الفرقة الرابعة
 -1نظم دعم اتخاذ القرار
Decision Support Systems
مقدمة النظم المساعدة فى اتخاذ القرار – نمذجة النظم المساعدة التخاذ القرار –
استخدام الرياضيات فى برمجة النظم المساعدة التخاذ القرار – انواع النظم المساعدة
فى اتخاذ القرار – االدوات الرسومية فى برمجة هذه النظم – النماذج الكمية – النماذج
الموزعة – نظم التخطيط التمويلى – تطبيقات .
 -2شبكات وامن المعلومات
Networks and Information Security
انواع الشبكات المختلفة والبروتوكالت الخاصة بها –هياكل وتركيب شبكة االنترنت –
البريد االلكترونى واستخدام االنترنت للوسائط المتعددة – المكتبات االلكترونية ونظم
بنائها واستخدامها – استخدام لغة  HTMLو  - XMLاستخدام لغة جافا – نظرية
التجارة االلكترونية – نظرية ادارة االعمال الكترونية – تطبيقات .
 -3ادارة االفراد
Personnel Management
مفاهيم اساسية فى ادارة االفراد  -مداخل ادارة وتنظيم شئون االفراد فى المنظمات -
العنصر االنسانى كاحد محددات االنتاجية فى منظمات االعمال  -سلوك الفرد و
انعكاساته على وظائف ادارة االفراد  -المنهج العلمى ودراسة العالقات االنسانية -
الدفاعية وانعكاساتها على وظائف ادارة االفراد  -الرضا الوظيفى وانعكاساته على
وظائف ادارة االفراد  -تخطيط الموارد البشرية ( القوى العاملة )  -انتقاء الموارد
البشرية  -تدريب الموارد البشرية كمدخل لتطوير المنظمات  -تقويم االداء واالدارة
باالهداف  -الترقيات  -توصيف وتقيم الوظائف  -تطبيقات عملية .
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 -4محاسبة ادارية
Managerial accounting
المحاسبة االدارية ونظم المعلومات المحاسبية  -اساليب التحليل الكمي واتخاذ القرارات
االدارية  -قوائم التدفقات النقدية والمالية  -التحليل المالي والمحاسبي في شركات
القطاع العام  -مفهوم الموازنات التخطيطية  -انواع الموازنات التخطيطية  -الموازنة
التخطيطية في الوحدات االقتصادية  -الموازنة التخطيطية في ظروف المخاطرة وعدم
التاكد.
 -5تطبيقات الحاسب في اعداد التقارير
Computer Applications for Reports Preparation
مفاهيم اعداد التقارير – انواع التقارير – تنسيق التقارير –مهارات الرسوم واالشكال –
كيفية استيراد النصوص – الرسوم البيانية – المسح الضوئي للصور والمستندات –
كيفية اعداد الهوامش والمالحظات في التقارير – حفظ وفهرسة التقارير والبحث عن
النصوص ونسخ وأمن المعلومات فى التقارير.
 -6نظم معلومات محاسبية
Accounting Information Systems
النظم المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات  :المحاسبة كنظام معلومات – تاثير تكنولوجيا
المعلومات علي نظم الرقابة الداخلية – تاثير تكنولوجيا المعلومات علي المراجعة
الخارجية للقوائم المالية  -التطبيقات والنظم المحاسبية الفرعية  :اطار التطبيقات
المحاسبية لمعالجة العمليات واالنشطة – الدورات المستندية للعمليات الرئيسية – حزم
التطبيقات المحاسبية الجاهزة  -استخدام اكسل -

برامج اعداد المحاسبات – تصميم

وتطوير برامج التطبيقات المحاسبية  -استخدامات محاسبية لبرامج قوائم العمل
االلكترونية  :التعريف ببرامج قوائم العمل.
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 -7ادارة المؤسسات المالية والتمويل
Management Financial Institutions and Finance
مفهوم االدارة المالية ووظيفتها  -نواحي النقص في التحليل المالي  -الدورة النقدية -
اعداد بيان التدفق النقدي  -تمويل االصول -الميزانية التقديرية  -التخطيط الرا سمالي -
تكلفة راس المال  -تحليل البيانات المالية -السيولة والربحية  -النقدية والتخطيط النقدي-
االثار المالية لالهالك -حسابات القبض  -تقارير الخطة المالية  -تقييم مشاريع
االستثمار .
 -8دراسة جدوي المشروعات
Feasibility Studies
اهمية دراسة الجدوى للمشروعات  -تعريف دراسة الجدوى والتطور التاريخى
لالهتمام بها  -المشروع ومقوماتة واشكالة  -دراسات الجدوى االولية وعناصرها -
دراسات الجدوى البيئية  -اهم الجوانب التمويلية فى دراسة الجدوى  -مصادر التمويل
وكيفية احتساب تكلفتها  -معاير اختيار افضل المصادر  -اهم الجوانب المالية في
دراسة الجدوي  -اعداد القوائم المالية  -االلتزامات المالية علي المشروع  -الحوافز
المالية للمشروعات -اهم الجوانب التسويقية  -تقدير الطلب علي المنتجات ومرونتة -
عرض المنتجات والعوامل المؤثرة فيه  -سياسات التسعير -

موقف الحكومة

والمستهلك والمشروعات المنافسة  -الجدوي الفنية والهندسية للمشروع  -دراسة
الجدوي االجتماعية  -طرق تقييم دراسة الجدوي .
 -9دراسات محاسبية بلغة انجليزية
Accounting Studies in English
موضوعات مختارة فى المحاسبة  :المصطلحات والفروض – فروض القيمة – قيمة
طلب الوظيفة – تكاليف المعالجة – تكاليف االنتاج – المحاسبة االدارية – العالقة بين
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التكاليف والربح والحجم – التكاليف القياسية وتحليل االنحدار – اتخاذ القرارات لتمويل
راس المال – قاموس المصطلحات والفروض .
 -11مشروع التخرج
Graduation Project
يستطيع الطالب االختيار من عدد من المشروعات التى يقترحها اعضاء هيئة التدريس
 ,والغرض الرئيسى من المشروع هو استطاعة كل طالب ان يجمع كل ما قدم له من
معلومات خالل دراسته فى سنة واحدة ليوظفها فى تحليل وتصميم وتنفيذ المشروع ,
ومن جهة السلوك فان كل طالب سيعمل من خالل مجموعة متناسقة من الطالب لتخرج
مشروعا متكامال بعد تقسيمه عليهم ويتم طباعة المشروع بصورة يستفيد منها الخريج .
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الفرقة  :الرابعة

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
نظم دعم القرار
Decision Support Systems

شبكات وأمن المعلومات
Network & Information Security

إدارة أفراد
Personnel Management

محاسبة إدارية
Management Accounting

دراسات محاسبة باللغة اإلنجليزية
Accounting Studies in English

مشروع التخرج
Graduation project

إجمالي
الفصل الدراسى الثانى
تطبيقات الحاسب فى أعداد التقارير

4

2

6

35

65

111

51

0

4

2

6

35

65

111

51

0

4

-

4

-

111

111

51

0

4

2

6

25

75

111

51

0

2

1

3

2

4

6

21

11

31

51

0

4

2

6

25

75

111

51

0

4

-

4

-

111

111

51

0

4

2

6

25

75

111

5

0
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2 Accounting Studies in English
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نظم معلومات محاسبية
Accounting Information Systems

إدارة المؤسسات المالية والتمويل
Finance & Financial Institutions Management

دراسات جدوى اقتصادية
Feasibility Studies

مشروع التخرج
Graduation Project

اجمالى

مناقشة شفوية

مالحظات  :مقرر دراسات محاسبية باللغة االنجليزية مستمر طول العام ويعقد االمتحان آخر العام
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