XML 

 3/3/1   2 4 11 Concepts 

and 

Applicatio

ns of Java 

Language 

 3/3/2   2 4 12 The 

Internet as 

a Market 

Place 

 3/3/3   2 4 13 Concepts 

of E-

commerce 

and E-

business 

3/4/1 

3/4/2 

   2 4 14 Design 

and 

Implement

ation of E-

commerce 

 15 End of 

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 

Professi

onal 

Skills 

Intellectu

al Skills 

Knowledge 

and 

understanding 

√  √ √ √ interactive lectures 

  √ √  Discussion 

     Brainstorming 

√ √ √ √ √ Practical/applied 
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lesson 

√ √ √ √ √ Self-learning: 

reports presentation, 

topics for reading 

     Case study 

     Solve problems 

     Others 

6. Students evaluation: 

intended learning outcomes measured  Exam type o. Methods 

used 

  

 
Knowledge and understanding: 

3/1/1 to 3/1/6 

Intellectual Skills:  

3/2/1 to 3/2/4 

 

√ 

Written  exam/ Quiz 

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   

    

√ 

Assignments/ 

presentation 

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  

  Case study/problem 

solving 

General and transferable  Skills: 

3/4/1 to 3/4/2 

 Others(participation - 

Attendance) 

  Theoretical exams: mid and  Final term 

Short questions / assignments / presentation / 

application: During the semester 

 

p. Time 

 

 

 Mid-term exam assignments and applications: 

35 degrees 

Exam Other semester: 65 degrees   . 

q. Marks distribution 

 

 

7. List of books and references  

Lectures in the course of networks and information security 

under the supervision of: Prof. Dr. Saied Salam. 

  (.Network and information security) 

Notes 

 

Network security: a beginner's guide.  wald, E. (2001).Mai

Hill Professional-McGraw 
Essential books 

Information security  Tipton, H. F., & Nozaki, M. K. (2007).

management handbook. CRC press. 
Suggested books 
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 Knowledge Bank 

 https://www.ekb.eg/ar 

 

Periodicals , papers 

………etc. 

Laboratories, Projector  and Library. Sources of education and 

learning   

Course staff :  Prof. said Salam      

Head of scientific department: Doc. Hanan khodary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

https://www.ekb.eg/ar
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 وصيف إدارة األفرادت

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 

 قسم  : إدارة األعمال

  بيانات المقرر -1

 الفرقة : الرابعة إدارة األفراداسم المقرر :   M4103الرمز الكودي :  

 التخصص : 

 نظم المعلومات االدارية

 

 -عملي       4عدد الوحدات الدراسي     نظري    
 

البرنامج التي يحققها المقررنواتج تعلم   

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

2.1.5 

2.1.9 

2.1.11 

2.1.12 

2.1.13 

2.1.14 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 

2.2.11 

 

2.3.1 

2.3.11 

2.3.12 

2.3.18 

2.3.20 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

 

 

 التعرف على مداخل ومفاهيم إدارة األفراد. .1 هدف / اهداف المقرر: -2

 فهم سلوك الفرد وانعكاساته على وظائف إدارة األفراد فى الفكر اإلدارى  .2

 .المنهج العلمى ودراسة العالقات اإلنسانية

 .فراد دراسة الدافعية و الرضا الوظيفى وانعكاساتها على وظائف إدارة األ .3

 تخطيط وانتقاء و تدريب الموارد البشرية . .4

 تقويم األداء واإلدارة باألهداف والترقيات وتوصيف وتقييم الوظائف. .5

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم3/1 

 

 يسترجع مفاهيم أساسية في إدارة األفراد. 3/1/1

 ن األفراد في المنظمات. يوضح مداخل إدارة وتنظيم شئو 3/1/2

 يعدد أشكال سلوك األفراد وانعكاساته على وظائف إدارة األفراد. 3/1/3

 يشرح العنصر اإلنسانى كأحد محددات اإلنتاجية فى منظمات األعمال. 3/1/4

 : المهارات الذهنية3/2

 

 يحلل طرق التدريب كمدخل لتطوير المنظمات. 3/2/1

 داء .يفرق بين طرق تقويم األ 3/2/2

 وظائف إدارة األفراد.يحلل الدافعية والرضا الوظيفي وانعكاساتهما على  3/2/3

 يحل العديد من التطبيقات العملية في إدارة األفراد. 3/2/4

 يصمم المسار الوظيفي إلدارة األفراد. 3/3/1 المهارات المهنية  3/3

 يجري عملية انتقاء الموارد البشرية للمنظمة. 3/3/2

 ودراسة العالقات اإلنسانية.طبق المنهج العلمي ي 3/3/3

 في دراسة العالقات اإلنسانية. المنهج العلمىيستخدم  3/4/1     :المهارات العامة3/4

 يدير عملية االستقطاب واالختيار والتعيين والترقية. 3/4/2

 .   يدير سلوك األفراد داخل المنظمات 3/4/3

   محتوى المقرر: -4

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر عدد ساعات المقرر/اسبوع سبوعاال الموضوع

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة
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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 

عكاساتها على وان

وظائف إدارة 

 األفراد

7 4 -  3/2/3   

منتصف  إمتحان

 الفصل الدراسي

8 

الرضا الوظيفى 

وانعكاساته على 

وظائف إدارة 

 األفراد

9    3/2/3   

تخطيط الموارد 

البشرية )القوى 

 العاملة(

10 4 -   3/3/1  

انتقاء الموارد 

 البشرية
11 4 -   3/3/2 3/4/2 

تدريب الموارد 

البشرية كمدخل 

 لتطوير المنظمات

12 4 -  3/2/1   

تقويم األداء 

وتوصيف وتقييم 

 الوظائف

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

 3/4/2  3/2/4  - 4 14 الترقيات

إمتحان نهاية 

 الفصل الدراسى

15 

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  طرق التدريس والتعلم

م في تستخد

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية
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 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

لم الذاتي: تكليفات مثل التع

اعداد تقارير وعروض تقديمية 

  –مواضيع لالطالع  –

     

      دراسة حالة

      حل مشكالت

      أخرى 

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 رةأسئلة قصي

√ 

 

 3/1/4إلي  3/1/1المعرفة والفهم من 

   3/2/4إلي  3/2/1المهارات الذهنية من 

 تكليفات

 عرض تقديمي

 عملي /تطبيقي

 اخري

√ 

 

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

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

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

  حضور ... -)مشاركة  

√ 

                       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 25صل الدراسي والتكليفات والتطبيقات: امتحان منتصف الف  توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 75امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات في مادة إدارة األفراد مذكرات                          -أ

دار األكادميون للنشر ،شركة 2016كتاب ادارة األفراد الحديثة ، محمد سرور الحريرى ،  كتب ملزمة -ب

 والتوزيع.

 Johansson, P., (2009), Human resource management: A critical كتب مقترحة  -جـ

approach, London: Rout ledge. 

Dressler, G., (2013) , Human resource management , 13th ed., N.Y.: 

PEARSON. 

دوريات علمية  –د 

 أو نشرات ... الخ

 معرفةبنك ال

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة

 رئيس مجلس القسم العلمي: د/ رانيا المرسي                   : أ.د/ محمد ربيع الزناتي.  تدريس المقررالقائم ب  

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 محاسبة اإلداريةتوصيف ال

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 

المحاسبةقسم  :         

  بيانات المقرر -1

 الفرقة: الرابعة  اسم المقرر :  المحاسبة اإلدارية M4104الرمز الكودي :  

 2عملي                   4عدد الوحدات الدراسي     نظري       التخصص : نظم معلومات إدارية .

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المعرفة والفهم

 

 المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية

2/1/2  

2/1/6  

2/1/9  

2/1/10  

2/1/11  

2/1/12  

2/1/14  

2/2/1  

2/2/2  

2/2/5  

2/2/7  

2/2/8  

2/2/10  

2/3/2  

2/3/4  

2/3/6  

2/3/8  

2/3/11  

2/3/17  

2/3/18  

2/3/19  

2/3/20  

2/4/2  

2/4/4  

2/4/5  

2/4/6  

2/4/9  

 

 دراسة المحاسبة اإلدارية ونظم المعلومات المحاسبية .  -1 اهداف المقرر: -2

 أساليب التحليل الكمى واتخاذ القرارات اإلدارية . التعرف علي -2

 معرفة  قوائم التدفقات النقدية والمالية . -3

 القطاع العام . اإللمام بالتحليل المالى والمحاسبى فى شركات -4

 دراسة أنواع ومفهوم الموازنة التخطيطية فى الوحدات اإلقتصادية .  -5

  دراسة الموازنة التخطيطية فى ظروف المخاطرة وعدم التأكد.  -6

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم3/1 

 

 حاسبية.يوضح مفهوم المحاسبة اإلدارية ونظم المعلومات الم 3/1/1

 يتعرف علي أساليب التحليل الكمى واتخاذ القرارات اإلدارية. 3/1/2

 يشرح قوائم التدفقات النقدية والمالية. 3/1/3

 يلخص التحليل المحاسبى فى شركات القطاع العام. 3/1/4

 المهارات الذهنية3/2

: 

 

 يطبق التحليل المالي  فى شركات القطاع العام. 3/2/1

 م الموازنات التخطيطية .يناقش مفهو 3/2/2

 يقارن بين أنواع الموازنات التخطيطية . 3/2/3

 يتمكن من تطبيق الموازنات  التخطيطية فى الوحدات اإلقتصادية. 3/3/1 المهارات المهنية  3/3

 يستخدم الموازنات التخطيطية في  ظروف المخاطرة وعدم التأكد. 3/3/2

  :المهارات العامة3/4

   

 م األساليب المالئمة في حل المشكالت الفردية والمؤسسية بكفاءة عالية.يستخد 3/4/1

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

 يتواصل ويؤثر في اآلخرين بكفاءة وفعالية.  3/4/3

   محتوى المقرر: -4

 االسبوع الموضوع
 
 
 

عدد ساعات 
 المقرر/اسبوع

 هدفة للمقررنواتج التعلم المست

تطبيقي نظري
 /عملي

المعرفة 
 والفهم

المهارات 
 الذهنية

المهارات 
المهنية 
 والعملية

المهارات 
العامة 

 والمنقولة

مفهوم وأهمية 
 المحاسبة اإلدارية

1          
4   

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

الطريقة التي تستخدم في  طرق التدريس والتعلم

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارا

ت 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

ت المهارا

العامة 

 والمنقولة

 √  √ √ √ المحاضرة التفاعلية

 √  √ √ √ المناقشة

      العصف الذهني

الدروس العملية / 

 التطبيقية

√     

التعلم الذاتي: تكليفات مثل 

اعداد تقارير وعروض 

√ √ √ √ √ 

دراسة نظم 
المعلومات 
 المحاسبية

2 4 2 3/1/1    

دراسة قوائم 
 التدفقات النقدية

3 4 2 3/1/3    

دراسة قوائم 
 التدفقات المالية 

4 4 2 3/1/3    

التحليل المحاسبى 
فى شركات القطاع 

 العام

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

التحليل المالي  فى 
شركات القطاع 

 العام

6 4 2  3/2/1   

مفهوم الموازنات 
 التخطيطية

7 4 2  3/2/2   

امتحان منتصف 
 الفصل الدراسي

8 

ت أنواع الموازنا
 التخطيطية  

9 4 2 3/2/3    

تطبيق الموازنات  
التخطيطية فى 

الوحدات 
 اإلقتصادية

11 4 2   3/3/1  

إستخدام الموازنات 
التخطيطية في  

 ظروف المخاطرة

11 4 2   3/3/2  

إستخدام الموازنات 
التخطيطية في ظل 
 ظروف عدم التأكد

12 4 2   3/3/2  

13 4 2    3/4/1 

14 4 2    3/4/2 

امتحان نهاية 
 الدراسي  الفصل

15 
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مواضيع  –تقديمية 

  –لالطالع 

 √ √ √ √ √ دراسة حالة

 √ √ √  √ حل مشكالت

      أخرى

 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  √

 3/2/3إلي  3/2/1مهارات ذهنية من 

 3/2/3إلي  3/2/1مهارات ذهنية من  √ تكليفات    

 3/3/2إلي  3/3/1هارات المهنية والعملية من الم

 3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة من 

   عرض تقديمي

 3/2/3إلي  3/2/1مهارات ذهنية من  √ عملي /تطبيقي

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

 3/4/3إلي  3/4/1المهارات العامة من 

حضور  -اخري )مشاركة 

... 

3/2/3إلي  2/1/ 3ذهنيةمهارات  √  

 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 75سي: امتحان نظري اخر الفصل الدرا•

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بعملية التدريس مذكرات                          -أ

، دار 2010كتاب المحاسبة االدارية ، ألحمد ظاهر ،  كتب ملزمة -ب

 وائل للطباعة والنشر والتوزيع.

ألحمد حسين على كتاب المحاسبة االدارية المتقدمة،  كتب مقترحة  -جـ

، مجموعة النيل العربية للطباعة والنشر 2002حسين ،

 والتوزيع.

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

 https://www.ekb.eg/a 

 مدرج وقاعات تدريس واجهزة عرض وسبورة والمكتبة مصادر التدريس والتعلم

 رئيس مجلس القسم العلمي :د.شاى احمد ذكى         . شادى احمد ذكى    المقرر : د القائم بتدريس                   

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

Course Accounting studies in English  

 (Academic Year 2018/2019   ) 

   Department: Accounting 

Basic information  

Level:- Fourth   Name:- Accounting studies in English Code:-M4105 

No. of hours: 

        Theoretical                             Practical       

Specialization:  

management 

information 

system   
 

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 

2/4/6 

2/4/9 

2/4/10 

2/3/1 

2/3/3 

2/3/5 

2/3/7 

2/3/10 

2/3/11 

2/3/14 

2/3/16 

2/3/17 

2/3/20 

2/2/1 

2/2/2 

2/2/3 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/10 

2/2/11 

2/2/13 

 

2/1/5 

2/1/6 

2/1/10 

2/1/12 

2/1/14 

 
 

1. Studying different concepts of cost . 

2. Study the process of cost, manufacturing overhead. 

3. Learn about administrative accounting (definition, 

objectives). 

4. Studying the relationship between cost, size and profit. 

5. Cost analysis and standard difference. 

2-aim/aims of the 

course 

 

 

 

 

3-  intended learning outcomes        

1/1/3 Explain types of costs. 

2/1/3 Implement  relationship between cost, volume and profits. 

3/1/3 Summarize decisions of capital investment. 

3.1 Knowledge 

and 

understanding  

1/2/3 Compare between Standard Costing and Variance 

analysis. 

 2/2/3  Using various kinds of costs . 

3/2/3Evaluate  the overhead of manufacturing cost. 

3. 2  intellectual 

skills  

 

 

 1/3/3 Organize relationship between profit, cost and Volume   . 

2/3/3 Discuss the concepts and fate of administrative 

accounting and accounting principles. 

3.3 Practical and 

Professional Skills  

1/4/3 Communicate and influence others. 

2/4/3 Use accounting concepts and Cost Concepts. 
3.4 General and 

transferable Skills     
 

 

4.course Content    

Intended learning outcomes No of hours /per 

week 

Week Topics 

1 2 
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General and 

transferable 

Skills     

Practical 

and 

Professio

nal Skills 

Intelle

ctual 

Skills 

Knowled

ge and 

understa

nding   

 

Practica

l 

theoreti

cal 

  

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

concepts 

and types 
1 2 2 

1 2 3 

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

l 

Accountin

g 

 

1 2 5 

1 2 6 

2/4/3    1 2 7 Fixed and 

variable 

costs 
1 2 8 

 2/3/3   1 2 9 Manageria

l 

Accountin

g Jobs 

1 2 10 

1 2 11 

   1/1/3 1 2 12 Job Order 

Costing 

 1/3/3   1 2 13 A 

Glossary 

of terms 

and 

Concepts 

1 2 14 

1 2 15 

   3/1/3 1 2 16 Capital 

Investmen

t Decision 
   1 2 17 

   1 2 18 

 2/3/3   1 2 19 Manufactu

ring 

overhead 
1 2 20 

1 2 21 

 22 Midterm 

Exam 

  3/2/3  1 2 23 Equalizati

on 

analysis 

 

1 2 24 

1 2 25 

  1/2/3  1 2 26 Cost 

process 

 
1 2 27 

1/4/3 

2/4/3 

 

1/3/3 

 

 2/1/3 

 
1 2 28 The 

relationshi

p between 

size, profit 

and cost, 

Review of 

costs and  

1 2 29 

1 2 30 

1 2 31 
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 1/3/3  3/1/2 1 2 32 types, 

Review 

Manageria

l 

 

Accountin

g 

1 2 33 

 34 Final 

exam 

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 

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 

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 

Intellectu

al Skills 

Knowledg

e and 

understan

ding 

√ √ √ √ √ 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. Metho
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 Knowledge and understanding: 1/1/3 to 3/1/3 

intellectual skills   : 1/2/3 to 2/2/3 

Practical and Professional Skills: 1/3/3 to 2/3/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 2/4/3 

 

√ 

Written  

exam/ Quiz 
ds used 

  

 

Knowledge and understanding 

intellectual skills   : 1/1/3 to 3/1/3 

Practical and Professional Skills: 1/2/3 to 2/2/3 

    

√ 

Assignments/ 

presentation 

Practical and Professional Skills: 1/2/3 to 2/2/3 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 2/4/3 
√ Practical  

  Case 

study/proble

m solving 

General and transferable  Skills : 1/4/3 to 2/4/3 √ Others(partici

pation - 

Attendance) 

   

Written  exam/ Quiz mid and final Semester 

 Short questions: During the semester. 

Assignments : During the semester. 

Power point: During the semester. 

Practical: During the semester. 

(Participation-Attendance  

s. Time 

 

 

 

 

 

-75 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 Accounting studies in English.                          Notes 

-Studies in Finance and Accounting ,laxity elakhdr 

Dar Hamithra Publishing and Translation, 01/03/2018  

Essential books 

-Amari, Mohammed Abu Bakr. Accounting studies: The actual 

basis for cost measurement in accounting thought, its 

supporters and critics. 

-Elsahn Abdul Fattah. "Accounting Studies. 

Suggested books 

 Knowledge Bank 

 
Periodicals , papers 

………etc. 

Laboratories, Projectors, Spools and Library. Sources of education 

and learning   

   Syllabus coordinator   Dr: Shady Ahmed Zaky     

   Head of scientific department:Dr: Shady Ahmed Zaky 
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 توصيف تطبيقات الحاسب فى إعداد التقارير

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    
 

إحصاء وحاسب آلى.قسم  :   

 بيانات المقرر -1

 الرابعةالفرقة:  تطبيقات الحاسب فى إعداد التقاريراسم المقرر:  M4201ي :  الرمز الكود

التخصص : نظم معلومات 

 إدارية.
           2عملي                  4عدد الوحدات الدراسي      نظري   

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

لية والمهنيةالمهارات العم المهارات الذهنية المعرفة والفهم  المهارات العامة والمنقولة 

2/1/6 

2/1/8 

2/1/9 

2/1/10 

2/1/15 

2/1/16 

2/1/17 

 

 

2/2/5 

2/2/6 

2/2/7 

2/2/8 

2/2/10 

2/2/11 

2/2/13 

 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/6 

2/3/9 

2/3/10 

2/3/11 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/17 

2/3/18 

2/3/19 

2/3/20 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/6 

 

 التعرف على مفاهيم إعداد التقارير. .1 لمقرر:اهداف ا -2

 معرفة أنواع التقارير وكيفية تنسيق التقارير. .2

الرسوم البيانية  –كيفية  استيراد النصوص  -إكتساب مهارات الرسوم واألشكال  .3

. 

تعلم كيفية إجراء المسح الضوئى للصور والمستندات وكيفية إعداد الهوامش  .4

 والمالحظات فى التقارير.

ب مهارات حفظ وفهرسة التقارير والبحث عن النصوص ونسخ وأمن إكتسا .5

 .المعلومات فى التقارير

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم3/1 

 

 يتعرف على مفاهيم إعداد التقارير. 3/1/1

 .أنواع التقارير يسترجع  3/1/2 

 .مهارات الرسوم واألشكاليلخص  3/1/3

فهرسلللة التقلللارير والبحلللث علللن النصلللوص ونسلللخ وأملللن المعلوملللات فلللى يلخلللص  3/1/4

 .التقارير

 : المهارات الذهنية3/2

 

 يحلل كيفية إعداد الهوامش والمالحظات فى التقارير. 3/2/1

 .يناقش ويبتكر أساليب ومباديء ونسخ وأمن المعلومات فى التقارير 3/2/2

 ب الحاسب اآللى فى التعامل مع التقارير التي يحصل عليها.يطبق أسالي 3/3/1 المهارات المهنية  3/3

يتمكن من استخدام تقنيات الحاسب اآللى في مجال نسخ وأمن المعلومات فى  3/3/2

 التقارير .

   :المهارات العامة3/4

  

 يتقبل العمل في مجموعات .  3/4/1

 يصغى ويتناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة.  3/4/2

 ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذات.  3/4/3
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 محتوى المقرر:-4

 الموضوع

تطبيقات الحاسب 

 فى إعداد التقارير

عات اعدد س االسبوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 مليةوالع

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

مفاهيم إعداد 

  التقارير

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

    3/1/2 2 4 2 أنواع التقارير

 3/4/2   3/1/3 2 4 3 تنسيق التقارير

مهارات الرسوم 

 واألشكال

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

كيفية  استيراد  -

 النصوص 

 

5 

4 2 3/1/2    

    3/1/4 2 4 6 الرسوم البيانية

المسح الضوئى 

للصور 

 والمستندات

7 4 2  3/2/2   

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

8 

كيفية إعداد  -

الهوامش 

والمالحظات فى 

 التقارير

9    3/2/1  3/4/1 

حفظ وفهرسة 

 التقارير

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

11 4 2  3/2/1   

والبحث عن 

 النصوص 

12 4 2 3/1/4    

13 4 2 3/1/4    

ونسخ وأمن 

المعلومات فى 

  التقارير

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

امتحا ن نهاية 

 الدراسى الفصل

15 

 التعليم والتعلم: أساليب -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 
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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

 امتحانات نظرية

 أسئلة قصيرة
√ 

 

 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/2الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  √ تكليفات    

 3/2/2الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

الى  3/4/1المهارات العامة ووالمنقولة من 

3/4/3 

   عرض تقديمي

  عملي /تطبيقي

√ 

 3/1/4الى  3/1/1المعرفة والفهم: من 

 3/2/2الى  3/2/1الذهنية من 

 3/3/2الى  3/3/1المهارات العملية: 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

 درجة 35امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات:   توزيع الدرجات    -جـ

  :درجة 65امتحان نظري اخر الفصل الدراسي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات فى مادة تطبيقات الحاسب فى اعداد التقارير مذكرات                          -أ

2009. 1ج-عاصم حمزة إبراهيم المهر. نظرة عامة عن برنامج اإلكسيل كتب ملزمة -ب . 

 2009) ".مكتبة كتب. "بعض أسرار اإلكسيل وشرح بعض القوائم

 computer applications in managementتطبيقات الحاسوب في اإلدارة والتسويق  كتب مقترحة  -جـ

& marketing ،دار اليازورى العلمية.2008، عبد الناصر احمد جرادات ، 

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة 

 رئيس مجلس القسم العلمي :د.حنان خضارى                 القائم بتدريس المقرر :أ.د/جمال الدين السعيد                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 توصيف :  نظم معلومات محاسبية 

 (  2019/    2018)للعام األكاديمي  
 

المحاسبة.قسم  :   

 :بيانات المقرر -1

 الرابعةالفرقة:  نظم معلومات محاسبيةاسم المقرر :   M4202الرمز الكودي :  

التخصص : نظم معلومات 

 إدارية.

 

     2عملي              4دد الوحدات الدراسي       نظري   ع
 

  نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر 

والفهمالمعرفة   

 5 2/1/  

 6 2/1/  

 10 2/1/  

 12 2/1/  

 15 2/1/  

2/1/16  

 17 2/1/  

 المهارات الذهنية

 2 2/2/  

 4 2/2/  

 7 2/2/  

 10 2/2/  

 11 2/2/  

 المهارات العملية والمهنية

 4 2/3/  

 5 2/3/  

 9 2/3/  

 2/3/16  

2/3/17  

 2/3/20   

 

 المهارات العامة والمنقولة

2/4/5  

2/4/7  

2/4/8  

2/4/9  

 

 

 التعرف علي النظم المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات .1 اهداف المقرر: -2

 –تأثير تكنولوجيا المعلومات على نظم الرقابة الداخلية  –دراسة المحاسبة كنظام معلومات  .2

 تأثير تكنولوجيا المعلومات على المراجعة الخارجية للقوائم المالية 

 تفسير التطبيقات والنظم المحاسبية الفرعية .3

 ة  إطار التطبيقات المحاسبية لمعالجة العمليات واألنشطةمعرف .4

 اإللمام بالدورات المستندية للعمليات الرئيسية و حزم التطبيقات المحاسبية الجاهزة. .5

تطبيق اإلستخدامات المحاسبية لبرامج قوائم العمل االتعريف ببرامج قوائم العمل واستخدام   .6

 اإلكسل فى دعم القرارات . 

  ت التعليمية المستهدفة:         المخرجا -3

 يتعرف على النظم المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات. 3/1/1 :المعرفةوالفهم3/1

 يناقش تأثير تكنولوجيا المعلومات على نظم الرقابة الداخلية. 3/1/2

 يشرح تأثير تكنولوجيا المعلومات على المراجعة الخارجية للقوائم المالية. 3/1/3

 التطبيقات والنظم المحاسبية الفرعية يوضح 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  ةالمهاراتالذهني3/2

 من إصدار شركة دلتا للبرمجيات. يطبق برنامج دلتا المحاسب3/2/2

 يعرض المحاسبة كنظام معلومات 3/2/3

المهارات  3/3

 المهنية 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  

ت المهارا 3/4

 :العامة

 يستخدم المحاسبة نظم المعلومات المحاسبية  فى التعامل مع المعلومات التي يحصل عليها 3/4/1

 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

 

ات عدد ساع االسبوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

نظر

 ي

تطبيقي/

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة
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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 

 

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 

الدورات المستندية 

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 

تصميم  –للبرمجيات 

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 

الفصل  نهايةإمتحان 

 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 

√ √ √ √ √ 
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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

√ 

 

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  -

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

 تكليفات    

 عرض تقديمي

    

√ 

 3/1/6الى  3/1/1المعرفة والفهم: من  -

 3/2/3لى ا 3/2/1المهارات الذهنية من  -

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

 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  3/4/1لعامة ووالمنقولة من المهارات ا  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:      الدرجاتتوزيع  -جـ

 درجة 75الفصل الدراسي:  امتحان نظري اخر 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بعملية التدريس                          مذكرات -أ

،مجموعة النيل 2010كتاب نظم المعلومات المحاسبية التخاذ القرار ،كمال الدين سعيد،   كتب ملزمة -ب

 العربية طباعة ونشر وتوزيع . 

دار  2018عامر الجنابى، –كتاب اساسيات نظم المعلومات المحاسبية، ابراهيم الجزراوى  ب مقترحة كت -جـ

 اليازورى العلمية للنشر والتوزيع.

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

مصادر التدريس 

 والتعلم

 وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة  مدرج

 :أ. د/ محمود السجاعي         رئيس مجلس القسم العلمي : د/شادي أحمد ذكى القائم بتدرييس المقرر                   

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekb.eg/ar
https://www.ekb.eg/ar
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 توصيف إدارة المؤسسات المالية والتمويل

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 

ل.قسم  : إدارة األعما  

 : بيانات المقرر -1

الرمز الكودي :  

M4203 

اسم المقرر :  إدارة المؤسسات المالية 

 والتمويل
 الفرقة:الرابعة

 التخصص : 

 نظم معلومات إدارية
 -عملي                4عدد الوحدات الدراسي     نظري     

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

ت الذهنيةالمهارا المعرفة والفهم  المهارات العامة والمنقولة المهارات العملية والمهنية 

2/1/9 

2/1/10 

2/1/11 

2/1/15 

 

2/2/1 

2/2/8 

2/2/12 

2/2/13 

2/3/2 

2/3/3 

2/3/4 

2/3/7 

2/3/10 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/16 

2/3/18 

2/3/19 

2/3/20 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/7 

 
 

 دارة المالية ووظائفها.معرفة ماهية اإل-ا اهداف المقرر: -2

 تحليل البيانات المالية ومعرفة نواحي النقص بالتحليل المالي. -2

 اعداد بيان التدفقات النقدية وتمويل االصول.-3

 معرفة الميزانية التقديرية واعداد الخطة المالية وحساب تكلفة راس المال. -4

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

عرفة الم 3/1

  :والفهم

 

 يتعرف علي مفهوم االدارة المالية ووظائفها وكيفية التحليل المالي. 3/1/1

 يصمم الدورة النقدية ومعرفة كيفية التخطيط النقدي والراسمالي.3/1/2

  يتعرف علي طرق التمويل المستخدمة في المنظمات. 3 /3/1

المهارات 3/2

 : ةالذهني

 

 المالي لتحليل االقوائم المالية .يستخدم اساليب التحليل   3/2/1

 يحلل قائمة التدفقات النقدية .   3/2/2

 ينشئ تقارير الخطة المالية والتخطيط الرأسمالي. 3/2/3

 يتعرف علي كيفية تقييم مشاريع اإلستثماروحساب تكلفة راس المال. 4 /3/2

المهارات 3/3

 المهنية والعملية:

 ية للمنظمة.يتمكن من تحليل القوائم المال 3/3/1

 يتمكن من التخطيط النقدي وحساب التدفقات النقدية للمنظمة. 3/3/2

 يجيد تمييز مصادر التمويل واستخداماتها للمنظمة .  3/3/3

المهارات 3/4

 :العامة

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

 الفردية والمؤسسية بكفاءة عالية. يستخدم األساليب المالئمة في حل المشكالت3/4/2

 محتوى المقرر:-4

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ع نظري

 ملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

مفهوم 

اإلدارة 

المالية 

1 4      3/1/1    
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 ووظائفها

وتحليل 

البيانات 

 المالية

تحليل 

البيانات 

 المالية

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

نواحى 

النقص فى 

التحليل 

 المالى 

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

إعداد بيان 

التدفق 

النقدى 

وحساب 

السيولة 

 والربحية

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

حساب 

السيولة 

والربحية 

الدورة و

 النقدية

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

النقدية 

والتخطيط 

 النقدي

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

اعداد بيان 

التدفق 

 النقدي

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

امتحان 

منتصف 

العام 

 الدراسي

8 

تطبيقات 

علي السيولة 

والربحية 

واعداد بيان 

التدفق 

 النقدي

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

تمويل 

 األصول

واالثار 

المالية 

 لإلهالك

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

الميزانية 

 التقديرية

11 4      3/1/1    

تقارير 

الخطة 

 المالية

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

 

3/3/1 3/4/

1 

/3/4  3/2/3 3/1/2      4 13التخطيط 
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 2 الرأسمالى

تكلفة رأس 

تقييم  المال،

مشاريع 

 ثماراالست

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

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 

مهنية ال

 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

 تقويم الطــالب: -6

األساليب  -أ

 المستخدمة                     

 ما يقيسه من نواتج تعلم مستهدفة  نوع االمتحان

 امتحانات نظرية

 

   3/1/3إلي 3/1/1معرفة وفهم √

 3/2/4إالي3/2/1مهارات ذهنية 

 3/2/4إالي3/2/1مهارات ذهنية √ أسئلة قصيرة

 3/2/4إالي3/2/1مهارات ذهنية √ يفاتتكل    

 3/3/3إلي3/3/1مهارات مهنية وعلمية 

 3/4/2إالي3/4/1مهارات عامة

   عرض تقديمي

 عملي /تطبيقي

 

  3/1/3إلي 3/1/1معرفة وفهم √

 3/2/4إالي3/2/1مهارات ذهنية 

 3/3/3إلي3/3/1مهارات مهنية وعلمية 

 3/4/2إالي3/4/1مهارات عامة

 /3/4إالي3/4/1مهارات عامة √ حضور  -اخري )مشاركة 

 امتحانات نظرية: منتصف ونهاية الفصل الدراسي  التوقيت                    -ب

 تكليفات / عرض تقديمي / تطبيقي: خالل االفصل الدراسي 

توزيع  -جـ

 الدرجات   
  :درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسي والتكليفات والتطبيقات 

  درجة 75الفصل الدراسي: امتحان نظري اخر 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 محاضرات القائم بالتدريس مذكرات                          -أ
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كتب  -ب

 ملزمة

 للنشر والتوزيع. األندلس دار االجتماعية. المؤسسات في اإلدارة م(.1998) شاكر. حمدي محمود،

كتب  -جـ

 مقترحة 

Gilman, Lawrence. "Principles of managerial Finance tenth edition",2010 

دوريات  –د 

علمية 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 المرسى.                             رر : أ.د: محمد البغدادى.   القائم بتدريس المق      
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 توصيف دراسة جدوي المشروعات

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

  قسم  : االقتصاد   

  بيانات المقرر -1

 الفرقة : الرابعة  دراسة جدوى المشروعاتالمقرر :  اسم  M4204الرمز الكودي :  

 التخصص : 

 نظم ومعلومات إدارية .

 عدد الوحدات الدراس

 2عملي                        4نظري                              

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

والمهنية المهارات العملية المهارات الذهنية المعرفة والفهم المهارات العامة  

 والمنقولة

2/1/5 

2/1/6 

2/1/9 

2/1/10 

2/1/12 

2/1/15 

2/2/1 

2/2/3 

2/2/5 

2/2/9 

2/2/12 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/4 

2/3/10 

2/3/13 

2/3/14 

2/3/18 

2/4/4 

2/4/5 

2/4/7 

2/4/9 

2/4/10 

 

 

 .ماته وأشكالهالمشروع ومقوتعريف دراسة الجدوى  والتطور التاريخي و  .1 / اهداف المقرر:2

 دراسة طرق تقييم دراسة الجدوى  األولية والبيئية . .2

 دراسة تفصيلية. دراسة أهم الجوانب التمويلية والمالية والتسويقية  فى دراسة الجدوى .3

التطرق إلى أهم الدراسات التفصيلية لدراسة جدوى المشروعات مثل دراسة الجدوى  .4

 الفنية واإلجتماعية  والهندسية للمشروع .

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم 3/1

 

 أهمية دراسة جدوى المشروعات .يوضح 3/1/1

 يشرح التطور التاريخي لدراسة جدوى المشروعات لإلهتمام بها  3/1/2

 ماهية المشروع ومقوماته وأشكاله .يبين  3/1/3

 .يبين  دراسات الجدوي األولية وعناصرها  3/1/4

المهارات 3/2

 : ةالذهني

 

 أهم الجوانب التمويلية فى دراسة الجدوى.يحلل  2/1/ 3

 .أهم الجوانب المالية فى  دراسة الجدوىيحلل  3/2/2

 .أهم الجوانب التسويقيةيستنتج  3/2/3

 يصمم دراسة الجدوى الفنية والهندسية للمشروع . 3/2/4

 يحلل دراسة الجدوى اإلجتماعية . 3/2/5

لمهارات ا 3/3

 المهنية والعملية:

 يصمم معايير اختيار أفضل المصادرالتمويلية. 3/3/1

 يعد القوائم المالية. 3/3/2

 يطبق طرق تقييم دراسة الجدوى . 3/3/3

المهارات  3/4

    :العامة

 يحاور ويناقش أثناء تقديم العروض والتقارير بصفة عامة.   3/4/1

 يعمل في فريق.   3/4/2

 ي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي. ينم   3/4/3
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محتوى -4

 المقرر:

 

عدد ساعات  االسبوع الموضوع

 المقرر/اسبوع

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

تطبيقي/ نظري

 عملي

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

راسة أهمية د

جدوى 

 المشروعات 

1   

4 

2 3/1/1   3/4/1 

تعريف دراسة 

 الجدوى  
2 4 2 3/1/1    

والتطور 

التاريخي 

 لإلهتمام بها

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

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 3/1/4   3/4/3 

أهم الجوانب 

التمويلية فى 

دراسة الجدوى 

، معايير اختيار 

 أفضل المصادر

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

3/4/3 

إمتحان منتصف 

 الفصل الدراسى

8 

أهم الجوانب 

المالية فى 

 دراسة الجدوى

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

اإللتزامات 

المالية على 

 المشروع

10 4 2   3/3/2  

وانب أهم الج

 التسويقية
11 4 2  3/2/3   

موقف الحكومة 

 والمستهلك
12 4 2  3/2/3   

الجدوى الفنية 

والهندسية 

 للمشروع 

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

دراسة الجدوى 

 اإلجتماعية ،

طرق تقييم 

 دراسة الجدوى 

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

إمتحان نهاية 

 الفصل الدراسى

15 
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                      لتعلم: أساليب التعليم وا -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

 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  √

 3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من 

تكليفات /عرض  

 تقديمي

 3/2/5الى  3/2/1المهارات الذهنية من  √

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

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

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

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

 -اخري )مشاركة  

 حضور ...

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

 ة : منتصف وأخر الفصلامتحانات نظري التوقيت                    -ب

 أسئلة قصيرة : خالل الفصل الدراسى         

 تكليفات / عرض تقديمى / تطبيقى : خالل الفصل الدراسى         

توزيع  -جـ

 الدرجات

 درجة 25امتحان منتصف الفصل الدراسى والتكليفات والتطبيقات : 

 درجة 75امتحان نظرى أخر الفصل الدراسى : 

 الدراسية والمراجع : قائمة الكتب -7

 محاضرات في دراسة جدوي المشروعات  مذكرات                          -أ

 .2010د/ أحمد فهمى جالل، دراسات الجدوى، دار الفكر العربى، القاهرة،  كتب ملزمة -ب

د/ محمد صالح الحناوى، دراسات جدوى المشروع، دليل تقييم األعمال الجديدة، الدار 

 .2010الحديثة، االسكندرية، المصرية 

د/ يسرى خضر اسماعيل، دراسات الجدوى، اعداد وتقييم المشروعات االستثمارية،  كتب مقترحة  -جـ

 .1994دار النهضة العربية، القاهرة، 

Ashraf El-Sharkawy, Economic and Feasibility Studies, Faculty of 

Engineering Cairo University, 2007. 
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دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... الخ

 بنك المعرفة

https://www.ekb.eg/ar 

 مدرج وقاعات تدريس وأجهزة عرض وسبورة والمكتبة مصادر التدريس والتعلم

 

 العلمي : د.إيمان عوض. رئيس مجلس القسم                     القائم بتدريس  المقرر : .د.السيد صالح          
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 توصيف مشروع التخرج

(  2019/    2018)للعام األكاديمي    

 

نظم معلومات إداريةقسم  :   

  بيانات المقرر -1

 الرمز الكودي : 

  

 اسم المقرر :  مشروع التخرج

 

 قة الرابعة الفرقة / المستوى : الفر

 الفصل الدراسي األول والثاني 

 التخصص :

 نظم معلومات إدارية  

 

 4عملي                  2عدد الوحدات الدراسي     نظري      

 

 نواتج تعلم البرنامج التي يحققها المقرر

 المعرفة والفهم

 

المهارات العامة  المهارات العملية والمهنية المهارات الذهنية

لةوالمنقو  

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  

2/2/1  

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  

 

 

2/3/1  

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  

2/3/19  

2/3/20  

 

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  
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استخدام األدوات المناسبة لحل المشكالت اإلدارية المتفقة مع نظم المعلومات  والتعامل ملع   .1 اهداف المقرر: -2

 .أمن امعلومات والتجارة اإللكترونية ونظم المعلومات الجغرافية وإدارة األزماتشبكات و

ادارة البيانلللات والمعلوملللات التنظيميلللة ألتخلللاذ القلللرارات اإلداريلللة المختلفلللة وتطلللوير نظلللم  .2

 المعلومات وتصميم الخطط والهياكل التنظيمية ونماذج البيانات والمعلومات.

يات المناسلبة  فلي العمليلات اإلداريلة والماليلة والتسلويقية و استخدام قواعد البيانات والبرمج .3

 مبادئ اإلدارة الفعالة واستخراج واستخدام المعلومات  بمختلف أنواعها

التعامللل مللع تقنيللات أنظمللة المعلومللات الذكيللة وتصللميم نظللم المعلومللات لحللل المشللكالت  .4

 وتقييمها على اسس الجودة العامة

معلوملات عللى كلل التهديلدات والفلرص الوظيفيلة والتنظيميلة استخدام تطبيقات حلول نظم ال .5

 والتنفيذية واإلدارية

التعرف على خصائص المكونات المختلفة ألنظمة المعلومات ،واستخدام األدوات والتقنيلات  .6

 المناسبة لتحليل وتصميم نظم المعلومات

يا األخالقية في مجال ادارة الوقت  بكفاءه وفعالية والتعامل مع القضا و العمل داخل فريق-13 .7

 .نظم المعلومات اإلدارية

  :         المخرجات التعليمية المستهدفة -3

  :المعرفة والفهم

 

أسلس  يفهلم أسس إعداد الخطط والبلرامج والسياسلات وفقلاً لمتطلبلات المؤسسلات و يوضح3/1/1

 إعداد دراسات الجدوى التسويقية وتقييم مقترحات االستثمار.

تصميم الهياكل التنظيمية ونظم وأدلة العمل اإلدارية لألنشلطة المختلفلة بالمؤسسلة  يعرض 3/1/2

الفلسلفات اإلداريلة الحديثلة مثلل الجلودة الشلاملة وإعلادة هندسلة العمليلات واستكشللاف  يسلتوعب و

 فرص تطبيقها فى مجاالت العمل المختلفة

يلخللص  وتنميللة الدافعيللة ويلخللص مبللادئ القيللادة وأسللس التحفيللز والتللأثير فللى اآلخللرين  3/1/3

 االتصاالت التنظيمية وعالقات العمل

أسلس ومفلاهيم السياسلات واالسلتراتيجيات والخطلط ومتطلبلات اسلتخدامها لتلبيلة  يشلرح 3/1/4

  .مبادئ اتصال وأمن المعلومات  يشرح توقعات االطراف ذوى العالقة بالمنظمة ،

النظريللة والتطبيقيللة، وإدارة مشللاريع نظللم يسللتخدم  نظللم إدارة قواعللد البيانللات واسسللها  3/1/5

المعلومللات وتحليللل وتصللميم الللنظم ، واسللتخراج المعلومللات ، والوسللائط المتعللددة ، وتطللوير 

 .التطبيقات

المهارات  .1

 : ةالذهني

 

يبتكلللر ممارسلللات باسلللتخدام نظلللم المعلوملللات اإلداريلللة لمواجهلللة المواقلللف اإلداريلللة   3/2/1

ين المتغيلرات البيئيلة للنظم المعلوملات واللنظم اإلداريلة وأنملاط المختلفة و   يكتشف العالقلة بل

 اتخاذ القرارات

يحلللل السللناريوهات واالسللتراتيجيات والنمللاذج المختلفللة للتعامللل مللع األحللداث والقضللايا  3/2/2

يكتشللف مشللاكل نظللم المعلومللات اإلداريللة ويضللع حلللول باسللتخدام تقنيللات  و اإلداريللة المتنوعلله

 ات الحديثة.تكنولوجيا المعلوم

 يحلل السمات والمكونات والعالقات واألنماط لنظم المعلومات اإلدارية 3/2/3

ينشئ األدوات واألساليب والتقنيلات المناسلبة للنمذجلة  و يربط مناهج أساليب الحل بالنتائج 3/2/4

  وتحليل نظم المعلومات وتقييم الحلول . 
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المهارات  .2

المهنية 

 والعملية:

 

يصللمم هياكللل  و سللتراتيجية وسياسللات األعمللال المتعلقللة بللنظم المعلومللاتيعللد خطللة ا 3/3/1

  تنظيمية ويربطها بنظم المعلومات ااألدارية

يسلتخدم و  يعد دراسات الجدوى والخطط التسلويقية يحللل ويقليم المشلروعات اإلسلتثمارية 3/3/2

 لغات البرمجة واألنظمة واألدوات المستندة إلى اإلنترنت وقواعد البيانات

تقلارير ووثلائق  يعلد ، و يستخدم تقنيات التحليل الكمي في مجلال نظلم المعلوملات اإلداريلة 3/3/3

 لمساعدة مستخدمين نظم المعلومات اإلدارية 

يحملي نظلم المعلوملات ،  يتعامل مع المعلومات التي يحصل عليها باستخدام طلرق مالئملة 3/3/4

  سترجاعها .اإلدارية في مختلف أنواع المنظمات ويتمكن من ا

 يطور انظمة نظم المعلومات اإلدارية باستخدام جميع األدوات المتاحة 3/3/5

  :المهارات العامة

   

 يتواصل ويؤثر في اآلخرين بكفاءة وفعالية.،   يدير الوقت بفعالية وكفاءة 3/4/1

يستخدم ينمي معارفه وأفكاره ولديه الحافز المستمر للتعلم الذاتي ،  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 العمل   3/4/3

 ويتكيف معها ذاتيا، يطور ويحسن من أداؤه.

                      أساليب التعليم والتعلم:  -5

الطريقة التي  والتعلمطرق التدريس 

تستخدم في 

 المقرر

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر التي يتم تغطيتها

المعرفة 

 والفهم

المهارات 

 الذهنية

المهارات 

المهنية 

 والعملية

المهارات 

العامة 

 والمنقولة

 √ √ √ √ √ المناقشة0

 √ √ √ √ √ الدروس العملية / التطبيقية

ثل التعلم الذاتي: تكليفات م

 اعداد تقارير وعروض تقديمية

 مواضيع لالطالع 

√ √ √ √ √ 

 تقويم الطــالب: -6

 عرض تقديمي 

 عملي /تطبيقي

 

√ 

√ 

 3/2/4 -3/1/1المعرفة والفهم 

 3/2/4-3/2/1مهارات ذهنية 

 3/3/5-3/3/1مهارات مهنية

 3/4/3-3/4/1مهارات عامة 

 مناقشة  

 
 3/2/4 -3/1/1المعرفة والفهم  √

 3/2/4-3/2/1ات ذهنية مهار

 3/4/3-3/4/1مهارات 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 

 مكتبة القاهرة ومكتبة االسكندرية  مكتبات -ب

 قائم بتدريس المقرر : توزع على اعضاء هيئة التدريس بالقسم تبعا لرقم المجموعة             

 رئيس مجلس القسم العلمي د / رانيا محمد المرسى       

 

https://www.ekb.eg/ar
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