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 قسم إدارة األعمال
 2019/2020الفصل الدراسي الثاني  -موضوعات األبحاث

 الفرقة
كود 
 المقرر

 اسم المقرر
أستاذ 
 المادة

 األبحاثموضوعات 
 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

ى
ول

أل
ا

 

 ع18

دمة في مق
إدارة 
( 1األعمال)
E 

د/ سعيد 
 مبارك

 الموضوع األول: العالقة بين وظائف اإلدارة ووظائف المنظمة 
)مفهوو وأ ميم وودأرة،روظاأ  وودارأرة،روظاأر   وودارأر وا موودأ عمق مووداأر ئف وودأروو  أ  وودارأرة،روظأويشتتتمل ع تتع العنالتتر التاليتتة:

أ   دارأر مق مد(.
 الموضوع الثاني: دور اإلدارة االلكترونية في تحسين أداء المنظمة 

اأ  ووودارأرة،روظأة،روظأرة كتو ق ووودإ ووو أرمموووردلأر ت ووو  أاأرة،روظأرة كتو ق ووودمفهووو وأ ميم ووودأويشتتتتمل ع تتتع العنالتتتر التاليتتتة: )
أرال كتو ق داأر ئف دأر  أرة،روظأرال كتو ق دأ م،رءأر مق مد(.

 العالقة بين وظيفة التسويق واألداء المؤسسيالموضوع الثالث: 
ءأر مؤمموو اأمفهو وأ صاودااأرا،ر)مفهو وأ ميم وودأ   فودأر تمو  واأمك قودئأر ر اودأر تمو    داأ ويشتتمل ع تع العنالتر التاليتة:

 .(ر ئف دأر  أ   فدأر تم  وأ را،رءأر مؤمم م،رص أت م  أرا،رءأر مؤمم اأ
 الموارد البشرية في دعم القدرة التنافسية ل منظمةالموضوع الرابع: دور إدارة 
مفه وأ ميم دأإ،روظأر م رو،أر رشوو داأميو،ررأإ،روظأر مو رو،أر رشوو داأ  ودارأإ،روظأر مو رو،أر رشوو داأ) ويشتمل ع ع العنالر التالية:

 رو،أر رشووو دأ وو أ،لوووأر  وو،وظأر تقد موو دأ، وأإ،روظأر موواأر ئف وودأروو  أإ،روظأر موو رو،أر رشووو دأ رة،رورئأر وا موو دأراصووو أ وو أر مق موود
أ.( عمق مد

 الموضوع الخامس: العالقة بين وظيفة االنتاج واألداء المؤسسي
مفهوو وأ ميم وودأ   فوودأرةقتووديأ ر ئمع وودئاأ، ر وومأر ت وو  وأر ممووتموأ    فوودأرةقتووديأ ر ئمع وودئاأ) ويشتتتمل ع تتع العنالتتر التاليتتة:

أرا،رءأر مؤمم اأر ئف دأر  أ   فدأرةقتديأ ر ئمع دئأ ر  أرا،رءأر مؤمم (.مفه وأ لقداوأرا،رءأر مؤمم اأصادااأ
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كود 
أستاذ  اسم المقرر المقرر

 المادة
 موضوعات األبحاث

 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

 ع17
ع وم 

س وكية 
(1) E 

د/ رمضان 
 -النجار 

د/ سعيد 
 مبارك

 

 بعلم األخالق( تطور العلوم السلوكية وارتباطها 1)
اهداف العلوم  - ارتباط العلوم السلوكية بعلم األخالق واألديان السماوية - تطور العلوم السلوكية) ويشمل العناصر التالية:

العوامل التي تشكل سلوك  - السلوك اإلنساني والسلوك التنظيمي بين الفرق – السلوكية ومدى ارتباطها بأهداف المنظمة

أهم  - الطرق واألساليب الفنية الشائعة لتحليل البدائل لحل المشكالت التنظيمية - سلوك العاملين بالمنظمةتصنيف  -اإلنسان.

 (.النظريات السلوكية التي تحدد العالقة بين الفرد والتنظيم
 

 م( النظريات السلوكية التي تحدد العالقة بين الفرد والتنظي2)
منحنى التوزيع الطبيعي للفروق   - النظريات التحليلية - ألتون مايو اإلنسانيةنظرية العالقات ) ويشمل العناصر التالية:

 (.أهمية الحوافز على فاعلية المنظمة - األداء الفعال بالمنظمة دالة – الفردية
 

 الشخصية وأنماط السلوك اإلنساني (3)
أنماط السلوك من منطلق  - سلوك اإلنسانماذا تعنى كلمة "الشخصية"، والعوامل التي تشكل ) ويشمل العناصر التالية:

أساليب قياس  -" المجمعة –الموقف  –السمات " نظريات الشخصية - دوافعه، وتصنيف سلوك العاملين بالمنظمة

 منحنى التوزيع الطبيعي للفروق الفردية بين األفراد(. - الشخصية
 

 ( العالقة بين القيادة وتحقيق أهداف المنظمة4)

اإلدارية، المهارات  -" القائد الفعال"المدير مواصفات القائد -واإلدارة الفرق بين القيادة ) التالية:ويشمل العناصر 

وتغيير  ،وتغييرها االتجاهاتتعديل ، والتعلم وزيادة القدرة اإلدارية -القيادة نظريات   -الفعال بالمنظمة  داءدالةاألو

 العالقة بين القيادة وتحقيق أهداف المنظمة(. - واجبات القائد وحقوقه - السلوك
 

 ( االتصال الفعال في التنظيم5)

معوقات ، والتنظيم االتصالفيشكال وأعناصر  -منه، وأهميته  الهدفواالتصال مفهوم ) ويشمل العناصر التالية:

أهم النقاط التي تساعد  - نوالمرؤوسيالزمالءو بالرؤساء داخل المنظمةتصال كيفية تحسين اال -ل الفعال االتصا

 .(قواعد النقد البناءأهم  -تجنبها يجب  التيالنقاط ؛ وأهم تنظيمية فعالة اتصاالتبناء في
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كود 
أستاذ  اسم المقرر المقرر

 المادة
 موضوعات األبحاث

 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

 ع16
رياضة 

ل تجاريين 
(1 )E 

د/ أسماء 
 حسين

أمث ة ع ع حل المعادلة الخطية  –المعادلة الخطية  –خلائص المعادلة  –ويشمل العنالر)تعريف المعادلة  المعادالت: (1)
 .تطبيقات ع ع المعادالت(  –أمث ة ع ع حل المعادلة التربيعية  –المعادلة التربيعية  –
حاالت ايجاد معادلة  –معادلة الخط المستقيم تعريف  -ويشمل العنالر )ميل الخط المستقيم :معادلة الخط المستقيم (2)

 .حل المعادلتين( - تطبيقات ع ع معادلة الخط المستقيم - رسم الخط المستقيم  –الخط المستقيم وامث ة ع يها 
 .معكوس الدالة( –انواع الدوال وامث ة ع يها  –النطاق والمدى  –ويشمل العنالر)تعريف الدالة : الدوال (3)
تطبيقات ع ع  -قواعد االشتقاق وامث ة ع يها–المشتقة  -متوسط التغير–الدالة  فيويشمل العنالر)التغير  :التفاضل (4)

 .التفاضل(
مق وب  -مث ة ع يها أو  الملفوفات جبر – انواع الملفوفات -ويشمل العنالر )تعريف الملفوفة :الملفوفات (5)

أ.(نظم حل المعادالت فياستخدام الملفوفات  –الملفوفة 

محاسبة  ع19
 (2مالية )

أ.د حافظ 
 شعيب

 محاسبة في شركات األموال األول:البحث 
ت اوو أ-أرالكتتودلقوو ر أمأ-أر مئد جودأر م دموور دأةاو،روأرامووهوأر ق ، ود-م ،موودأ و أشوووكدئأرامو ر )أويتنتاول البحتتث متتا ي تي:

أ(.ر مورجم–قتداجأر ،ورمدأ-صدتمدأ-ل أ  مدأرامهوأرالكتتدلز د،ظأ  مدأ-أرا،روأرامهوأرئف ظأرا،روأ-م مد أرامهوألع أ
 جرد االلول المتداولة الثاني:البحث 

جووو،أر مصووز  أر مووعئ أ)رخوودلدأرصوووأأ-أقوو ر أرااوو  أر مت،ر  وودمأ-أم ،موودألوو أرااوو  أر مت،ر  وود) ويتنتتاول البحتتث متتا ي تتي:
أ(.ر مورجم–صدتمدقتداجأر ،ورمدأ-أ)ر اق، و(جو،أر ق ، دأرد صز قدأ-جو،أر م، ق  أ-جو،أرا وروأر مد  دأ-أر م،ظ(

 : جرد األلول الثابتة والمشاكل المترتبة ع يهاالبحث الثالث
 ومأرأ-أر تئو ورأرودةيفوأ رق رلو أ-أمدي دأراا  أر ثدرتودأ-أق رلهدمم ،مدأل أجو،أراا  أر ثدرتدأ أ)أويتناول البحث ما ي ي:

أ(.ر مورجم–قتداجأر ر ثأ-أصدتمد–رةيفوأر مئو  درا خع دأر  أرق ر أأ-أراا  أر ثدرتد
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كود 
أستاذ  اسم المقرر المقرر

 المادة
 موضوعات األبحاث

 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

   
 لرابع: القوائم المالية الختامية في المنشآت التجاريةا البحث

-يم دأر   راوأر مد  دأ  أر مقشآئأر تجدو دمأ-ر مقشآئأرافدألدمدم ،مدأل أر   راوأر مد  دأ  أ)ويتناول البحث ما ي ي:
 (.ر مورجم–قتداجأر ر ث-صدتمد– دامدأر موكزأر مد  أ  أر مقشآئأر تجدو د-ر  مدردئأر صتدم دأ  أر مقشآئأر تجدو د

 ع20
حاسب ال
( 2لي )اآل

E 

د/ ايمان 
 حجاج

أ10ر  أأ1ال جد،أمجم  أرالل،ر،أر ز ج دأم أر ثألمع أرد ت ر وأ رمتص،روأر مفدي وأر رومج دأأ-1
أ أمكئردتهد.أ100ر  أ1ر ثألمع أرد ت ر وأ رمتص،روأر مفدي وأر رومج دأ  ردلدأرالل،ر،أم أأ-2
أ20ر  أأ1ر ثألمع أرد ت ر وأ رمتص،روأر مفدي وأر رومج دأال جد،أ دا أخولأرالل،ر،أر فو، دأم أأ-3
أر مفدي وأر رومج دأ  مدلأممد دأ أم   أأل،،أصممدأممت  فئ.ر ثألمع أرد ت ر وأ رمتص،روأأ-4
ر ثألمع أرد ت ر وأ رمتص،روأر مفدي وأر رومج دأ  ورءظأ،وجدئأر  وروظأ م،ظأثفثدأر دوأ أر هدوأومد دأت خحأ ر ئدأر ج أأ-5

أ   دأ ق  أر  وروظ.
 التالية:مع مراعاة انه البد وان يتضمن البحث النقاط                   

 م ،مدأل أ غدئأر رومجدأممأر توك زألع أ غدأر ف ج ر أر زو [أ1]
 ر م ا ،أم أر روقدمجأر رومج أ ت خ حأمدتئو رأ [أ2]
 ت خ حأتفا ع أ ت  وأ غدئأر رومجد [أ3]
 رق ر أر ر دقدئأر ممتص،مدأ  أ غدأر ف ج ر أر زو [أ4]
 ك أشك أدأ    ف  أتقف ذيدأ ر غوضأمقهد رالشكد أر ممتص،مدت خ حأمفه وأصورا أر ت، وأ [أ5]
ت ع  أ عمشكعدأم أم،صفئأ ألمع دئأ أمصوجدئأ أمدي أر ر دقدئأأر ص روزوأممرقشدءأ أتام وأصو  دأر ت، وأ أ [أ6]

 ئمع .د مصتدوأ عر ثر ممتص،مدأ ذ وأ عقم ذيأر ت ر  ى
  هوسأرم ت  دئأر ر ث [أ7]
أر ماد،وأر ئعم دأر ت أتوأرالمتئدقدأرهدأ  أر ر ث [أ8]
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 الفرقة
كود 
أستاذ  اسم المقرر المقرر

 المادة
 موضوعات األبحاث

 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

ية
ان

لث
ا

 

 ع26
إدارة 
( 1البنوك )
 E 

د/ هشام 
 أبو عميرة

 

 المصري ". االقتصادياإلصالح  وتأثيرهاعلى"البنوك التجارية  الموضوع األول:

اهداف برنامج اإلصالح  –ومصادر التمويل واالهداف وخصائص البنوك التجارية  –األهمية ) :ويشمل العناصر التالية

 .(مصرهم إنجازات خطة اإلصالح في أ –االقتصادي 

االعمال الداخلية والخارجية  تأثيرهاعلى"اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية ومدي  :نيالموضوع الثا

 ". االلكتروني للبنوكوالتسويق 

 - االلكترونيالتسويق  –البنوك  علىالداخلي والخارجي  والتأثير –المبادئ  –االتفاقية مفهوم ويشمل العناصر التالية: )

 .(للبنوكالتسويق المصرفي وسياسات التسويق الحديث  مراحل

 "جودة الخدمات المصرفية التقليدية والحديثة ودورها في تعزيز القدرة التنافسية للبنوك ". :الموضوع الثالث

االبعاد –جودة هذه الخدمات واثرها في زيادة القدرة التنافسية  – خصائصها-المصرفيةالخدمات التالية: )ويشمل العناصر 

 .مقترحة لجودة الخدمة االلكترونية(ال

 "قياس الرضا عند الزبائن يكون بعدد من النماذج للتوضيح مدي نجاح المؤسسة البنكية ". الموضوع الرابع:

 نموذج  - CROSBYوأيضا نموذج  -  CYQنموذج دورة الجودة   –مفهوم الرضا او االشباع ويشمل العناصر التالية: )

SERVQUAL). 

 االقتصادية". وتأثيرها بالتنمية" وسائل الدفع االلكتروني  :الموضوع الخامس

التنمية االقتصادية تعريف –الخصائص والمزايا  –األنواع المختلفة لوسائل الدفع االلكترونية ويشمل العناصر التالية: )

 .(نوك في تمويل التنمية االقتصاديةدور الب  –واالهداف 

 ع27

مقدمة في 
نظم 

المع ومات 
E 

د/ عبير 
 عباس

 

 

1- Information technology concepts 

(Hardware – software- data and information – the value of information – system and modeling 

concepts- system types – system performance and standard- modeling a system – 

telecommunication and networks – system development) 

2- Electronic commerce 

(Hardware components – multiprocessing – grid computing – access methods – input devices – 

output device) 
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كود 
أستاذ  اسم المقرر المقرر

 المادة
 موضوعات األبحاث

 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

   

3- Systems and application software 

(System software – application software – common hardware functions –hardware independence 

– utility programs)  

4- Electronic commerce and accounting 

(Introduction to electronic commerce – multistage model for e-commerce – e-commerce 

challenges – advantages of e-commerce – e-commerce application investment and finance) 

5- 5-Types of information system in organization - 

(Four essential information system – office and user productivity support system –transaction 

processing systems – enterprise systems- data mining) 

محاسبة  ع28
 التكاليف

أ.د حافظ 
 شعيب

 

 البحث األول :

 عنوان البحث " نظريات قياس التكاليف "
سبة  ية: )مقدمرة عرن محا شمل العناصرر التال يب التكراليف  -التكراليف وأهميتهرا وي يات التكراليف وعالقتهرا بتبو قروائم  -نظر

 المراجع(.–النتائج والتوصيات إن وجدت  -خاتمة البحث  -التكاليف ونتائج األعمال 
 

 البحث الثانى :
 عنوان البحث " محاسبة التكاليف والمبادئ التي تقوم عليها "

ها ويشمل العناصر التالية: )مقدمة عن  كاليف وأهميت سبة الت هدافها  -محا كاليف وأ سبة الت يف بمحا بادئ  -التعر سس والم األ

ية  -نظم المعلومات التكاليفية وأهميتها  -العلمية لمحاسبة التكاليف  حث  -مقومات نظام المعلومات التكاليف مة الب تائج  -خات الن

 المراجع(. -والتوصيات إن وجدت 
 

 :الثالث بحثال

 تحليل وتبويب عناصر التكاليف " عنوان البحث "
تحليل عناصر التكاليف  -المفاهيم األساسية للتكاليف  -ويشمل العناصر التالية: )مقدمة عن محاسبة التكاليف وأهميتها 

 المراجع(. -النتائج والتوصيات إن وجدت  -خاتمة البحث  -تحليل التعادل  -المختلطة 
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كود 
أستاذ  اسم المقرر المقرر

 المادة
 موضوعات األبحاث

 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

إدارة مالية  ع29
(1 )E 

د/ سعيد 
 مبارك

 
 

 الموضوع األول: أثر الرقابة المالية على األداء المالي للمنظمة

المشكالت ، مراحل الرقابة المالية، الرقابة المالية دافأه، الرقابة الماليةمفهوم وأهمية ) ويشتمل على العناصر التالية:

وطرق معالجتها، أثر الرقابة المالية على األداء المالي للمنظمة، أمثلة على  والمعوقات التي تواجهه الرقابة المالية
 درجاتالرفع )التشغيلي، المالي،الكلي(.

 

 الموضوع الثاني: دور اإلدارة المالية في تمويل المشروعات

مفهوم وأهمية اإلدارة المالية، أهداف اإلدارة المالية، مصادر التمويل قصيرة االجل، مصادر ) التالية:ويشتمل على العناصر 

 (.التمويل طويلة االجل، دور اإلدارة المالية في توفير التمويل الالزم للمشروعات، أمثلة على تكلفة األموال
 

 لية للمنظمةالموضوع الثالث: دور التخطيط المالي في اتخاذ القرارات الما

مفهوم وأهمية التخطيط المالي، أهداف التخطيط المالي، مراحل التخطيط المالي، مفهوم ) ويشتمل على العناصر التالية:

ومكونات الموازنات المالية، العالقة بين التخطيط المالي واتخاذ القرارات المالية في المنظمة، أمثلة على استخدام معادلة 

 (.بؤ باإليراداتاالتجاه العام في التن
 

 الموضوع الرابع: العالقة بين سياسة توزيع األرباح والقيمة السوقية للسهم

نواع ) ويشتمل على العناصر التالية: باح، أ يع األر سة توز مؤثرة على سيا مل ال مفهوم وأهمية سياسة توزيع األرباح، العوا

سوقية األجلاألرباح المحتجزة كمصدر للتمويل طويل سياسات توزيع األرباح،  مة ال ، العالقة بين سياسة توزيع األرباح والقي

 (.للسهم، أمثلة على سياسات توزيع األرباح
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كود أ
أستاذ  اسم المقرر المقرر

 المادة
 موضوعات األبحاث

 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

 إدارة أفراد ع30أ
E 

د/ مها 
 عادل

 

 وتقييم الوظائفالبحث األول: توصيف الوظائف 
 

خطوات توصيف الوظائف مع  - تعريف توصيف الوظائف ومجاالت استخدامه بالمنظمات)ويشتمل على العناصر التالية:

 .(طرق تقييم الوظائف - تعريف وأهميه تقييم الوظائف - وصف ألحدى الوظائف لبطاقةتناول نموذج 
 

 : تخطيط القوى العاملةالثانيالبحث 

البيانات الالزمة لتخطيط القوى  - أهداف تخطيط القوى العاملة - تعريف تخطيط القوى العاملة)العناصر التالية:ويشتمل على 

مشكالت تخطيط القوى  - مراحل تخطيط القوى العاملة كيفية معالجة العجز والفائض من القوى العاملة بالمنظمة - العاملة

 (.العاملة بجمهورية مصر العربية
 

 الثالث: اختيار وتعيين العاملينالبحث 

 - أهداف االختيار والتعيين - العالقة بين االستقطاب واالختيار والتعيين - تعريف االختيار)ويشتمل على العناصر التالية:

 (.خطوات اختيار وتعيين العاملين - معوقات االختيار والتعيين - أسس االختيار والتعيين
 

 الوظيفيالبحث الرابع: تخطيط وتطوير المسار 
مراحل المسار  -الوظيفي أهداف تخطيط وتنمية المسار  - الوظيفيتعريف تخطيط المسار )ويشتمل على العناصر التالية:

 الوظيفي(.تنمية المسار  -الوظيفي خطوات تخطيط المسار  -الوظيفي 
 

 البحث الخامس: تدريب الموارد البشرية

كيفية تحديد االحتياجات التدريبية  - أنواع التدريب - تعريف التدريب وأهدافه للفرد والمنظمة)على العناصر التالية:ويشتمل 

 (.طرق تقييم التدريب - أساليب التدريب - باعتبارها عامال أساسيا من عوامل نجاح العملية التدريبية
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 الفرقة
كود 
 المقرر

 اسم المقرر
أستاذ 
 المادة

 موضوعات األبحاث
 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

ك
و
بن

و
ر 

ما
تث

س
 ا
بة

شع
ة 

لث
ثا

ال
 

 ج36
إدارة 

 المبيعات 
E 

د/ مها 
 عادل

 

 الشخصيالبحث األول: البيع 

 -الشخصي األهداف األساسية للبيع  - أهمية عملية البيع -الشخصي تعريف البيع ) ويشتمل على العناصر التالية:

 .(الرقابة على نشاط البيع - المواقف البيعية - مراحل العملية البيعية - لبيعيةأنواعاألعماال

 : القوة البيعيةالثانيالبحث 

رات الواجب الخصائص والمها - وظائف ومهام البائعين الناجحين -تعريف القوة البيعية)ويشتمل على العناصر التالية:

 .(توظيف رجال البيع - رجال البيعمصفوفة  - توافرها فى رجل البيع

 البحث الثالث: أنماط العمالء

األنماط  - مصفوفة العمالء - تصنيف العمالء -در الحصول على العمالء المرتقبينمصا)ويشتمل على العناصر التالية:

 .(معرفة العمالء - من العمالء وأساليب التعامل معهمالمختلفة 

 التنبؤ بالمبيعات البحث الرابع:

التنبؤ متطلبات  - مستويات التنبؤ بالمبيعات - أهداف التنبؤ بالمبيعات -تعريف التنبؤ بالمبيعات)ويشتمل على العناصر التالية:

 (.طرق التنبؤ بالمبيعات - مل المؤثرة على التنبؤ بالمبيعاتالعوا - بالمبيعات

 المبيعاتموازنة  البحث الخامس:

 - مسئولية إعداد موازنة المبيعات - مزايا إعداد موازنة المبيعات -موازنة المبيعات تعريف)ويشتمل على العناصر التالية:

 .(أنواع موازنة المبيعات - اد موازنة المبيعاتمراحل إعد - أسس إعداد موازنة المبيعات - مبادئ اعداد موازنة المبيعات
 

 ج37
بحوث 
( 1عم يات)
 E 

د/ أسماء 
 حسين

 

1-Introduction of Operations Research  

(The Origin of Operations Research- Defections of Operations Research-Phases of Operations 

Research- Techniques of Operations Research- Advantages of Operations Research). 
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كود 
 المقرر

 اسم المقرر
أستاذ 
 المادة

 موضوعات األبحاث
 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

   

2-Linear programming Problem 

(Optimization Problems-Linear programming and problem formulation and some examples) 

3- Graphical method for solving linear programming problem 

(Introduction to graphical method- Examples of solving linear programming problem by 

graphical method- Special Cases in graphical method)                            

4-The Simplex method for solving linear programming problem 

 (Introduction to the simplex method- Examples of solving linear programming problem by- 

Special cases in simplex method)                                                            

5-Dual Linear programming problem 

(Dual Problem formulation- Application and advantages of duality- examples of dual problems-

Duality and simplex method)                                                

مبادئ  ج38
 مراجعة

أ.د حافظ 
 شعيب

 

 طبيعة وتطور ومفاهيم المراجعة المالية: البحث األول
مفهوم ومداخل المراجعة  -مقدمة عن المراجعة المالية والفرق بينها وبين المحاسبة المالية )ويشتمل على العناصر التالية:

 (.المراجع–نتائج وتوصيات  - خاتمة–األخطاء والغش في المراجعة المالية  - أهداف ومجاالت المراجعة المالية -المالية 
 

 البحث الثاني: مراجع الحسابات
حقوق وواجبات مراجع  -التأهيل العلمي والعملي للمراجع  - مقدمة عن المراجعة المالية)ويشتمل على العناصر التالية:

 (.المراجع–نتائج وتوصيات  - خاتمة–أدلة ووسائل اإلثبات في المراجعة -مسئولية مراجع الحسابات  -الحسابات 
 

 ة: طبيعة ومفهوم المراجعة اإلداريالبحث الثالث
مدخل المراجعة اإلدارية  -مقدمة عن المراجعة اإلدارية والفرق بينها وبين المراجعة المالية ) ويشتمل على العناصر التالية:

 .(المراجع–نتائج وتوصيات  - خاتمة–أهداف ومجاالت المراجعة اإلدارية  -مفهوم المراجعة اإلدارية  -
 

د/ عبير  تأمين ج39
 عباس

 

1- Risk and insurance 

(Definition – chance of loss – peril and hazard-loss and risk avoidance- methods of dealing with 

risk- mathematical foundation of insurance- insurance and gambling – elements of insurance risk 

– randomness- economic feasibility) 
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كود 
 المقرر

 اسم المقرر
أستاذ 
 المادة

 موضوعات األبحاث
 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

   

2- Types of insurance 

(Proprietary insurance – capital stock insurance –cooperative insurance – mutual companies- 

governmental insurance) 

3- The insurance contract 

(The contract define- making the contract – essential elements of an insurance contract – 

characteristics of insurance contract- subrogation) 

4- Risk management 

(Risk management and insurance management- objectives of risk management – steps in the risk 

management process – identifying potential losses- non insurance transfer) 

5- Life insurance 

(The life insurance works – other premium elements – probability of death – characteristics of 

mortality rate – effects of the level premium plan) 

 ج40
إدارة 

 االئتمان 
E 

د/ مها 
 عادل

 

 األول: أساسيات إدارة االئتمان البحث
الخصائص  - حدود خلق االئتمان - أهمية إدارة االئتمان - تعريف إدارة االئتمان وأهدافها)ويشتمل على العناصر التالية:

 (.الرئيسية لباحث االئتمان

 : مصادر االئتمانالثانيالبحث 
 (.أنواع االئتمان - مصادر تمويل البنوك - حدود خلق االئتمان -تعريف إدارة االئتمان وأهدافها)ويشتمل على العناصر التالية:

 االئتمانيالبحث الثانى: العوامل المتكاملة التى تؤثر في اتخاذ القرار 
مؤثرة فى اتخاذ القرار العوامل ال - معايير منح االئتمان - تعريف إدارة االئتمان وأهدافها)ويشتمل على العناصر التالية:

 (.االئتماني

 .إجراءات منح االئتمان البحث الثالث:

عوامل التى تدفع العميل ال - ئتمانالدراسة االئتمانية لمنح اال - تعريف إدارة االئتمان وأهدافها)ويشتمل على العناصر التالية:

 (.االئتمانية أعداد الموازنة - لالقتراض

 البحث الرابع: مخاطر االئتمان.
رة طرق السيط - أهمية  إدارة مخاطر االئتمان - أنواع المخاطر االئتمانية - تعريف مخاطر االئتمان) ويشتمل على العناصر التالية:

 .(مراحل حل مشكلة الديون المتعثرة - زلإدارة مخاطر االئتمان حسب مقررات لجنة با - )الحد من( على مخاطر االئتمان
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 الفرقة
كود 
 المقرر

 اسم المقرر
أستاذ 
 المادة

 األبحاثموضوعات 
 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

ق
وي

س
 ت

بة
شع

ة 
لث

ثا
ال

 

 ب 36
إدارة 

 المبيعات 
E 

د/ مها 
 عادل

 الشخصي األول: البيعالبحث 

 - األهداف األساسية للبيع الشخصى - أهمية عملية البيع - تعريف البيع الشخصى) ويشتمل على العناصر التالية:

 (.الرقابة على نشاط البيع - المواقف البيعية - العملية البيعيةمراحل  - لبيعيةأنواعاألعماال

 البحث الثانى: القوة البيعية.

رات الواجب الخصائص والمها - وظائف ومهام البائعين الناجحين - قوة البيعيةتعريف ال) ويشتمل على العناصر التالية:

 (.البيعتوظيف رجال  - مصفوفة رجال البيع - توافرها فى رجل البيع

 البحث الثالث: أنماط العمالء.

األنماط  - مصفوفة العمالء - تصنيف العمالء - در الحصول على العمالء المرتقبينمصا) ويشتمل على العناصر التالية:

 (.معرفة العمالء - ليب التعامل معهمالمختلفة من العمالء وأسا

 التنبؤ بالمبيعات. البحث الرابع:

متطلبات  - مستويات التنبؤ بالمبيعات - أهداف التنبؤ بالمبيعات - تعريف التنبؤ بالمبيعات) التالية:ويشتمل على العناصر 

 (.طرق التنبؤ بالمبيعات - مل المؤثرة على التنبؤ بالمبيعاتالعوا - التنبؤ بالمبيعات

 البحث الخامس:موازنة المبيعات.

 - مسئولية إعداد موازنة المبيعات - مزايا إعداد موازنة المبيعات - عريف موازنة المبيعاتت) ويشتمل على العناصر التالية:

 .(أنواع موازنة المبيعات - مراحل إعداد موازنة المبيعات - أسس إعداد موازنة المبيعات - مبادئ اعداد موازنة المبيعات

 ب 37
بحوث 
( 1عم يات)
 E 

د/ أسماء 
 حسين

1-Introduction of Operations Research  

(The Origin of Operations Research- Defections of Operations Research-Phases of Operations 

Research- Techniques of Operations Research- Advantages of Operations Research)                                                                                                  

2-Linear programming Problem 

(Optimization Problems-Linear programming and problem formulation and some examples) 

3- Graphical method for solving linear programming problem 

(Introduction to graphical method- Examples of solving linear programming problem by 

graphical method- Special Cases in graphical method)                            

4-The Simplex method for solving linear programming problem 

 (Introduction to the simplex method- Examples of solving linear programming problem by- 

Special cases in simplex method)                                                            
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كود 
 المقرر

 اسم المقرر
أستاذ 
 المادة

 موضوعات األبحاث
 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

   
5-Dual Linear programming problem 

(Dual Problem formulation- Application and advantages of duality- examples of dual problems-

Duality and simplex method) 

مبادئ  ب 38
 مراجعة

أ.د حافظ 
 شعيب

 :البحث األول : طبيعة وتطور ومفاهيم المراجعة المالية

 -مفهوم ومداخل المراجعة المالية   - مقدمة عن المراجعة المالية والفرق بينها وبين المحاسبة المالية)ويشتمل على العناصر التالية: 

 (.المراجع -نتائج وتوصيات  - خاتمة -األخطاء والغش في المراجعة المالية  -أهداف ومجاالت المراجعة المالية 

 :تالبحث الثاني : مراجع الحسابا

 -حقوق وواجبات مراجع الحسابات  -التأهيل العلمي والعملي للمراجع  - مقدمة عن المراجعة الماليةويشتمل على العناصر التالية: )

 (.المراجع –نتائج وتوصيات  - خاتمة -دلة ووسائل اإلثبات في المراجعة أ -مسئولية مراجع الحسابات 

 :اإلداريةالبحث الثالث :طبيعة ومفهوم المراجعة 

مفهوم  -مدخل المراجعة اإلدارية  -مقدمة عن المراجعة اإلدارية والفرق بينها وبين المراجعة المالية )ويشتمل على العناصر التالية: 

 (المراجع –نتائج وتوصيات   - خاتمة -أهداف ومجاالت المراجعة اإلدارية  -المراجعة اإلدارية 

د/ عبير  تأمين ب 39
 عباس

1- Risk and insurance 

(Definition – chance of loss – peril and hazard-loss and risk avoidance- methods of dealing with risk- 

mathematical foundation of insurance- insurance and gambling – elements of insurance risk – 

randomness- economic feasibility) 

2- Types of insurance 

(Proprietary insurance – capital stock insurance –cooperative insurance – mutual companies- 

governmental insurance) 

3- The insurance contract 

(The contract define- making the contract – essential elements of an insurance contract – characteristics 

of insurance contract- subrogation) 

4- Risk management 

(Risk management and insurance management- objectives of risk management – steps in the risk 

management process – identifying potential losses- non insurance transfer) 

5- Life insurance 

(The life insurance works – other premium elements – probability of death – characteristics of mortality 

rate – effects of the level premium plan) 
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اسم 
 موضوعات األبحاث كود المقرر أستاذ المادة المقرر

 )يختار الطالب موضوع واحد في كل مقرر(

 ب 40
ترويج 
 المبيعات 

E 

د/ رمضان 
 النجار

 

 عناصر المزيج التسويقي( المزيج الترويجي من أهم 1)
وترويج  الترويجيتعريف النشاط ، عناصر المزيج الترويجي، وعناصر المزيج التسويقي)ويشتمل على العناصر التالية: 

دور ترويج المبيعات في زيادة المبيعات المنتجات، وزيادة ربحية المنتجات، ، المبيعات، وأهمية وأهداف ترويج المبيعات

 .(أخالقيات ترويج المبيعات، أفضل تنافسيوتحقيق موقف 
 

 الترويجيالمزيج  واستراتيجيات( خطة الترويج المناسبة والميزانية المالية، 2)
، استراتيجيات المزيج الترويجي، المبيعات وميزانية الترويجترويج ، العالقة بين التكلفة والربحية) ويشمل العناصر التالية:

 تقييم األداء الترويجي(.
 

 اإللكتروني االتصالعبر وسائل  ( ترويج المبيعات3)
ووسائل أساليب ، التجارة االلكترونيةو اإللكترونيوالبيع  الفرق بين البيع الشخصي المباشر) ويشتمل على العناصر التالية:

فاعلية الحملة تقييم ، لقياس فاعلية األشرطة اإلعالنية المستخدمةأهم األدوات  ، ماهياالنترنت برع للمبيعات الترويج

 .(االنترنت برع الترويجية
 

 عالن أحد عناصر المزيج الترويجي( اإل4)
، والحالة النفسية للمشاهدالعالقة بين اإلعالن ه، الهدف منه، وأنواعه، وخصائصاإلعالن و)ويشتمل على العناصر التالية: 

 سبق "هوتشيكس "الغزالى، وهل "عند استعمالها فى اإلعالن   Hotchkiss هوتشيكسلب الرغبات/ الحاجات يرتوت

Hotchkiss "   إعالنات ؛ ونصائح بشأن إعالنات المناطق الخارجيةأهم ال -اإلنسانية  الرغبات/ الحاجاتفي تحديد تلك

ن؛ اإلعالتصميم  ؛ واعتباراتأهم طرق تصميم االعالن - اضع اإلعالن على الصحيفةموو عالنات الصحف؛ وإالمجالت

 واستخدام Logoشعارك المصورلأللوان؛ وانسجامها؛ واالرتباطات السيكولوجية ، جرافيك  اإلعالن المطبوعشكل تصميم و

 .(إعالنك فيتخدام الصور الفوتوغرافية ؛ واسالرسوم التوضيحية
 

 م المعارض لترويج منتجات الشركة( تنظ5)
المعارض  دافأهالتجارية؛ والمعارض ، وخصائص وسمات المعارض التجارية تعريف): ويشتمل على العناصر التالية

معايير اختيار المعارض التجارية  - المعلومات الواجب تجميعها ودراستها قبل اتخاذ قرار المشاركة؛ والتجارية كأداة ترويجية

لمشاركة في المعارض نفيذ قرار التالمراحل العملية هي، وما المعرض فيعملية اتخاذ قرار المشاركة  - كأداة ترويجية

 .(المشاركة في المعارض التجاريةتنفيذ استراتيجيات  - التجارية
أ

http://www.nabadv.com/
https://www.nabadv.com/index.php/ar/2014-01-29-08-22-27/232-logo-design-company
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 د 36
بحوث 
 عم يات

(1 )E 

أسماء د/ 
 حسين

 

1-Introduction of Operations Research  

(The Origin of Operations Research- Defections of Operations Research-Phases of Operations 

Research- Techniques of Operations Research- Advantages of Operations Research)                                                                                                  

2-Linear programming Problem 

(Optimization Problems-Linear programming and problem formulation and some examples) 

3- Graphical method for solving linear programming problem 

(Introduction to graphical method- Examples of solving linear programming problem by 

graphical method- Special Cases in graphical method)                          

4-The Simplex method for solving linear programming problem 

 (Introduction to the simplex method- Examples of solving linear programming problem by- 

Special cases in simplex method)                                                            

5-Dual Linear programming problem 

(Dual Problem formulation- Application and advantages of duality- examples of dual problems-

Duality and simplex method) 

د/ عبير  E تأمين  د 37
 عباس

 

1- Risk and insurance 

(Definition – chance of loss – peril and hazard-loss and risk avoidance- methods of dealing with 

risk- mathematical foundation of insurance- insurance and gambling – elements of insurance risk 

– randomness- economic feasibility) 

2- Types of insurance 

(Proprietary insurance – capital stock insurance –cooperative insurance – mutual companies- 

governmental insurance) 

3- The insurance contract 

(The contract define- making the contract –essential elements of an insurance contract – 

characteristics of insurance contract- subrogation) 
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4- Risk management 

(Risk management and insurance management- objectives of risk management – steps in the risk 

management process – identifying potential losses- non insurance transfer) 

5- Life insurance 

(The life insurance works – other premium elements – probability of death – characteristics of 

mortality rate – effects of the level premium plan) 

 د 38
تح يل 

وتلميم 
 (2النظم )

د/ عبد 
العزيز 
 يوسف

 

مقارنة بين الطريقة التقليدية لدورة حياة النظام وبين الطريقة السريعة، عند عمل نظام معلومات إلحدى ( 1)

 المنظمات.   
مرحلة ، النظام مرحلة تصميم، النظام مراحل تحليل، SDLC حياة النظام دورة) ويشتمل على العناصر التالية:      
 (.مزايا وعيوب كل طريقة، اتمراحل تطوير البرمجي، النظام تنفيذ

 

  المعلومات. نظام عمل لمراحل الالزمة الخطوات( 2)
أنواع ، المعلومات نظمأهمية ، المعلومات نظم تعريف، المعلومات مراحل تطور نظم) ويشتمل على العناصر التالية:     

 (.القطاعات المختلفةبعض في  المعلومات نماذج نظم، المعلومات يزات نظممم، المعلومات ظمن
 

  .أهداف مرحلة التصميم، مع التركيز على المعلومات نظاممراحل تصميم ل الالزمة الخطوات( 3)
مراحل تطور ، المعلومات مشروع تحليل وتصميم نظم، النظام متصمي تعريف) العناصر التالية:ويشتمل على 

 (.أهداف مرحلة تصميم نظام المعلومات، المعلومات تصميم نظممراحل ، المعلومات نظم
 

 .المعلومات نظامالعوامل المؤثرة في عملية تصميم ( 4)
أو تطوير  تصميم العتبارات األساسية عندا، النظام عملية تصميم في العوامل المؤثرة) التالية:ويشتمل على العناصر       
ودوره في اتخاذ القرارات المؤثرة في نظام المعلومات المحاسبي، العوامل مثال: ) ،ة وفعالية النظاماءالتأثير على كف، النظام

 .(خصائص نظام المعلومات، االستراتيجية
 

 النظام فى دورة تطوير نظام المعلومات.دور مرحلة توثيق ( 5)
توثيق البناء ، مستند توثيق تصميم النظام هاعلي يحتوي التيالتفاصيل الرئيسية ) على العناصر التالية: ويشتمل      

العالقة بين توثيق النظام ودورة تطوير نظام ، مراحل دورة تطوير النظام، الداخلي للبرامج؛ وذلك بغرض الصيانة والتطوير
 (.توثيق بناء النظام، وتنفيذه، وصيانته، المعلومات

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+SDLC&sa=X&ved=2ahUKEwijlLHfqaDpAhUKy4UKHdz1Bt4Q1QIoAHoECAsQAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&sa=X&ved=2ahUKEwijlLHfqaDpAhUKy4UKHdz1Bt4Q1QIoA3oECAsQBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&sa=X&ved=2ahUKEwijlLHfqaDpAhUKy4UKHdz1Bt4Q1QIoAnoECAsQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&sa=X&ved=2ahUKEwijlLHfqaDpAhUKy4UKHdz1Bt4Q1QIoBXoECAsQBg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&sa=X&ved=2ahUKEwijlLHfqaDpAhUKy4UKHdz1Bt4Q1QIoBXoECAsQBg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9+%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&sa=X&ved=2ahUKEwijlLHfqaDpAhUKy4UKHdz1Bt4Q1QIoBXoECAsQBg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwijlLHfqaDpAhUKy4UKHdz1Bt4Q1QIoBnoECAsQBw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwji_K3qqqDpAhVEQBoKHTGyCVcQ1QIoAHoECAsQAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwji_K3qqqDpAhVEQBoKHTGyCVcQ1QIoAXoECAsQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwji_K3qqqDpAhVEQBoKHTGyCVcQ1QIoAnoECAsQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwji_K3qqqDpAhVEQBoKHTGyCVcQ1QIoA3oECAsQBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwji_K3qqqDpAhVEQBoKHTGyCVcQ1QIoA3oECAsQBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwji_K3qqqDpAhVEQBoKHTGyCVcQ1QIoA3oECAsQBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwji_K3qqqDpAhVEQBoKHTGyCVcQ1QIoBHoECAsQBQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9&sa=X&ved=2ahUKEwji_K3qqqDpAhVEQBoKHTGyCVcQ1QIoBXoECAsQBg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&sa=X&ved=2ahUKEwjVgrS9q6DpAhVQzhoKHZ2CAg8Q1QIoAHoECAwQAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwjVgrS9q6DpAhVQzhoKHZ2CAg8Q1QIoAXoECAwQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwjVgrS9q6DpAhVQzhoKHZ2CAg8Q1QIoBHoECAwQBQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwjVgrS9q6DpAhVQzhoKHZ2CAg8Q1QIoBHoECAwQBQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwjVgrS9q6DpAhVQzhoKHZ2CAg8Q1QIoBHoECAwQBQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_arEG802EG802&q=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+PPT&sa=X&ved=2ahUKEwjVgrS9q6DpAhVQzhoKHZ2CAg8Q1QIoBnoECAwQBw
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 د 39
قواعد 

البيانات 
(1) 

د/ أسامة 
 مسعد

 

 قاعدة بيانات شركة تجارية (:1المشروع البحثى رقم )
هاتف القسم(. ولدي  –رقم القسم  –)تلك الشركة لديها مجموعة من االقسام لتنفيذ اعمال الشركة ولكل قسم )اسم القسم 

 –العنوان  – الوظيفيالرقم  –الشركة عدد من الموظفين الذين يعملون في االقسام المختلفة وبياناتهم كاآلتي )اسم الموظف 

 ف في قسمه في سجل توظيف الموظفون(.الراتب(. يتم تسجيل تاريخ عمل كل موظ
 

 قاعدة بيانات تسجيل مقررات دراسية للطلبة بالمعهد (:2المشروع البحثى رقم )
تسجيل البيانات الخاصة بالطلبة والمقررات وعملية تسجيل الطلبة للمقررات. كل مقرر له البيانات التالية:  المعهد قرر)حيث 

العنوان. يقوم  –الرقم الجامعى  –عدد الساعات. وبيانات الطالب المطلوبة هي: اسم الطالب  –رقم المقرر  –اسم المقرر 

 .(ي ورقم الشعبة عند تسجيل الطالب ألي مقرربتدوين العام الجامعي والفصل الدراس معهدمسجل ال
 

 قاعدة بيانات مركز صيانة أجهزة كهربية (:3المشروع البحثى رقم )
الجهاز وتسجيل  بإصالحيقوم باستقبال اجهزة العمالء وتسجيلها في سجل اإلصالحات. ثم يقوم بتحديد الفني الذي بقوم )حيث 

 واسم الصنفقطع الغيار المطلوبة للجهاز والتي طلبها الفني من المخازن. فإذا كانت بيانات الجهاز هي رقمه المسلسل 

وبيانات العمالء هي رقمه واسمه ورقم الهاتف. والبيانات الخاصة بالفني هي رقمه واسمه وتخصصه وبيانات قطع الغيار 

عدد قطع الغيار  ويتم تسجيلتسجيل تاريخ دخول الجهاز لمركز الصيانة في سجل اإلصالحات  وسعرها ويتمهي رقم القطعة 

 .(في سجل احتياجات األجهزة

 (: قاعدة بيانات مركز طبى4لمشروع البحثى رقم )ا
يل )حيث  عض التحال يب ب كن أن يطلب الطب من المم مريض و لى ال شف ع يقوم باستقبال المرضي ويقوم الطبيب المختص بالك

مريض،  للمريض. بيانات االطباء هي االسم والرقم الوظيفي والتخصص بينما يتم تسجيل هذه البيانات للمريض: االسم ورقم ال

جراء وعند كل زيارة يتم تسجيل تاريخ الزيارة. وبيانات  تاريخ إ سجيل  يتم ت ضا  ته وأي مه وتكلف يل ورق سم التحل هي ا يل  التحل

 .(التحليل. ويحتوي المركز على أماكن للتنويم ويتم تسجيل تاريخ الدخول والخروج ومسلسل التسجيل ورقم الغرفة
 

 (: قاعدة بيانات للموظفين واالقسام والمشاريع التي تديرها تلك الشركة 5المشروع البحثى رقم )
سم )حيث أن  نات الق ظف. وبيا كل مو مل ل تاريخ الع سجيل  يتم ت ما  لوظيفي بين سمبيانات الموظفون هي االسم والرقم ا  هي اال

ناء  نات اب سجيل بيا شركة بت قوم ال شروع. وت ية الم تاريخ بدا لرقم و سم وا هي اال شاريع  نات الم هاتف وبيا سم وال قم الق ور

 .(والجنس الموظف وذلك بتسجيل االسم وتاريخ الميالد

 على أن بشمل كل مشروع بحثى من السابق العناصر التالية:
 )عنوان البحث، مقدمة البحث، موضوع البحث، ملخص البحث، مراجع البحث(

 اختيار موضوع واحد فقط من تلك القواعد حسب مسماه :وعلى أن يراعي
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قوم لتلك نموذج بيانات لتمثيل بيانات  وان تقترح ثم ت تك،  ضيح مالحظا مع تو قات  نات والعال حددا الكائ القاعدة كل على حدة م

ية تحويل نموذج الكينونة/العالقةب نات عالئق عدة بيا لي قا جداول )ا صميم ال قوم بت ثم ت  ،Tables سيس أي نامج االك لى بر ( ع

جداول، لك ال بربط ت قوم  ثم ت لديك،  صدار  ضية إ نات افترا خال بيا قوم بإد لك ال ثم ت مل في ت قوم بع ثم ت ستعالمات  5جداول،  ا

(Queries( ماذج صميم ن قوم بت ثم ت خذ )Forms( على األقل من تلك القاعدة،  قوم بأ ثم ت  ،)Screen Shoot لة كل مرح ( ل

 من تصميم.
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 SPSSالعرض البياني والجدولي للبيانات باستخدام برنامج  الموضوع األول:
 

  ويشمل العناصر التالية:

شمل: ياني وي عرض الب سيطة) أوالً: ال مدة الب جة Bar chart األع لدائرة،  Clustered bar chartوالمزدو  Pieا

chart ،شكل االنتشار). 

شمل: جدولي وي عرض ال ياً: ال سيط) ثان جدول الب مزدوج، Frequency table ال جدول ال  Cross tabulation ال

table). 
            

 .Employee dataمع التطبيق باستخدام ملف       

 SPSSالموضوع الثاني: العرض الحسابي وتطبيقات االنحدار واالرتباط باستخدام برنامج 
 

 ويشمل العناصر التالية:

 .(Std. deviation االنحراف المعياري، Median الوسيط، Mean الوسط الحسابي) أوالً: العرض الحسابي:

 .Correlate ثانياً: االرتباط الخطي البسيط

 .Regression الخطي البسيطثالثاً: االنحدار 
 

 .Employee dataمع التطبيق باستخدام ملف           
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