الفرقة الثالثة نظم المعلومات االدارية
 -1قواعد البيانات ()2
)Data base (2
فروض قواعد البيانات – بيئة نظم قواعد البيانات – نظم ادارة قواعد البيانات ( (
DBMSالنماذج العالقية لقواعد البيانات – طرق تصميم قواعد البيانات – فروض
تصميم قواعد البيانات المنطقية والعالقية – لغات قواعد البيانات – قواعد االستعالمات
التركيبية – ) ) SQL
 -2االحصاء وحزم بحوث العمليات
Statistics & Operational Research Packages
االحصاء  : Statisticsنظرية الفئات  -المجموعات  -Group Theoryمبادئ العد
 –Counting principlesمبادئ االحتماالت  - Probability Principlesتعريف
االحتمال ,بعض النظريات فى االحتماالت ,فراغات االحتماالت المحدودة  ,فرغات
االحتماالت االنهائية المحدودة  ,استخدام التوافيق فى االحتماالت  ,االحتماالت
الشرطية لالحداث المستقلة

–المتغيرات العشوئية – Random Variables

التوزيعات االحتمالية المنفصلة و
المتصلة  – Discrete & Continuous Probability Distributionsالتوزيعات
للعينات Sampling
 -Distributionsاختبارات الفروض – Tests of Hypothesesتحليل التباين
Analysis of Variance
االعداد العشوائية – تطبيقات احصائية باستخدام الحاسب االلى .
حزم بحوث العمليات  :مقدمة للبرمجة الخطية  – Linear Programmingطريقة
النقل  Simplexوخواصها وتطبيقاتها – نماذج الشبكات – برمجة اصابة االهداف –
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تصميم برامج البرمجة الخطية – البرمجة المحدودة – نماذج معالجة المخزون –
التوقعات – تحليل القرارات – نظم االستعالم من خالل االلعاب .
 -3محاسبة الضرائب
Tax Accounting
يهدف هذا المقرر الي تزويد الطالب باالصول العلمية لكل من الضريبة الموحدة علي
دخل االشخاص الطبيعيين وكذلك الضريبة علي ارباح شركات االموال واهم مشاكل
التطبيق العملي لكل منها واقتراح الحلول المناسبة
ويتضمن هذا المقرر الفروض والمبادئ المعاصرة للضريبة الموحدة  ,وخصائص
وشروط فرض ونطاق الضريبة الموحدة  ,االيرادات الخاضعة للضريبة الموحدة
والخصائص المميزة للضريبة علي ارباح شركات االموال ونطاق ووعاء واالعفاء من
الضريبة علي ارباح شركات االموال  ,واتجاهات لتطوير النظام الضريبي .
 -4ادارة المشتريات والمخازن
Purchasing and Storage Management
مدخل الي دراسة ادارة المواد :التعريف  ,االهمية  ,الطبيعة  ,دور ادارة المواد في
المنظمات الحديثة  ,اهداف ادارة المواد  ,سياسات ادارة المواد  ,الوضع التنظيمي
الدارة المواد  ,العالقات التبادلية مع الدراسات االخري  ,الوظائف  ,االهمية المتزايدة
لنظم المعلومات االدارية في الوقت الحاضر ودورها في مجال ادارة المواد  ,اساليب
مسح االسواق واالختبارات المبدئية في مجال ادارة المواد – دراسة مشكالت انشطة
ادارة المواد  :مشكالت نشاط الشراء  ,مشكالت نشاط التخزين  ,مشكالت نشاط النقل -
الرقابة في نظم ادارة المواد  :نظم الرقابة علي انشطة ادارة المواد  ,الجرد كوسيلة
للرقابة علي المخزون  ,بعض االساليب العلمية الحديثة في الرقابة علي المواد  ,دور
تقارير الرقابة في تشغيل نظام المواد وتعديل مساره  -اختبارات ومختبرات وحاالت
عملية .
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 -5تحليل وتصميم نظم المعلومات
Information System Analysis and Design
دورة حياة تطوير النظام  –System Development Life Cycleمرحلة التحليل
 – Analysis Phaseقاموس البيانات  –Data Dictionaryاشكال تدفق البيانات
 –Data Flow Diagramتوصيف العمليات  - Process Descriptionتعريف
قواعد البيانات  Database Definitionنمذجة النظام - System Modeling
مرحلة التصميم

 - Design Phaseخرائط هيكل النظم System Structure

 Chartsمنهجية التصميم  –Design Methodologyنافذة المستخدم

User

 –Interfaceادوات تحليل وتصميم النظم (الخرائط -جداول القرارات – شبكات
االعمال ) مرحلة تنفيذ النظام – تقييم النظام – تطبيقات .
 -6التسويق والتجارة االلكترونية
Marketing and Electronic Commerce
مقدمة عن اساسيات ومفاهيم التسويق والتجارة االلكترونية – انواع طرق التسويق
والتجارة االلكترونية –
عناصر ومكونات وتطبيقات التسويق والتجارة االلكترونية ــ منهجيات وادوات تصميم
وبناء تطبيقات
التجارة االلكترونية – االمان والسرية علي االنترنت بصفة عامة والسرية بشكل
خاص لطرق التسويق
– طرق تدعيم عناصر سرية المعلومات – البرمجيات الخاصة بطرق تسويق التجارة
االلكترونية – نماذج عملية محلية وعالمية لتطبيقات التجارة االلكترونية علي الشبكة
العالمية – ثورة االنفوميديا (الوسائط المعلوماتية ) واستخدامها في طرق التسويق
والتجارة االلكترونية .
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 -7اقتصاد كلي
Macro Economics
مفاهيم اساسية  :الناتج القومي االجمالي – الناتج القومي الصافي – الدخل القومي –
االنفاق القومي -
النموذج الكالسيكي للتوازن الكلي  -النموذج الكنزي في تحديد مستوي الدخل التوازني
– االستهالك-
االستثمار  -نموذج  IS-LMفي التوازن الكلي  -التضخم  -البطالة  -العالقة بين
التضخم والبطالة .
 -8دراسات ادارية بلغة انجليزية
Management Studies in English
اختيار مجموعة من الموضوعات التخصصية في مجال االعمال مثل وسائل االتصال
الحديثة  ,اتخاذ القرارات
وسائل تشجيع واعطاء حوافز للعاملين  ,ادارة االجتماعات  ,التفاوض بنجاح  ,عقد
االختبارات الشخصية
للمتقدمين للوظائف المختلفة  ,كيفية مواجهة التغيرات ومقاومة مختلف الضغوط
االدارية  -التركيز علي المصطلحات الفنية وتنمية المهارات اللغوية المختلفة من خالل
تدريبات متنوعة مع التركيز علي لغة التخاطب والكتابة والترجمة من االنجليزية الي
العربية والعكس .
 -9محاسبة التكاليف
Principles of Cost Accounting
اساسيات محاسبة التكاليف  -التكاليف والبناء التنظيمي  -عالقة محاسبة التكاليف
باالدارة  ,موقع الجهاز المالي فى وادارة ومحاسبة التكاليف  ,نظم المعلومات
المحاسبية ونظم التكاليف  -التبويبات المختلفة لعناصر التكاليف  -التبويب تبعا لطبيعة
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عوامل االنتاج  ,التبويب وفقا للتقسيم الوظيفي  ,التبويب تبعا لعالقات التكاليف بوحدات
التكلفة  ,التبويب تبعا لحجم النشاط  ,التبويب وفقا لتكاليف الطاقة المستغلة وغير
المستغلة) -نظريات قياس التكاليف  -الرقابة علي عناصر التكاليف ( عنصر المواد -
عنصر االجور – عنصر الخدمات ) -مفاهيم التكلفة واتخاذ القرارات .
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الفرقة  :الثالثة نظم المعلومات االدارية
نظم المعلومات االدارية

زمن
توزيع الدرجات
الساعات األسبوعية
النهاية النهاية االجابة
مالحظات
نظرى تطبيقى مجموع اعمال التحريرى الكبرى الصغرى للتحريرى
السنه
بالساعة

المادة
الفصل الدراسى األول
قواعد البيانات ()0
)Data Base( II

اإلحصاء وحزم بحوث العمليات
Statistics & Operations Research Packages

محاسبة الضرائب
Tax Accounting

اقتصاد كلـى
Macro Economics

محاسبة تكاليف
Cost Accounting

دراسات إدارية باللغة اإلنجليزية
Management Studies in English

إجمالي
الفصل الدراسى الثانى
تحليل وتصميم نظم المعلومات
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التسويق والتجارة اإللكترونية
Marketing & Electronic Commerce

إدارة مشتريات ومخازن
Purchasing & Inventory Management

اقتصاد كلى
Macro Economics

دراسات إدارية باللغة اإلنجليزية
Management Studies in English
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مالحظاات مراارر اقتصاااد كلااس ة محاساابة تكاااليف ودراسااات داريااة باللغااة االنجليزيااة مسااتمر ااو العااام
ويعرد االمتحان آخر العام
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