 1تخصص إدارة األعمال
يهدف هذا التخصص إىل إكساب الطالب املعلومات واملعارف النظرية وربطها بواقع
بيئة األعمنيال ،وذلنيا منين خنيالل االعتمنياد علنيى احلنياالت العملينية وأسنياليب احملاكنياة بغينية ربنيط
النظرينينية بنينيالواقع وإكسنينياب الطالنينيب جمموعنينية منينين املعنينيارف املتعلقنينية بنينيإدارة األعمنينيال واخلاصنينية
بالعملية اإلدارية مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واملتابعة والتقويم ،ومعنيارف متعلقنية
بأهنينيداف املنينينيأة مثنينيل التموينينيل واإلنتنينياج والتسنينيويق ،وأيض نياً املعنينيارف املتعلقنينية بالوسنينيائل اإلدارينينية
املساندة.

األهداف العامة لتخصص إدارة األعمال
يهدف هذا التخصص إىل إعداد الطالب إعنيدادا مناسنيباً ميكننيه منين العمنيل يف القطاعنيات
املختلفة أو البدء يف ميروعه اخلاص ،حبي يكود قادرًا على:
 .1تعرينينيف منينينيآت األعمنينيال وخصائصنينيها ووظائفهنينيا ،ودراسنينية وظنينيائف اإلدارة منينين ختطنينييط
وتنظيم وتوجيه وقيادة وتنسيق ورقابة ،وذلا من خالل وظائف املنيآت املختلفة عن طريق
نظام متكامل الختاذ القرارات يتطور يف بيئنية حركينية ويسنيتعمل نظنيام معلومنيات ميكننيه
من التأثري على تطوره داخليا وخارجيا.
 .2إعداد خطط وسياسات القوف العاملة كاالستقطاب واالختيار والتعنيي والتنيدريب وتهيئنية
ظنينينيروف العمنينينيل ،وكنينينيذلا إعنينينيداد وتصنينينيميم هياكنينينيل األجنينينيور واملرتبنينينيات واحلنينينيوافز ونظنينينيم
االتصنينياالت ،وتقينينييم األداء وإجنينيراء البحنينيوث لتحقينينيق االسنينيتخدام األمثنينيل و س ني مسنينيتوف
الكفاءة اإلنتاجية للعامل .
.3

لينيل حجنيم وأسنيباب مبنيادالت األعمنيال الدولينينية والعوامنيل البيئينية النييت تنيؤثر علنيى األعمنينيال
الدولية.

 .4اسنينينيتخدام حنينينيزم التحلينينينيل الكمنينينيي النينينييت تسنينينيتخدم بنينينيرام احلاسنينينيب ا لنينينيي وتطبيقاتهنينينيا يف
الوظائف املختلفة يف إدارة األعمال.
 .5التعبري اليفوي والكتابي باللغة اإلجنليزية يف جمال إدارة األعمال وتطبيقاتها.
 .6دراسة عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية وسياسات األعمنيال علنيى مسنيتوف املنينيأة ويرتكنيز علنيى
املعاجلة الياملة املتكاملة لكافة السياسنيات واالسنيرتاتيجيات منين خنيالل نظنيام متكامنيل
الختاذ القرارات.
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 .7اسنينيتخدام الطريقنينية العلمينينية يف البحنيني وأسنينياليب تطبيقهنينيا يف

لينينيل ومعاجلنينية املينينياكل

اإلدارية يف مؤسسات األعمال وتنمية قدرات الطالب يف تصميم وتنفيذ البحوث التطبيقية
وذلا من خالل القيام ببح ميداني.
 .8إبنينيراز دور اإلنينينياء واملبنينيادرة يف التنمينينية وإعطنينياء الطالنينيب معرفنينية نظرينينية وعملينينية يف إنينينياء
املياريع اجلديدة وتطويرها.
ليل نظم األعمال يف بعض الدول األجنبية باستخدام إطار

.9

ليلي لدراسة نظم األعمال.

 .11إبراز البعد اإلداري لليركات متعددة اجلنسية مع ربط السياسات الوظيفينية بإسنيرتاتيجية
اليركة ككل.
وللحصول على درجة البكالوريوس يف العلوم اإلدارينية واالقتصنيادية  /ختصنيص إدارة األعمنيال،
على الطالب أد يتم بنجاي ( )133ساعة معتمدة موزعة كما يلي:

املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

املقررات األساسية

( )27ساعة معتمدة

املقررات التخصصية

( )72ساعة معتمدة

املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

المقررات التخصصية  /إدارة األعمال

رقم
املقرر

الساعات
املعتمدة

عنوان املقرر

الساعات
األةبوعية
نظري

متطلب ةابق

عملي

 1113مبادفء االحصاء

3

3

-

-

 1481أنظمة املعلومات اإلدارية

3

2

1

4111

 4211إدارة املوارد البيرية

3

3

-

4111

 4212السلوك التنظيمي

3

3

-

4111

 4211املراسالت التجارية وإدارة املكاتب

3

3

-

1114 -4111

 4215األعمال االلكرتونية

3

2

1

4111 – 1112

 4312الريادة وإدارة األعمال الصغرية

3

3

-

4111
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رقم
املقرر

الساعات
املعتمدة

عنوان املقرر

الساعات
األةبوعية
نظري

متطلب ةابق

عملي

 4314اإلدارة الدولية

3

3

-

4111

 4316اإلدارة اإلسرتاتيجية

3

3

-

4111

 4317تطبيقات حاسوبية يف العلوم اإلدارية

3

1

2

4111 ،1112

 4318إدارة اجلودة الياملة

3

3

-

4111

 4323االقتصاد اإلداري

3

3

-

4122 – 4111

 4331احملاسبة اإلدارية

3

3

-

4341 – 4132

 4341اإلدارة املالية

3

3

-

4132

 4351إدارة اإلنتاج والعمليات

3

3

-

4111

 4371القانود التجاري

3

3

-

4171

 4411اإلدارة احمللية واحلكم احمللي

3

3

-

4111

 4421االقتصاد الفلسطيري

3

3

-

4122

 4426إدارة األزمات

3

3

-

4111

ليل وتقييم املياريع

3

3

-

4341

 4454إدارة اليراء والتخزين

3

3

-

4111

 4461إدارة املبيعات

3

3

-

4161

 4499ميروع التخرج

3

1

2

 5263إحصاء تطبيقي

3

2

1

72

65

7

4441

اجملموع
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 5263إنهاء
املستوف الثال
1214 – 1112

توصيف المقررات التخصصية لتخصص إدارة األعمال
 1113مبا ئ اإلحصا  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي )
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطالنينيب بنينيدور اإلحصنينياء يف احلينينياة ويف طريقنينية البح ني
واالستقصاء ،ويتناول التوزيعات التكرارية واالحتمالية واملنحنى السنيوي .كمنيا يعنياجل موضنيوع
االرتباط واالحندار بصورة مبسطة

 1481أنظمة املعلومات اإل ا ية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
املفاهيم األساسية ألنظمة املعلومات اإلدارية – نظرينية األنظمنية ،والتحلينيل الينيمولي،
اإلدارة :األنظمة ووظائفها وبنيتها وعملياتها ،استخدام التكنولوجيا ،دور أنظمنية املعلومنيات يف
التخطنينييط والرقابنينية واختنينياذ القنينيرار ،ختطنينييط ومتابعنينية مينينيروعات تطنينيوير األنظمنينية ،وأسنينياليب
وأدوات تصميم األنظمة ،تصميم أنظمنية املعلومنيات اإلدارينية ،تنفينيذ األنظمنية وصنييانتها ،أنظمنية
دعم القرارات واملديرين ،الوسائل اجلاهزة ،أمثلة عليها.

 4211إ ا ة املوا البش ية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يركز هذا املقرر علنيى مفهنيوم املنيوارد البينيرية ومفهنيوم إدارة املنيوارد البينيرية ومفهنيوم
تنمية املوارد البيرية ،وأسس وأساليب

قيق هذه التنمية بصورة مستدامة ،ويتناول الوظنيائف

املختلفنينية إلدارة املنينينيوارد البينينينيرية وأهمهنينيا وظنينينيائف ختطنينينييط االحتياجنينيات منينينين املنينينيوارد البينينينيرية،
واالسنينيتقطاب واالختينينيار والتعنينيي و لينينيل وتصنينيميم وتوصنينييف العمنينيل ،وتصنينيميم نظنينيم األجنينيور
والرواتب واحلوافز واملزايا ومكافنيآت نهاينية اخلدمنية ،وتقنيويم أداء العنيامل  ،وختطنييط املسنيار
الوظيفي و س جودة حياة العمل ويتناول هذا املقرر الوضع التنظيمي إلدارة املوارد البيرية،
واملزاينينينيا التنافسنينينيية للمنينينيوارد البينينينيرية ،واإلدارة اإللكرتونينينينية للمنينينيوارد البينينينيرية ،وإدارة املنينينيوارد
البيرية متعددة اجلنسية ،وأسس تطوير رأس املال البيري.
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 4212السلوك التنظيمي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
التعرينينيف بالسنينيلوك التنظيمنينيي ،مراجعنينية خمتصنينيرة لنظرينينيات اإلدارة وافرتاضنينياتها عنينين
السنينيلوك التنظيمنينيي ،تنينياريخ االهتمنينيام بدراسنينية سنينيلوك اإلنسنينياد يف املنظمنينيات ،احملنينيددات الفردينينية
للسلوك كالدافعية واإلدراك واالجتاهنيات واليخصنيية والفنيروق الفردينية وأثرهنيا علنيى املنظمنية،
مفهوم اجلماعة وديناميكية اجلماعة والتدريب وتنمية املنظمة وأشكال التغنييري يف املنظمنيات،
واجلماعنيات والتفاعنيل بني أهنيداف املنظمنية وطبيعتهنيا منين جهنية واألفنيراد واجلماعنيات وحاجنينياتهم
وأهدافهم من جهة أخرف.

 4211امل اس ت الت ا ية وإ ا ة املكاتب 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة  1114 ،اللغة االجنليزية ()2
يتضنينيمن هنينيذا املقنينيرر املراسنينيالت التجارينينية يف احلينينياة العملينينية واسنينيتخدامها كوسنينييلة
اتصنينيال فعالنينية وأجنينيزاء الرسنينيالة األساسنينيية والثانوينينية ومقومنينيات جننينياي الرسنينيائل التجارينينية بأنواعهنينيا
اليكلية والكتابية وعوامل جناي الرسالة بإيصال األفكار األساسية هلا وبعنيض املصنيطلحات
العربية و االجنليزية يف املراسنيالت التجارينية واملراسنيالت احلكومينية ووسنيائل االستفسنيار والنيرد
عليها والتقارير بأنواعها وخطوات إعدادها بفعالية ،ووسائل العرمل والبينيع والبضنياعة والطلنيب
ووسنينينيائل الينينينيكوف واالعتنينينيذار واالسنينينيتخدام ودفنينينيع احلسنينينيابات والتحصنينينييل( املطالبنينينية بالنينينيدفع )
واالئتماد ،أما يف اجلنيزء الثنياني منين املقنيرر فيتضنيمن أدوار ومسنيؤوليات منيدير املكتنيب و دينيد
اإلجراءات والتوجيهنيات العامنية داخنيل املكتنيب واختينيار املنيوظف باملكتنيب وفعالينية اإلدارة لنيدف
مدير املكتب وأهمية العالقات الطيبة مع الزبائن.

 4215األعمال االلكرتونية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي  1 ،عملي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة 1112 ،احلاسوب
يتناول هذا املقنيرر مفهنيوم اإلنرتنني وتطنيوره وأهميتنيه ،ويتننياول مفهنيوم اقتصنياد املعرفنية
ومكوناتنينيه ومبادئنينيه وأسسنينيه ،ومفهنينيوم األعمنينيال اإللكرتونينينية وأهميتهنينيا وأهنينيدافها واملتطلبنينيات
الالزمة لنجنياي األعمنيال اإللكرتونينية ومراحنيل تطورهنيا والتحنيديات النييت تواجنيه املنظمنيات لتنيبري
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األعمال اإللكرتونية والبنية التحتية ل،عمال اإللكرتونية واملهام األساسية لإلدارة يف منظمات
األعمال اإللكرتونية و اذج األعمال اإللكرتونية وتطبيقاتها ،كما يتناول هذا املقنيرر األننيواع
املختلفة ل،عمنيال اإللكرتونينية منيع الرتكينيز علنيى التجنيارة اإللكرتونينية والتسنيويق اإللكرتوننيي
واألعمال املصرفية اإللكرتونية والنيتعلم اإللكرتوننيي واملراسنيالت اإللكرتونينية وأعمنيال السنيفر
اإللكرتونينينية والتزوينينيد اإللكرتوننينيي وأعمنينيال املضنينياربة اإللكرتونينينية والفهنينيارس اإللكرتونينينية (
األدلة ) والبح اإللكرتوني وإدارة موارد العمليات اإللكرتونية وأعمال املنيزادات اإللكرتونينية
واالمتيازات اإللكرتونية وغريها ،ويتناول املقنيرر أيضنياً أ نياط األعمنيال اإللكرتونينية واملنافسنية
بنيني منظمنينيات األعمنينيال اإللكرتونينينية ،واألسنينيواق اإللكرتونينينية ومتنينياجر التجزئنينية اإللكرتونينينية
وأساسيات بناء هذه املتاجر والنقنيود اإللكرتونينية والنيدفع اإللكرتوننيي واألمنين واخلصوصنيية يف
األعمال اإللكرتونية ،وموضوعات أخرف.

 4312ال يا ة وإ ا ة األعمال الصغرية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
عملية تنظيم امليروعات ودورها يف زيادة التطور االقتصادي ،تعريف الريادة ،صفات
الرينينيادي (منينينظم املينينيروعات) ،ويتحنينيدث عنينين كيفينينية البنينيدء يف مينينيروع جدينينيد ومتويلنينيه ووسنينيائل
التموينينينيل وإدارتنينينيه ،القضنينينيايا اخلاصنينينية مبنينينينظم املينينينيروعات مثنينينيل العالقنينينيات التجارينينينية ،التسنينينيويق
املباشر ،االمتياز ،دراسة احلاالت  Case Studiesيف ممارسة الريادة للتعرف علنيى أسنيباب
أو فيل املنظم.

 4314اإل ا ة الدولية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
مبنينيادي إدارة األعمنينينيال الدولينينية ،متطلبنينينيات اإلدارة ضنينيمن النظنينينيام النينيدولي ،العالقنينينيات
الدولينية ،املنظمنيات متعنيددة اجلنسنينيية ،التموينيل النيدولي ،النظرينينية احلديثنية يف التجنيارة الدولينينية،
التنظيم والتخطيط الدولي.
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 4316اإل ا ة اإلسرتاتي ية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
مفهنينينيوم اإلدارة اإلسنينينيرتاتيجية اوانبهنينينيا املختلفنينينية و اذجهنينينيا النينينييت مت تطويرهنينينيا خنينينيالل
احلقب الزمنينية املاضنيية ،دراسنية البيئنية اخلارجينية والداخلينية للمؤسسنية بهنيدف
اإلسرتاتيجية فيها ،آلية التخطيط االسرتاتيجي وطبيعتها ،عملية

دينيد العناصنير

ديد البنيدائل اإلسنيرتاتيجية

و ليلها واختيار البديل األنسب لوضنيعه موضنيع التنفينيذ ،عملينية تقينييم األداء وأحكنيام الرقابنية
على عمليات تنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية.

 4317تطبيقات حاسوبية ل العلوم اإل ا ية 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1112احلاسوب 4111 ،مبادي اإلدارة
التعنينينيرف علنينينيى نظنينينيام اجلنينينيداول االلكرتونينينينية وخصائصنينينيه وميزاتنينينيه يف جمنينينيال اإلدارة،
اسنينينيتخدام برننينينيام اإلكسنينينيل منينينين خنينينيالل تطبيقنينينيات إدارينينينية خمتلفنينينية ،فهنينينيم قواعنينينيد البياننينينيات
واإلمكانينينينيات ا لنينينييت يوفرهنينينيا ،بننينينياء قاعنينينيدة بياننينينيات والتعامنينينيل معهنينينيا والنينينيتحكم بهنينينيا ،العنينينيرومل
التقدميية واستخدام التطبيقات احملوسبة بيكل تفاعلي.

 4318إ ا ة اجلو ة الشاملة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يتطرق هذا املقرر ملفهنيوم اجلنيودة وإدارة اجلنيودة الينياملة والتطنيور التنيارخيي واألصنيول
التارخيية للجودة الياملة وفكرتهنيا الينيمولية يف إدارة اجلنيودة ومتطلبنيات تطبينيق إدارة اجلنيودة
الينينينياملة وكنينينيذلا نظنينينيام إدارة اجلنينينيودة الينينينياملة مبفهومنينينيه ووظنينينيائف إدارة اجلنينينيودة وكنينينيذلا
االجتاهنينيات احلديثنينية يف هنينيذه اإلدارة احلديثنينية منينيرورا انينيودة املننينيت ( سنينيلعة أو خدمنينية ) وأهميتنينيه
وإسنينيرتاتيجية اجلنينيودة الينينياملة كجنينيزء منينين اإلسنينيرتاتيجية الينينياملة للمنينينيأة وتكنينياليف اجلنينيودة
وكنينيذلا قينينياس درجنينية اجلنينيودة والتعنينيرف علنينيى مقاييسنينيها املختلفنينية وأدواتهنينيا ويتضنينيمن هنينيذا املقنينيرر
الرقابة على اجلنيودة وأهنيداف هنيذه الرقابنية واألسنياليب اإلحصنيائية املسنيتخدمة وكنيذلا حلقنيات
س ني اجل نيودة مبفهومهنينيا وتطورهنينيا التنينيارخيي وعوامنينيل النجنينياي والفينينيل يف تطبيقنينيات حلقنينيات
اجلنينينيودة وخدمنينينية الزبنينينيائن وأهمينينينية جنينينيودة خدمنينينية الزبنينينيائن وخطواتهنينينيا ،متضنينينيمنة بعنينينيض احلنينينياالت
الدراسية والتمارين انتهاءً مبعوقات تطبيق هذه اإلدارة احلديثة وطرق عالجها.
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 4323االقتصا اإل ا ي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4122مبادي االقتصاد ( 4111 ،)2مبادي اإلدارة
يتضمن هذا املقرر اساسيات االقتصاد اإلداري كامليكلة االقتصادية وعالقنية االقتصنياد
اإلداري بالعلوم األخرف وطبيعة االقتصاد اإلداري ووضع واختاذ القرارات اإلسرتاتيجية واملعايري
الكمينينية املعتمنينيدة الختنينياذ القنينيرارات والفجمنينية اخلطينينية ،ويتضنينيمن املقنينيرر كنينيذلا دراسنينية النينيربح
وأهميته ملنيآت األعمال مثل الربح عند آدم مسي وطرق قياس الربح والربح بأسنيواق املنافسنية
االحتكارية والربح واحتكارات القلة وتقضية األربنياي وربنيح املسنياهمة والنيربح والسنيوق السنيلعي
واخلنيدمي وطروحنينيات يف تفينينير األربنينياي وتقنينيات يف إدارة األربنينياي ويتطنينيرق كنينيذلا إلدارة الطلنينيب
وإينينيرادات املنينينيأة وأهمينينية املروننينيات يف اختنينياذ القنينيرار و لينينيل اإلنتنينياج و لينينيل إدارة التكنينياليف
واسنينينيرتاتيجيات وأهنينينيداف املنينينينيأة ،وآلينينينيات يف التننينينيافس السنينينيوقي وتعزينينينيز القنينينيدرات التنافسنينينيية
واسنينيرتاتيجيات النمنينيو والتوسنينيع حننينيو األسنينيواق العاملينينية والنينيتغريات املعاصنينيرة و نينيدياتها للقينينيادة
اإلدارية.

 4331احملاسبة اإل ا ية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ( 4341 ،)2اإلدارة املالية
مقدمنينينية عنينينين احملاسنينينيبة اإلدارينينينية ،مفنينينياهيم التكنينينياليف وتصنينينينيفاتها،

لينينينيل العالقنينينية بنيني

التكنينينينياليف وحجنينينينيم النينينينينياط واألربنينينينياي ،املوازننينينينيات املرننينينينية والتكنينينينياليف املعيارينينينينية ،املوازننينينينيات
الرأمسالينينية ،أنظمنينية التكنينياليف املبنينينية علنينيى األنينينيطة ،الرقابنينية اإلدارينينية يف ظنينيل الالمركزينينية،
استخدام املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات اإلدارية ،تكاليف املنتجات امليرتكة ،نظنيام
الرقابة على املخزود.

 4341اإل ا ة املالية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي )
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
مكونات احلقنيل املنيالي و الوظيفنية املالينية يف القطنياع اخلنياص ،أهمينية الوظيفنية املالينية
وموقعها يف اهليكل التنظيمي ،أهدافها ،عناصر بيئة اإلدارة املالية ومكونات اهليكنيل املنيالي
للمنيأة ،أسنياليب إدارة األمنيوال ال سنييما الروافنيع بأنواعهنيا ،وإدارة رأس املنيال العامنيل واألصنيول
الثابتة.
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 4351إ ا ة اإلنتاج والعمليات 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يتضمن هذا املقرر منيدخل إىل إدارة العملينيات واإلنتنياج وأننيواع أنظمنية اإلنتنياج وكنيذلا
املدخل إىل التخطيط االسنيرتاتيجي وتنبنيؤ الطلنيب وختطنييط وتطنيوير املنتنيوج  /اخلدمنية ويتضنيمن
كنينيذلا ختطنينييط وتصنينيميم العملينينية وختطنينييط الطاقنينية اإلنتاجينينية وكنينيذلا اختينينيار موقنينيع املصنينينع
والرتتيب الداخلي فيه وكنيذلا التخطنييط اإلمجنيالي لإلنتنياج واالحتياجنيات منين املنيواد ()MRP
ويتطرق كنيذلا جلدولنية العملينيات التينيغيلية وضنيبط اجلنيودة وإدارة الصنييانة مبنينيأت األعمنيال
وتصميم وقياس العمل وإدارة املخزود.

 4371القانور الت ا ي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4171مبادي القانود وحقوق اإلنساد
مفهنينينيوم القنينينيانود التجنينينياري ،طبيعنينينية األعمنينينيال التجارينينينية ،التنينينياجر ،السنينينيجل التجنينينياري،
العقود ،األوراق ،اليركات التجارية ،اإلفالس ( بيكل موجز ) ،مع حب ل،وراق التجارية
( سند السحب والكمبيالة والييا ).

 4411اإل ا ة احمللية واحلكم احمللي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يتضنينينيمن هنينينيذا املقنينينيرر نينينينيأة وتطنينينيور البلنينينيديات وهيئنينينيات احلكنينينيم احمللنينينيي يف فلسنينينيط
ومعوقات التنمينية والتطنيوير للبلنيديات وهيئنيات احلكنيم احمللنيي ودور ووظنيائف البلنيديات وهيئنيات
احلكنينيم احمللنينيي ودور البلنينيديات وهيئنينيات احلكنينيم احمللنينيي يف التنمينينية وعالقنينية البلنينيديات وهيئنينيات
احلكنينينيم منينينيع املؤسسنينينينيات واهليئنينينيات األخنينينينيرف وموازننينينيات البلنينينيديات وهيئنينينينيات احلكنينينيم احمللنينينينيي
الفلسطيري ،ويتطرق املقرر لتحدي وتطوير القوان والتيريعات واإلصنيالحات علنيى هيكلينية
البلديات وهيئات احلكم احمللنيي وكنيذلا التطنيوير اإلداري واملنيالي للبلنيديات وهيئنيات احلكنيم
احمللي واسنيتخدام النينظم احملوسنيبة يف أعماهلنيا واالنتخابنيات للمجنيالس البلدينية وهيئنيات احلكنيم
احمللي يف فلسط .
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 4421االقتصا الفلسطيين 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4122مبادي االقتصاد ()2
املالمح الرئيسنيية لالقتصنياد الفلسنيطيري وتطنيوره خنيالل العقنيود املاضنيية ،وأهنيم التينيوهات
اليت أصابته نتيجة االحنيتالل اإلسنيرائيلي ل،راضنيي الفلسنيطينية ،أهنيم املنيوارد املتاحنية لالقتصنياد
الفلسنينيطيري،

لينينيل أداء القطاعنينيات االقتصنينيادية الرئيسنينيية وخصائصنينيها واملينينياكل النينييت تعينينيق

تطورها و وها ،حسابات النيدخل القنيومي واملوازننية العامنية والسياسنيات املالينية للسنيلطة الوطنينية
الفلسطينية ،العالقات االقتصادية اخلارجية وامليزاد التجاري ،وميزاد املدفوعات ،نقاط القوة
والضعف اليت يتصف بها االقتصاد الفلسطيري ،التحديات واملياكل اليت تعينيق عملينية التنمينية
الياملة يف فلسط والفرص املتاحة لنجاحها.

 4426إ ا ة األزمات 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
يركز هنيذا املقنيرر علنيى تعرينيف الطالنيب/ة مبفهنيوم األزمنية وإدارة األزمنيات ،والتعرينيف
بنيأة حقنيل إدارة األزمنيات ،وأسنيباب األزمنيات ،وأهنيم املننياه املسنيتخدمة يف تينيخيص األزمنيات
والتنبؤ بآثارها ،كمنيا جينيري يف هنيذا املقنيرر التعرينيف بنياألدوات األساسنيية النييت تسنيتخدم إلدارة
األزمات بفاعلية ،والتعريف باألساليب التقليدية وغنيري التقليدينية إلدارة األزمنيات ،وسنييناريوهات
إدارة األزمات ،والتعريف بدور اإلعالم وأدواته يف ظل األزمات ،كما يقدم هذا املقرر جمموعة
من النماذج الفاعلة إلدارة األزمات ،مع تطبيقات وحاالت عملية من واقع القطاع الصحي.

 4441حتليل وتقييم املشا يع  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
لينينيل وتقينينييم ننينيوع منينين املينينياريع  :املينينياريع املزمنينيع إنينينياؤها واملينينياريع القائمنينية ،
فيبح ني يف كيفينينية دراسنينية جنينيدوف إنينينياء املينينيروع اجلدينينيد  ،كمنينيا يبح ني يف تقينينييم املينينياريع
القائمة وطرق التنبؤ بفيل املياريع قبل وقوعها  ،وكيفية معاجلة املياريع الفاشلة إلنقاذها أو
تصفيتها.
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 4454إ ا ة الش ا والتخزين 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة
وظيفة اليراء من حي

ديد كمية املطلوب من منيواد اإلنتنياج ونوعيتهنيا ،كيفينية اختنياذ

قرارات اليراء ،والعرومل واملقارنة ،وفحنيص العيننيات ،والبحني عنين مصنيادر التورينيد ،وتقرينير
السعر ،وموازنة اليراء ،الرقابة على املخزود ،و ديد حجم املخنيزود ونوعيتنيه وتكلفتنيه ،منيع
ديد انتقال املواد إىل مراكز اإلنتاج وحركتها.

 4461إ ا ة املبيعات  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4161مبادي التسويق
املينينياكل النينييت تواجنينيه مسنينيئولي املبيعنينيات  ،ويتضنينيمن ذلنينيا تنظنينييم إدارة املبيعنينيات  ،أحبنينياث
املنت  ،اختبار وتوظيف وتدريب وتعويض رجال البيع وكذلا الرقابنية علنيى نينياطاتهم  ،كمنيا
ينينيتم البحنيني يف املبنينيادي األساسنينيية للبينينيع اليخصنينيي يف األسنينيواق الصنينيناعية وأسنينيواق املسنينيتهلا
النهائي.

 4499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  5263إحصاء تطبيقي ،إنهاء املستوف الثال
يعنيد مقنيرر مينيروع التخنيرج مقنيررًا مينينيدانيًا يعنيزز القنيدرات واملهنيارات البحثينية لنيدف الطالنينيب/ة،
وال ضري اد ييرتك أكثر من طالب وحبنيد اقصنيى ثالثنية طنيالب يف اجننياز املينيروع ،وينبغنيي أد تكنيود
امليكلة البحثية ضنيمن املؤسسنيات ذات العالقنية وضنيمن أحنيد اجملنياالت الرئيسنية لتخصنيص الطالنيب/ة،
ويقدم م ن خالل هذا املينيروع جمموعنية منين املقرتحنيات الريادينية يف ضنيوء منيا ينيتم التوصنيل إلينيه منين نتنيائ
واستنتاجات استنادا إىل املفاهيم واملهارات واملعارف اليت تعلمها الطلبة يف هذا التخصص.

 5263إحصا تطبيقي 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي1 ،عملي)
متطلب سابق  1112احلاسوب  1214 ،مناه البح العلمي
االسنينيتدالل اإلحصنينيائي حنينيول جمتمنينيع واحنينيد وحنينيول جمنينيتمع  ،االرتبنينياط واالحننينيدار ،اختبنينيارات

األوساط والنسب جملتمع  ،ليل التباين األحادي والثنائي ،طرق غري معلميه.
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