توصيف المقررات:
 1113مب ئ اإلحص ء 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري )
يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف الطالةةةب بةةةدور اإلحصةةةاء يف احليةةةاة ويف تريقةةةة البحة ة
واالستقصاء ،ويتناول التوةيعةات التكراريةة واالحتماليةة واملنحنةى السةوي .كمةا يعةاا موضةوع
االرتبا واالحندار بصورة مبسطة

 1316املسؤ لي اجملت دي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهةدف هةةذا املقةةرر إىل تقةديم نظةةرة شةةاملة عةن املسةةؤولية اجملتمعيةةة مةن حية  :تعريفهةةا
وأبعادهةةا وتطورهةةا ومنطلقةةات حتقيقهةةا يف اجلامعةةات واملؤسسةةات األخةةرى ؛ بغيةةة تزويةةد الطلبةةة
مبعارف مقرونة باملمارسات التطبيقية اليت تتصف بالنزاهة والشةفافية واإليثةار وفةق رؤيةة واحةدة
إلجياد أنظمة جديدة تدرج معايري اجلةودة يف اسةرتاتيجياتها كةي تتوافةق مةع متطلبةات املسةتقبل.
كمةةا يهةةدف هةةذا املقةةرر إلبةةراة دور كةةل مةةن العمةةل التطةةوعي واخلةةريي مبشةةاركة فاعلةةة مةةن
القطاعات الثالثة :العةام واخلةاص واألهلةي يف التغلةب علةى املشةكالت اجملتمعيةة ،وفةق سياسةة
معينة تتكامل فيها املسؤولية الوتنية واالنتماء مع املسؤولية اجملتمعية.

 1214إحص ء تطبيق  3 :س ا ت مدت د ( 2نظري1 ،ا ل )
متطلب سابق  1113مبادئ اإلحصاء
يركز هذا املقرر على االستدالل اإلحصائي حول جمتمةع واحةد حةول جمةتمعني ،االرتبةا
واالحندار ،اختبارات األوسا والنسةب جملةتمعني ،حتليةل التبةاين األحةادي والثنةائي ،تةرا غةري
معلميه.

 1421أنظ

املدلوم ت اإل اري  3 :سة ا ت مدت ةد ( 2نظةري 1 ،ا لة ) (كلية

الدلوم اال اري االقتص ي )
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
مقدمةةة يف علةةم أنظمةةة املعلومةةات االداريةةة ( ،)MISاملفةةاهيم احلديثةةة للتعريةةف بأنظمةةة املعلومةةات
االداريةةة ،املنهجيةةات احلديثةةة املسةةتخدمة يف بنةةاء و تصةةميم أنظمةةة املعلومةةات االداريةةة ،دور تكنولوجيةةا
املعلومات يف بناء و تصميم أنظمةة معلومةات اداريةة ناجحةة و فعالةه ،النمةاذج احلديثةة يف اسةتخدام أنظمةة
املعلومات االدارية يف حل املشكالت االدارية و املساعدة يف أنظمةة اختةاذ القةرررات ( ،)DSSتطبيقةات
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عملية على بناء أنظمة معلومات ادارية عمليا ً ،الطرا احلديثة يف اختبار جنةال و فعاليةة أنظمةة املعلومةات
االدارية.

 1224حبوث الد لي ت 3 :س ا ت مدت د ( 2نظري 1 ،ا ل )
متطلب سابق  6114الرياضيات يف اإلدارة
املفاهيم األساسية ومنهجية حبوث العمليات ،الربجمةة اخلطيةة ( الطريقةة البيانيةة ،تريقةة
سيمبلكس ،االةدواجية وحتليل الثبات ) ،املسائل اخلاصةة بالربجمةة اخلطيةة ( مشةاكل النقةل
والتعةةيني ومنةةاذج التةةدفق يف الشةةبكات ) ،نظريةةة القةةرارات ،نظريةةة صةةفوف االنتظةةار ،التحليةةل
الشبكي ،نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد استخدام الربجمة .+QSB

 3111مب ئ الم الرد

 3 :س ا ت مدت د (3نظري)

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل اإلملةةام باملبةةادئ والقةةوانني السةةيكولوجية العامةةة لسةةلوك اإلنسةةان و
التعرف على العوامل واملتغريات اليت حتكم السةلوك ،وفهةم السةلوك والتنبةؤ بةه واحلكةم عليةه
مةن خةالل تنةاول املوضةوعات العامةة األساسةية لعلةم الةنفس ،ويتضةمن هةذا املقةرر التعريةف بعلةم
الةةنفس ،ومنةةاهج البح ة يف علةةم ال ةنفس ،ومةةدارس علةةم الةةنفس ،واجلهةةاة العصةةيب والسةةلوك،
ودوافع السلوك ،واالنفعاالت ،والعمليات العقليةة العليةا ،والةتعلم ،والفةروا الفرديةة الشخصةية،
واجملاالت التطبيقية لعلم النفس.

 4112اس سي ت االا ا (ب للغ االلجنليوي ) 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
Focus on practical skills, knowledge of the basics and important
developments in business,
The recent events in domestic and global economies are presenting
unprecedented challenges, excitement, and disappointments for
business— and a need for a change in the Introduction to Business
course and text. Business Essentials captures the widespread
significance of these developments and presents their implications on
businesses today.
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Helping students to see how entrepreneurs are putting into practice
the concepts that they are learning, and making this text the most
current and relevant one available on the market today.

 4122مب ئ االقتص ( 3 :)2س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4121مبادئ االقتصاد ()1
يتناول هذال املقرر أهم املبادئ والنظريات االقتصادية الكلية حي يقدم لنا مفهةوم وأهميةة
وأهداف قطاعات االقتصاد الكلي والتدفق ألدوراني لإلنتاج والدخل بني هذال القطاعات .كمةا
يعرفنةةا بطةةرا حسةةابات الةةدخل القةةومي ونظريةةات االسةةتهالك واالسةةتثمار وحتليةةل تةةواةن الةةدخل
القةةومي يف منةةاذج اقتصةةادية طتلفةةة .كمةةا يتنةةاول املقةةرر موضةةوع النقةةود وأنواعهةةا ووظائفهةةا
واملصارف التجارية من حي األهمية والوظائف وكةذلك البنةوك املركزيةة .ويتعةر

املقةرر إىل

ا لبطالةة وأنواعهةا وآثارهةا وكةذلك التضةخم ومسةبباته وآثةارال ،والسياسةات االقتصةادية النقديةةة
واملالية .ويتعر

أيضا إىل االقتصاد الدولي وأسباب قيام التجارة بةني الةدول كمةا يقةدم مسةألة

النمو والتنمية االقتصادية واهم معوقاتها ومناذجها االقتصادية.

 4123مدخل إىل الصح الد م  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
يركز هذا املقرر على تعريةف الطالةب/ة مبفهةوم ومبةادئ وأسةس الصةحة العامةة ،ومفهةوم
املةةر  ،وتةةاريخ الصةةحة العامةةة ،والصةةحة العامةةة احلديثةةة ،واملهةةام األساسةةية للصةةحة العامةةة،
وعناصر البيئة وصحة اإلنسان ،ويتناول املقةرر مفهةوم املقاومةة واملناعةة ،واحملةددات االجتماعيةة
للصحة ،والتعريف بالعالقة بني صحة الفرد واألسرة واجملتمع ،والتعريف مببادئ الصحة البيئيةة
والصةةحة املهنيةةة ( الوظيفيةةة ) والصةةحة العقليةةة ،ويتنةةاول املقةةرر العالقةةة بةةني العوامةةل السةةكانية
والصةةحة ،واألمنةةا الصةةحية يف الةةدول الناميةةة والةةدول املتقدمةةة ،واملسةةتويات املختلفةةة للرقابةةة
الصحية ،ومفهوم وأهمية التثقيف الصحي وغري ذلك.

 4132مب ئ احمل سب ( 3 :)2س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4131مبادئ احملاسبة ()1
يهدف هذا املساا إىل تعريف وتدريب الطالب على مفاهيم أكثر تعمقاً يف جمةال احملاسةبة
املالية ،حي يركز هذا املساا على العمليات املالية املختلفة لةدى الشةركات التجاريةة وتكةون
بالعادة استكماالً ملا درسه الطالب يف مساا ىاسبة( )1ويتم ذلك من خةالل تنةاول املوضةوعات
التاليةةة :تةةرا مسةةك الةةدفاتر يف املشةةاريع التجاريةةة متوسةةطة وكةةبرية احلجةةم ،وعمةةل التسةةويات
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الالةمةةةة للحسةةةابات الرئيسةةةة لألصة ةول املتداولةةةة (العمليةةةات النقديةةةة ،الةةةذمم املدينةةةة ،األوراا
التجاريةةة ،األوراا املاليةةة) واجةةراء التسةةويات املتعلقةةة باملصةةاريف وااليةةرادات واألصةةول الثابتةةة
وااللتزامات قصرية وتويلة األجةل ،ومعاجلةة األخطةاء احملاسةبية ،ومةن ثةم إعةداد القةوائم املاليةة
النهائية بعد اجلرد والتسويات اجلردية.

 4171مب ئ الق نون حقوق اإلنس ن 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
نظرية القانون ونظرية احلق ،مفهوم القانون وأقسامه ,مفهوم احلق وأقسةامه ،تطبيةق ذلةك
علةةى القةةانون ،احلةةق يف النظةةام القةةانوني يف األردن وإعطةةاء حملةةة مةةوجزة عةةن القةةانونني التجةةاري
واإلداري ،إضافة إ ىل دراسة حقوا وحريات اإلنسةان األساسةية وأهمهةا مبةدأ املسةاواة واحلريةات
واملتعلقة باملصاحل املادية لإلنسان ،مثةل احلريةة الشخصةية وحريةة السةكن ،واملتعلقةة باملصةاحل
املعنوية مثل حرية العقيدة وحرية الرأي.

 4211الثق ف االقتص ي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهةةدف هةةذا املق ةرر إىل توضةةيح العالقةةة بةةني االقتصةةاد والثقافةةة مةةن خةةالل التعةةرف إىل
أهمية ودور الثقافة يف البناء االقتصادي والتطور والتنمية االقتصادية ،حية يغطةي دور الثقافةة
وأثرها يف تعامل املواتن مع التطورات السريعة والكبرية يف عا االقتصةاد يف عيةع األنشةطة
مثل حركة االستثمار ،واالدخار ،وحتونل النزعة االستهالكية إىل النزعة اإلمنائيةة ،واسةتخدام
البطاقات االئتمانية والدخول يف أسواا رأس املال واملضةاربة باألسةهم والسةندات .كمةا يوضةح
أيضا كيف تساعد الثقافة االقتصادية على اختيار الفرص املهمة يف جمةال االسةتثمار واالدخةار
والتنمية .كذل ك يتطةرا املقةرر إىل دور الثقافةة االقتصةادية كعامةل أساسةي يةؤثر علةى التنميةة
االقتصادية واالجتماعية يف العا العربي واإلسالمي.

 4211إ ار املوار البشري  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يقدم هذا املساا رؤيةة ملفهةوم ادارة املةوارد البشةرية يف املنظمةات املعاصةرة الةيت ميتةاة
العديد منها بالعاملية وتعدد اجلنسيات واالعراا ،ويقدم املساا مربرات التحةول مةن ادارة شةؤون
املوظفني اىل مفهوم ادارة املوارد البشرية وما يتطلب ذلك من ادوار تقوم بها ادارة املةوارد البشةرية
من ختطيط وتنظيم للموارد البشةرية باإلضةافة إلعةداد وتنميةة املةوارد البشةرية يف ظةل التحةديات
املعاصرة اليت تواجه منظمةات قطةاع االعمةال ،وتقةديم تصةور شةامل حةول اليةة اعةداد التحليةل و
الوصف للوظائف وأهمية تطوير نظام معلومات خاص باملوارد البشرية يف املنظمة متكن االدارة
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من ختطةيط وتنظةيم وتوجيةه ورقابةة املةوارد الب شةرية مةن خةالل شةبكة االنرتنةت ونظةم االتصةال
احلديثة.

 4212السلوك الترظي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يعر

هذا املساا تطةور املدرسةة السةلوكية يف االدارة باإلضةافة للجوانةب الشخصةية

الةةيت تةةؤثر يف توجيةةه املةةوارد البشةةرية واهةةم النظريةةات املتعلقةةة بسةةلوكيات املةةوظفني يف العمةةل
كنظريةةةات الةةةدوافع واحلةةةوافز والقيةةةادة باإلضةةةافة لفةةةرا العمةةةل وتشةةةكيل اجلماعةةةات داخةةةل
املنظمات واالخالقيات اليت جيب ان يتحلى بها املوظفني يف منظمةات قطةاع األعمةال كمةا يقةدم
املسةةاا ترحةةا لقضةةايا سةةلوكية معاصةةرة تتمثةةل بةةالتمكني وحلقةةات اجلةةودة واالهتم ةام بصةةحة
املنظمة وتدعيم امنا املشاركة احلديثة للموظفني يف االدارة يف ظل التغريات العاملية والعوملة.

 4213التطوير الترظي

 3 :س ا ت مدت د (3نظري)

متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يتنةاول هةذا املقةرر مفهةوم التطةةوير التنظيمةي واملسةاهمات املختلفةة للفكةةر اإلداري يف
التطةةوير التنظيمةةي ،واالجتاهةةات احلديثةةة يف التطةةوير التنظيمةةي ومنةةاهج التطةةوير التنظيمةةي،
ويركز املقرر على تعريف الطالةب/ة باسةرتاتيجيات التغةيري التنظيمةي وىةددات ومعوقةات هةذا
التغيري ،ويتناول املقرر أيضاً القوة والصراع يف املنظمات ،ويركز على إبراة العالقة بني التطوير
التنظيمةي مةن جهةةة ،وجمموعةة مةةتغريات تنظيميةة وإداريةةة مةن جهةةة أخةرى مثةةل التةوتر التنظيمةةي
والةةوالء التنظيمةةي وتفةةويض الصةةالحيات وإدارة الوقةةت وإدارة اجلةةودة الشةةاملة وإعةةادة ااندسةةة
واخلصخصة واإلبداع وغريها ،كما يتناول املقرر جتارب بعض الدول يف التطوير التنظيمي.

 4219االقتص الصح  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يتناول املقرر مقدمة عامة عن االقتصةاد الصةحي وآليةات املشةروع االقتصةادي الصةحي
ومشةةاكل الرعايةةة الصةةحية كمةةا يتنةةاول حتليةةل قةةوى العةةر

والطلةةب يف اخلةةدمات الصةةحية

والعوامل املةؤثرة عليهةا كمةا يتنةاول أيضة ا الصةحة واحليةاة مةن وجهةة نظةر اقتصةادية واألسةواا
االقتصادية مع شرل آلياتها والتواةنات االقتصادية اخلاصة بها يف سوا اخلدمات الصةحية كمةا
يتناول أيضا السلع الصحية وأسباب فشل السوا وعدم كفاءة سةوا هةذال السةلع وكةذلك عقةود
التةأمني كمةةا يتنةاول أيضةةا التمويةةل الصةحي ومتويةةل الرعايةة الصةةحية والعوامةةل الةيت تةةؤثر علةةى

341

تكةةاليف الرعايةةة الصةةحية يف اجملتمةةع كمةةا يتنةةاول أيضةةا أسةةاليب وآليةةات التقيةةيم االقتصةةادية
احلديثة نسبيا واملبنية على أسلوب التفضيل كما يتناول أيضا قياس املنةافع والتكةاليف املرتتبةة
على اخلدمات الصحية وحتليل املنافع والتكاليف وأساليب التقييم املبنية على التفضيل.
وأيضا يتناول تواةن الصحة ومعادالت تواةن الصحة واالستدامة االقتصةادية يف القطةاع
الصحي.

 4216قة ةةراءات يف امل لي ة ة احمل سة ةةب (ب للغ ة ة االلجنليوي ة ة )  3 :س ة ة ا ت مدت ة ةةد
(3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
This course aims at illustrating the fundamentals of finance and
accounting and the main topics related to financial management and
basic accounting concepts and principles. It covers the end -of -period
adjustments to balance sheet elements, such as available assets
,property ,plan and equipment, investment, liabilities ownership,
equities, etc.
In addition , this course attempts to expand the basic knowledge
related to the topics already discussed by using English terms.

 4212أخالقي ت املهن الصحي  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يقةةدم هةةذا املقةةرر ألخالقيةةات املهةةن الطبيةةة حي ة يقةةدم لألخالقيةةات الطبيةةة والعوامةةل الةةيت
تشكل القةيم و املبةادئ اإلنسةانية كةذلك انعكةاس األخالقيةات الصةحية علةى الفةرد و اجملتمةع و
املواثيةةق الةةيت حتكمهةةا .كةةذلك يقةةدم لنظريةةات األخةةالا و املبةةادئ و القةةيم و املبةةادئ األساسةةية
ألخالقيات املهن الصةحية .ثةم يقةدم لتةداخالتها مةع االحةرتاف الطةيب واحلقةوا البشةرية والقةانون و
املعضةالت األخالقيةة و القانونيةة و تطبيقاتهةا .كةذلك يقةدم ألهةم خصةائص األخالقيةات الطبيةةة و
يؤكد على خصوصية العالقة اليت تربط الطبيةب بةاملريض بوجةه خةاص وبةالزمالء واجملتمةع بوجةه
عةةام مةةع سةةرد لةةبعض احلةةاالت التطبيقيةةة .ويعةةرج علةةى األخالقيةةات املرتبطةةة بالبح ة العلمةةي مةةع
الرتكيز علةى القيمةة العلميةة و االجتماعيةة واألخطةار والفوائةد ذات العالقةة .وأخةرياً يقةدم للطالةب
دراسة حالة لبعض التطبيقات ضمن حاالت دراسية للمبادئ األساسية لألخالقيات الطبية.
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 4211املراسالت التج ري إ ار املك تب 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة  1114 ،اللغة االجنليزية ()2
يقةةوم هةةذا املسةةاا علةةى اتةةالع الطالةةب علةةى عيةةع انةةواع الرسةةائل الةةيت حيتاجهةةا يف
الوظائف اليت يشغلها واالقسام الرئيسية لكةل نةوع مةن الرسةائل واليةة كتابتهةا واهةم االفكةار
اليت جيب ان تتضمنها الرسائل اليت تستخدم يف منظمات األعمال واليت مةن اهمهةا رسةائل البيةع
والتسوية والتوظيف ،ان كانت هذال الرسائل ورقية او رسائل الكرتونية تستخدم ترا االتصةال
احلةةةدي كالربيةةةد االلكرتونةةةي ويقةةةدم املسةةةاا تصةةةور عةةةن كتابةةةة السةةرية الذاتيةةةة واالعةةةداد
للمقابالت الوظيفية ،ويتناول املساا مفهةوم املكاتةب املعاصةرة واقسةامها وخصةائص الوظةائف
املكتبيةةة وتةةرا اختيةةار املكتةةب والوظةةائف الةةيت تقةةوم بهةةا املكاتةةب وكةةذلك مفهةةوم التقةةارير
وانواعها والية اعدادها والغر

منها.

 3 :Readings in health management 4211س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
This course provides an overview of various health management
topics, with emphasis on health management approaches focusing
mainly on areas of patient-care, Administrative decision-support,
Quality and safety in health care. This course will provide students
with some basic reading and literatures concerning basics of health and
public health management. Topics like impact of accreditation mainly
on total quality management, Quality and safety of provided services
and quality measures in management of health facilities. Additionally,
Some topics about cost effectiveness in health care and improvement
of quality control will be discussed. Finally, the course will introduce
students to common technologies used in the workplace .

 4219األا ا االلكرت ني  3 :س ا ت مدت د ( 2نظري  1 ،ا ل )
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة 1112 ،احلاسوب
يعةةةةر

التطةةةةور التةةةةارخيي لشةةةةبكة االنرتنةةةةت ،واسةةةةتخدامها يف األعمةةةةال التجاريةةةةة

والتحةةديات الةةيت تواكةةب ذلةةك واهميةةة بنةةاء مواقةةع الكرتونيةةة لشةةركات األعمةةال يف جمةةال
التسةةةويق والتوةيةةةع والرتويةةةج للمنتجةةةات واكسةةةاب الطالةةةب املهةةةارات الالةمةةةة لتصةةةفح املواقةةةع
االلكرتونية التجارية والتسجيل عليها واجراء العمليات التجارية مةن خالاةا يف ظةل التوجةه حنةو
التكامةةل بةةني انظمةةة املعلومةةات الداخليةةة ملنظمةةات األعمةةال واسةةتخدام الشةةبكة العنكبوتيةةة،
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كما يقدم املساا للطالب تصورا حول مفهوم عمليةة التسةويق احلديثةة ومةا تتضةمنه مةن عناصةر
جديدة للمزيج التسويقي ومتكني الطالب من استخدام هذ العناصر يف بنةاء موقةع جتةاري فعةال
ملنظمة االعمال.

 4216االقتص التحليل اجلوئ  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يهدف هذا املقرر إىل التعرف إىل معاجلة عيع املشكالت االقتصةادية اجلزئيةة مةن حتةدد
ملفهوم الطلب والعر

واثر كةل مةن اإلحةالل والةدخل ،حتديةد مفهةوم السةوا وحتديةد التةواةن

.والتعرف إىل مفهوم املرونة لكل من الطلب والعر

والعوامل املؤثرة فيهمةا  .نتعةرف إىل سةلوك

املستهلك ومفهوم املنفعة ونظريةة منحنيةات السةواء  .نظريةة اإلنتةاج ودالةة اإلنتةاج ومراحةل الغلةة ،
والنةةاتج املتوسةةط والنةةاتج احلةةدي والنةةاتج الكلةةي ،وكةةذلك إىل التكةةاليف يف املةةدى القصةةري
واملةةدى الطويةةل  .كمةةا يتعةةرف إىل أنةةواع واهةةم اخلصةةائص الةةيت تقةةوم عليهةةا األسةواا التنافسةةية
وكيفية حتديد األسعار .وكذلك األسواا غري التنافسية وتضةم أسةواا املنافسةة االحتكاريةة ،
واالحتكار التام  ،واحتكار القلة  .كما يتطرا املقرر إىل عناصر اإلنتاج ونظرية التوةيةع وأثةر
ذلك على كل من الطلب والعر

يف أسواا عناصر اإلنتاج .

 4217االقتص التحليل الكل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4216االقتصاد التحليلي اجلزئي
يتناول هذا املقرر موضوعات االقتصاد التحليلي الكلي حي يشمل علةى مفهةوم االقتصةاد
التحليلةةةي الكلةةةي وأدوات االقتصةةةاد الكلةةةي ،الطلةةةب والعةةةر

الكلةةةي والسياسةةةات املاليةةةة

والنقدية .التدفق ألدور اني لإلنتاج والدخل وحسابات الدخل القومي ودالةة االسةتهالك ونظريةات
االسةةتهالك ودالةةة االسةةتثمار واملضةةاعف واملسةةارع ونظريةةات التةةواةن بةةني الةةدخل واالسةةتخدام.
نظريةةةات الفائةةةدة والتةةةواةن النقةةةدي ،مفهةةةوم البطالةةةة والتوظيةةةف الكامةةةل ونظريةةةات البطالةةةة
والتضخم وأنواعهما وأثارهما والسياسات االقتصادية.
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 4221إ ار اإليواء التغذي  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يركز هذا املقرر علةى تعريةف الطالةب/ة باملبةادئ واألسةس الةيت تةؤدي إىل تقةديم خةدمات
اإليواء للمرضى بدرجة عالية من اجلودة ،مةع التعريةف باخلةدمات التكميليةة املرتبطةة خبةدمات
اإليواء ،ويت ناول هذا املقرر أسس التغذية السةليمة للمرضةى وللعةاملني يف املستشةفيات ،وتعريةف
الطالب /ة بأسس وضع خطةط سةليمة إلدارة التغذيةة بكفةاءة وفاعليةة ويركةز هةذا املقةرر أيضة ًا
علةةى أسةةس إدارة عمليةةات النظافةةة يف املؤسسةةات الصةةحية ،واخلطةةط املختلفةةة لتحقيةةق ذلةةك،
وترائةةةق التنظيةةةف الصةةةحيحة والفاعلةةةة ،ومشةةةكالت التعامةةةل مة ةع النفايةةةات ،وإعةةةادة تةةةدوير
النفايات ،والتعامل مع احلشرات والقوار  ،وإجراءات صحة األغذية والرقابة عليهةا ،ومصةادر
تلةةوث األتعمةةة واألشةةربة ،والتسةةمم الغةةذائي ،والتعقةةيم والةةتطهري وضةةمان صةةحة أمةةاكن تقةةديم
األتعمة واألشربة وغري ذلك.

 4221ت ريخ الدكر االقتص ي 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يقةةدم هةةذا املقةةرر أصةةول الفكةةر االقتصةةادي ابتةةدءاً مةةن العصةةور القدميةةة وحتةةى العصةةر
احلةةدي  ،حيةة يستكشةةف أفكةةار املفكةةرين االقتصةةاديني العظةةام ويتعةةرف علةةى الفكةةر
االقتصادي وتارخيه عرب سلسلة من املدارس االقتصادية كمدرسة الطبيعيني ومدرسة التجةاريني
واملدرسةةة الكالسةةيكية والفكةةر االقتصةةادي يف اإلسةةالم واملدرسةةة االشةةرتاكية والكينزيةةة
واحلدية والنيو كالسيكية والكينزية احلديثة والنقدية احلديثة.

 4222نظم املدلوم ت السجالت الطبي  3 :س ا ت مدت د ( 2نظري  1ا ل )
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يتنةةاول هةةذا املقةةرر مفهةةوم نظةةام املعلومةةات وأركانةةه األساسةةية واألنظمةةة الفرعيةةة لنظةةام
املعلومةةات وعناصةةر النظةةام ومسةةتلزماته الضةةرورية ودورال يف حتقيةةق جنةةال املؤسسةةات الصةةحية،
وجيري يف هذا املقرر التعريف مببادئ وأساسيات التعامل مع السجالت الطبية ،والرتكيةز علةى
كيفية معاجلة البيانات واالستفادة من املعلومات و تعريف الطالب/ة مبفهوم البيانات واملعلومات
الطبيةةة وقواعةةد املعرفةةة الطبيةةة وعناصةةر نظةةام املعلومةةات اإلداريةةة الةةيت حتقةةق جةةودة املستشةةفى،
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كما يتضمن املقرر تعريف الطالب/ة باملفةاهيم احلديثةة يف جمةال السةجالت الطبيةة والتطةورات
املستمرة يف أساليب ووسائل تسجيل وحفظ واسرتجاع السجالت الطبية ،والتطةورات الةيت تطةرأ
على مهنة السجالت الطبيةة وعلةى جمةاالت االسةتفادة مةن هةذال السةجالت ،والتطةورات املسةتمرة
علةةى منةةاذج السةةجالت الطبيةةة وأنةةواع النمةةاذج والتقةةارير املكون ةة للسةةجالت الطبيةةة للمرضةةى
وغريها.

 4223االقتص الوراا  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يتناول املقرر مفهةوم االقتصةاد الزراعةي وعالقتةه بعلةم االقتصةاد العةام والسةمات األساسةية
لقطةةاع الزراعةةة واملشةةكلة االقتصةةادية يف القطةةاع الزراعةةي كمةةا يتنةةاول وصةةف دوال اإلنتةةاج
وحتليلها وشرل وتفسري كيفية عمل قانون تناقص الغلة وتطبيق ذلك على القطاع الزراعي كمةا
يتناول مدى تقدم أو تراجع املشةروع الزراعةي مةن خةالل دراسةة التكةاليف واإليةرادات باإلضةافة
إىل دوال التكةةاليف يف املشةةةاريع االقتصةةادية ودالةةةة اإلنتةةاج كمةةةا يتنةةاول أيضةةا جانةةب الطلةةةب
والعر

يف سوا املنتجات الزراعية وحتديد سةعر التةواةن ودراسةة سةلوك املنةتجني يف ظةل سةوا

املنافسة الكاملة وأيضا التنمية يف القطاع الزراعي وأسباب التخلف يف الزراعة وكيفية التغلب
عليها سواء كانت خصائص ذاتية لالقتصاد الفلسطيمت أو كانةت تةرتبط مبمارسةات االحةتالل
اإلسرائيلي كمةا يتنةاول أيضةا السياسةات الزراعيةة مةن خةالل تطةوير املةوارد الزراعيةة والبحةوث
واإلرشاد الزراعي والسياسات التعليمية والسعرية واملالية والتسويقية كما يتناول متويل األنشطة
الزراعية واملصادر الداخلية واخلارجية واالدخار واإلقرا

الزراعي.

 4229إ ار املستشدي ت املراكو الصحي  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالةب/ة مبفهةوم املستشةفى وتصةنيف املستشةفيات وأنواعهةا
ووظائفهةةا ،ويتنةةاول البيئةةة الداخليةةة والبيئةةة اخلارجيةةة للمستشةةفى واملراكةةز الصةةحية ،ومفهةةوم
اخلدمات الصحية وخصائصها وأبعادها ،ويركز املقرر على تعريةف الطالةب/ة أيضةاً بالعمليةات
والوظةةةائف اإلداريةةةة املتنوعةةةة يف املستشةةةفى واملراكةةةز الصةةةحية :التخطةةةيط والتنظةةةيم والتوجيةةةه
والرقابة ،كمةا يتنةاول أسةس ومبةادئ تصةميم املستشةفى واملراكةز الصةحية ،وجيةري التعريةف
باألقسام التشخيصية والعالجية واإلدارية والفندقية يف املستشفى ،واملخاتر وبرامج السةالمة يف
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املستشفيات واملراكز الصحية وتقويم أداء املستشةفى واملراكةز الصةحية بةالرتكيز علةى قيةاس
كفاءة وفاعلية وإنتاجية املستشفى واملراكز الصحية.

 4226الدالق ت الد م يف املؤسس ت الصحي  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يةةزود هةةذا املقةةرر الطالةةب/ة بفكةةرة عامةةة عةةن مفهةةوم تسةةويق اخلةةدمات الصةةحية ونظةةم
املعلومةةات التسةةويقية والتخطةةيط التسةةويقي للمؤسسةةات الصةةحية ،وعناصةةر املةةزيج التسةةويقي
املختلفة يف قطاع املؤسسات الصحية ،ويهتم املقرر بتعريةف الطالةب/ة مبفهةوم وأهميةة العالقةات
العامةةةة يف املؤسسةةةات الصةةةحية ،ويتنةةةاول جمةةةاالت العالقةةةات العامةةةة وتنظةةةيم العالقةةةات العامةةةة
وختطيط ألنشطة العالقات العامةة ومفهةوم الةرأي العةام وتكوينةه وتغةيريال وخصائصةه وأنواعةه،
واستخدام االتصاالت وأنواعها يف أنشطة العالقات العامة وممارسات وتطبيقات العالقات العامة
مع األتراف ذات العالقة كاجلمهور والنقابات واجملتمع احمللي واجلهات احلكومية وغريها.

 4227االقتص القي س  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  1113مبادئ االحصاء  4217 ،االقتصاد التحليلي الكلي
يهدف هذا املقرر إىل التعرف على املواضيع احلديثة اليت تعاا الظواهر االقتصادية واإلدارية
باالستعانة مبعطيات النظرية االقتصادية والتقنيات اإلحصائية والرياضية بقصد الوصل إىل
معلمات مقدرة وطتربة صاحلة لالستخدام يف اختاذا القرارات والتنبؤ املستقبلي بسلوك تلك
الظواهر  .وأيضا مواجهة النظرية االقتصادية بالواقع وذلك عن تريق قياس الظواهر والعالقات
االقتصادية .التحقق من مدى انطباا النظريات على الواقع أي اختبار النظريات .استخدام
املعرفة اليت مت التأكد من انطباقها ولو بصورة تقريبية على الواقع ،للمساعدة يف اختاذ
القرارات ووضع السياسات االقتصادية .ويركز هذا املقرر على بناء ومراجعة النموذج االحندار
اخلطي العام الكالسيكي .توصيف النموذج ومشاكل أخطاء التوصيف ونتائجها واالختبارات
يف هذا اجلانب وأخطاء القياس .ترا التقدير :املربعات الصغرى املعممة ،اإلمكانية العظمى،
املتغريات املساعدة ،العزوم ترا االختبار التقاربية :نسبة اإلمكانية ،مضاعف الكرانج .
املتغريات الصورية واستخداماتها .املعادالت اآلنية .مناذج االحندار املوةع وفرتات اإلبطاء .
مقدمة عن السالسل الزمنية ).استقرار السالسل الزمنية واختبارات السكون جذر الوحدة )
التكامل املشرتك (غرينجر) واالحندار الزائف .منوذج تصحيح اخلطأ.

347

 4222التشريد ت الصحي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4171مبادئ القانون وحقوا اإلنسان
يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب/ة على أهم التشةريعات الصةحية املعمةول بهةا علةى املسةتوى
احمللي ،وكذلك جيري التعريف بالتشريعات املهمة يف جمموعة من الدول ،ويةتم تسةليط الضةوء
على التشريعات الصحية اليت تتعلق باملؤسسات الصحية وتتعلق بالعاملني يف هذال املؤسسة وتتعلق
باملرضى والتعامةل معهةم ،وتتعلةق بالنقابةات املهنيةة يف املؤسسةات الصةحية ،كمةا يركةز املقةرر
على التشريعات اليت تتعلق حباالت التقصري الطيب مع بعض املرضى وأسةس وآليةات التعةاتي مةع
هذال احلاالت  ،ويركز على التشريعات اليت تهةتم بةإلزام تةواقم املؤسسةات الصةحية بأخالقيةات
املهن الصحية.

 4229االقتص الري ض  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4216االقتصاد التحليلي اجلزئي  4217 ،االقتصاد التحليلي الكلي
يهدف هذا املقرر إىل التعرف على استخدام األساليب الرياضية يف العلوم االقتصادية  ،وهو
استخدام لغة الرياضة عرب ما نسميه بالنماذج الرياضية للعالقات االقتصادية ووصف الظواهر
االقتصادية وان كانت تعرب عن متغري أو ظاهرة أو عالقة متشابكة بكل قطاعات االقتصاد
القومي حبي

يتناول تعريف االقتصاد الرياضي والعالقة بني االقتصاد الرياضي والقياسي

والثوابت واملتغريات ومفهوم الدوال وأنواعها ونظام املعادالت اخلطية  ،وكذلك النماذج
االقتصادية ومكونات النموذج االقتصادي ومتغرياته ،وأيضا مفهوم التواةن وحتليل التواةن يف
مناذج االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي  .وكذلك مفهوم املصفوفات وأنواعها واستخدام
نظام املعادالت اخلطية باستخدام املصفوفات وحل منوذج تواةن االقتصاد اجلزئي والكلي .
وكذلك التعرف اىل مناذج املنتج -املستخدم واايكل العام اذال النماذج  ،والتفاضل ومفهوم
املشتقة وقواعد االشتقاا واهم التطبيقات االقتصادية للتفاضل  .وموضوع التكامل وتطبيقاته
االقتصادية وقواعد التكامل وتطبيقاته االقتصادية .

 4231املص رف االسالمي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
حيتةةةوى املقةةةرر علةةةى تةةةاريخ ونشةةةأة البنةةةوك اإلسةةةالمية ،وكيفيةةةة عمةةةل هةةةذال البنةةةوك
واالسرتاتيجيات اليت تقوم عليها ،ومقارنة كل ذلك بالبنوك التقليديةة ،وتوضةيح مةوارد األمةوال
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واسةةتخداماتها يف البنةةوك اإلسةةالمية ،وكيفيةةة اسةةتثمارها اةةذال األمةةوال بطريقةةة تتناسةةب مةةع
الشةةريعة اإلسةةالمية ،وكيفيةةة حتقيقهةةا لألربةةال .واخلةةدمات الةةيت حتققهةةا للمجتمةةع ،مةةن خةةالل
مشةةاركتها يف املشةةاريع االقتصةةادية الكةةبرية وكيفيةةة هةةذال املشةةاركة ،وتريقةةة تعامةةل هةةذال
البنوك مع التمويل واإلقرا

بأساليب إسالمية من خالل املراحبة واملشةاركة وغريهةا ،ودراسةة

مسةةتقبل هةةذال البنةةوك مةةن خةةالل دراسةةة واقعهةةا احلةةالي والتطةةورات املطلوبةةة منهةةا لكةةي حتظةةى
مبكانة أكرب يف املستقبل.

 4231التسويق االخضر 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يعد مقرر التسويق االخضر من اجملاالت احلديثة يف علم التسويق حي ان هةذا املقةرر
يف البدايةة يُعةرن ف ماهيةةة التسةةويق االخضةةر مةةن خةةالل تةةرل مةةدخل مشةةوا اىل التسةةويق االخضةةر
والتطةةةةور الفكةةةةري ملفهةةةةوم التسةةةةويق االخضةةةةر كمةةةةا ينةةةةاقش البيئةةةةة الطبيعيةة ةة ومواصةةةةفات
االيزو )ISO 14000( 14111يف مسار عمل املنظمات وترا معاجلةة التلةوث البيئةي بكافةة
اشكاله وآليات اعادة التدوير من اجل احلفاظ على املصادر الطبيعية وعناصةر املةزيج التسةويقي
االخضر ويناقش املقرر يف الوحدة االخرية اسرتاتيجية التسويق االخضر من خةالل دراسةة حةاالت
لشركات تعمل وتتخصص يف جمال التسويق االخضر.

 4232الروائ الشد في املس ءل ملك فح الدس  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهدف هذا املقرر اىل اعطاء الطالب فكرة عن موضوع الفساد وعن وسائل مكافحته
يف اجملتمعات املدنية .
حية ة يتطةةةرا اىل تعريةةةف الفسةةةاد بانواعةةةه املتعةةةددة (ساسةةةي  ،اداري ،مةةةالي  ).....و
كذلك اشكاله املتعددة (كبري  ،صغري)  .و ينتقةل بعةدها لبيةان املفةاهيم املرتبطةة مبكافحةة
الفساد علىى املستوى اجملتمعي مثل مفهوم احلكم الصاحل .
يعطةةي بعةةدها صةةورة عةةن نظةةام النزاهةةة الةةوتمت باعمدتةةه املختلفةةة  .و بعةةدها يطةةرل
حتديات نظام النزاهة يف العا العربي .

 4233ختطيط تطوير املرتج ت 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتعامةةل مقةةرر ختطةةيط وتطةةوير املنتجةةات ( )4233مةةع املوضةةوعات ذات الصةةلة بتعريةةف الطةةالب
بطبيعةةة إدارة املنةةتج اجلديةةد ومهامهةةا مةةن حي ة دور املنتجةةات يف جهةةود الشةةركات التسةةويقية
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وتعريف املنتج وخصائص املنتجات اجلديدة وأنواعها ،إىل جانب استعرا

دور ادارة التسويق يف

عملية ختطيط املنتج اجلديد ومراحلةه مةن حية األهةداف واالسةرتاتيجيات والةربامج التسةويقية.
وتنميةاملعرفة النظرية والعملية ذات العالقةة يف تطةوير املنتجةات اجلديةدة وابتكارهةا مةن مرحلةة
توليد األفكار وغربلتها حتى اختبارها تسويقيناً ،وكذلك وضع الربامج التسويقية املالئمةة عنةد
ال حةول كيفيةة تبننةى املسةتهلك
ترل املنتج اجلديد لألسواا ألول مرة .كما يتنةاول شةرح ًا مفصة ً
للمنتجات اجلديدة والعوامةل املةؤثرة علةى عمليةة التةبمت ،إىل جانةب إكسةاب الطالةب املعرفةة يف
إدارة دورة حياة املنتج وقياسها وتبيعة الربامج التسويقية املالئمة لكل مرحلة.

 4234التسويق الدق ري 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتطةةرا مقةةرر التسةةويق العقةةاري اىل جوانةةب اخةةرى يف التسةةويق حبي ة يعمةةل علةةى متييزهةةا عةةن
مواضيع التسويق االخرى حي يتخصص هذا املقرر يف التسويق العقاري على إظهار اخلصةائص
املميزة للمنتج العقاري من حي امللموسية واخلصائص االقتصادية كما ويتناول هذا املقررايضا
ترا تسعري املنتج العقاري واسرتاتيجيات تروجيهةا والتعةرف علةى قنةوات التوةريةع املسةتخدمة يف
توةيع املنتج العقاري وتوضيح مفهوم املبيعات العقارية ودور رجال البيع يف هذا اجملال.

 4239احمل سب اإلسالمي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يتناول هذا املقرر املفاهيم اإلسالمية ملصطلحات النشا التجاري يف العمليةات احملاسةبية،
واملصةةطلحات األصةةيلة واحلقيقيةةة للمةةال وملكيةةة املةةال يف اإلسةةالم ،كمةةا يسةةتعر

املفهةةوم

القانوني للمنشآت االقتصةادية عنةد املسةلمني وأنواعهةا وعملياتهةا ،وأوجةه االخةتالف بينهةا وبةني
املنشآت املعاصرة ،ويتناول الزكةاة وكيفيةة احتسةاب الةدخل اخلاضةع لنظةام الزكةاة ،وآليةات
إدارة الوقةةف يف اإلسةةالم ،والتعريةةف باملصةةارف اإلسةةالمية واألعمةةال واألنشةةطة الةةيت متارسةةها،
وتبيةةان االختالفةةات األساسةةية آلراء علمةةاء املسةةلمني مةةن شةةركات التةةأمني وأنشةةطتها املختلفةةة،
فضةةال عةةن املشةةاكل الةةيت تواجةةه شةةركات التةةامني التجةةاري يف التوافةةق مةةع قواعةةد الشةةريعة
اإلسالمية.
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 4236احمل سب احلكومي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يتنةةاول هةةذا املقةةرر اإلتةةار العةةام لنظةةام احملاسةةبة احلكوميةةة ،واملبةةادئ احملاسةةبية والةةدورة
املستندية للوحدات احلكومية ،كما يركز على هيكل املواةنة العامةة للدولةة السةيما املواةنةة
العامة يف فلسطني ،وكيفيةة تقيةيم أداء الوحةدات اإلداريةة احلكوميةة ،وحتقيةق الرقابةة املاليةة
عليهةةا ،واألسةةس احملاسةةبية الةةيت ميكةةن االعتمةةاد عليهةةا يف احملاسةةبة احلكوميةةة ،وكيفيةةة
معاجلة العمليات املالية للوحدات اإلدارية احلكومية مبا يشمل ذلك اإليرادات العامة ،والنفقةات
العامةةةة ،واحلسةةةابات اجلاريةةةة املدينةةة ة والدائنةةةة ،واالسةةةتثمارات املاليةةةة وفةةةق نظريةةةة األمةةةوال
املخصصةةةة ،وإعةةةداد اخلالصةةةات والتقةةةارير الشةةةهرية واحلسةةةابات والقةةةوائم املاليةةةة اخلتاميةةةة
للمؤسسات احلكومية وفق معايري احملاسبة احلكومية.

 4237الري ضي ت يف اإل ار  3س ا ت مدت د ( 3نظري)
يشمل هذا املقرر املوضوعات اآلتية وتطبيقاتها يف جمال اإلدارة  :االقرتانات وبياناتهةا ،واشةتقاا
االقرتانةةات اجلربيةةة واألسةةية واللوغارمتيةةة ،وقةةانون السلسةةلة  ،واالشةةتقاا الضةةممت وتطبيقةةات
االشةةةتقاا  ،والتكامةةةةل خواصةةةه وتطبيقاتةةةةه والتكامةةةةل بةةةاألجزاء والتعةةةةويض ،واملصةةةةفوفات
واحملددات.

 4232التسويق السي ح

الدردق  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتنةاول مقةرر التسةويق السةياحي والفنةدقي ( )4232موضةوعات عديةدة يف جمةال صةةناعة
السياحة كون التسويق السياحي مفهوماً حديثاً نسبياً ومن اهم املوضةوعات الةيت يتناواةا املقةرر
أسس ومفاهيم عامة يف التسويق و تسةويق اخلةدمات والتسةويق السةياحي ،واهةم اسةرتاتيجيات
صةةناعة السةةياحة وماهيةةة السةةوا السةةياحي.ومناقشةةة حجةةم العةةر

والطلةةب يف قطةةاع السةةياحة

ويتطةةرا املقةةرر اىل اسةةس ومفةةاهيم التسةةويق الفنةةدقي والتعامةةل مةةع املةةوارد البشةةرية يف القطةةاع
السةةياحي حتةةى الوصةةول اىل االجتاهةةات احلديثةةة يف صةةناعة السةةياحة وعناصةةر املةةزيج الرتوجيةةي
السياحي ودراسة التسويق السياحي عرب االنرتنت.
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 4239حم سب املرشآت امل لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يهةةدف هةةذا املسةةاا إىل التعمةةق وإكسةةاب الطالةةب املعرفةةة الكافيةةة لطبيعةةة اإلجةةراءات
احملاس بية لدى أهم قطاعني ضمن املؤسسةات املاليةة وهمةا قطةاع البنةوك وقطةاع التةأمني ،حية
يتم جتزئة املساا إىل جزئيني وهما ىاسبة البنوك وىاسبة التامني ،ويتم ذلك من خالل تنةاول
املوضوعات التالية:
ىاسبة البنوك :تشةمل أنةواع البنةوك ووظائفهةا ،وأقسةام البنةك التجةاري وعناصةر النظةام
احملاسيب فيه ،كذلك تناول أقسام البنك الفنية من خالل التعرف على تبيعة عمل تلك األقسام
ووظائفها ،كمةا يةتم تنةاول اإلجةراءات احملاسةبية داخةل تلةك األقسةام ،وكيفيةة إعةداد القةوائم
املاليةةة األساسةةية للبنةةوك ،والةةيت تشةةمل قائمةةة الةةدخل واملركةةز املةةالي وقائمةةة التةةدفق النقةةدي،
وقائمة التغريات يف حقوا امللكية.
ىاسبة التأمني :تشمل التعرف على نشأة التةأمني ،وأنواعةه ،واملبةادئ القانونيةة للتةأمني،
وعمليات إعادة التأمني ،واإلجراءات احملاسبية املتعلقة بتأمني احلةوادث ،والتةأمني علةى احليةاة،
واالستثمارات املالية لدى شركات التأمني ،ومن ثم إعداد القوائم املالية األساسية اا.

 4241الري ضي ت امل لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4237الرياضيات يف اإلدارة
تةةرا حسةةاب الفائةةدة بشةةكل عةةام مةةن قبةةل أتةةراف العمليةةة االئتمانيةةة والطةةرا الكميةةة
واملالية املستخدمة من قبل املصارف يف طتلف حساباتها االئتمانية ،تةرا حسةاب الفائةدة بنوعيهةا
البسيط واملركب وأنواع اخلصم الالةمة ملتابعة األنشطة املاليةة واالسةتثمارية يف املصةارف ،القيمةة
الزمنية لألوراا التجارية املختلفة واخلصم عليها وترا تسوية الديون واستبدااا.

 4294إ ار املص رف 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يتناول هذا املقرر اىل تعريف الطلبةة بةانواع البنةوك و االنشةطة االساسةية الةيت متارسةها
البنةةوك وكةةذلك حتليةةل العمليةةات املصةةرفية وبيةةان مةةدى تاثريهةةا يف االختيةةار بةةني السياسةةات
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االسرتاتيجية اليت تسهم يف اجراء التحليل املالي للقوائم املالية للبنوك للوقوف على املركز املالي
اا  .وتوضيح كيفية قيام هذال البنوك بتشكيل احملافظ االستثمارية.

 4261تسويق اخلدم ت 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عزيزي الطالب/ة مرحبا بك يف مقرر تسةويق اخلةدمات  4261والةذي يعتةرب احةد مقةررات
ختصص التسويق ،ويطرل هذا املقرر جمموعة من القضايا املعاصرة يف جمال تسويق اخلدمات،
حي يسرد مقدمة وافية عن صناعة وتسويق اخلدمات وأيضا أنظمة ومناذج اخلدمات ومناقشةة
أسةةاليب قيةةاس مفهةةوم جةةودة اخلةةدمات وتسةةعريها وتروجيهةةا وتوةيعهةةا وماهيةةة التسةةويق الةةدولي
للخدمات.

 4263االتص الت التسويقي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
سيتم يف هذا املقرر التعرف علةى املةداخل احلديثةة لالتصةاالت التسةويقية وكيةف ميكةن
التنسيق بينها وبني اإلسرتاتيجية الفعالة للتسويق بصورة تكاملية ،وتشمل هذال املداخل اإلعةالن
والبيةةع الشخصةةي وتةةرا تةةرويج/تنشةةيط املبيعةةات والدعايةةة والنشةةر والتسةةويق عةةرب اإلنرتنةةت
والتسويق املباشر وغري ذلك من ترا االتصاالت التسويقية احلديثة .كةذلك يتضةمن هةذا املقةرر
العوامةةل املةةؤثرة يف االتصةةاالت التسةةويقية ،وسةةيتم مناقشةةة ودراسةةة األسةةاليب املختلفةةة للرتويةةج
التجاري وحتليلها ،ويهدف هذا املساا إىل دراسة اإلعالن التجاري من حي تبيعتةه وخصائصةه
وآثارال.

 4269تطبيق ت ح سوبي يف التسويق 3 :س ا ت مدت د ( 1نظري 2 ،ا ل )
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق 1112 ،احلاسوب
يتنةةاول املقةةرر عةةددًا مةةن املعةةارف الةةيت توضةةح املفةةاهيم األساسةةية بتقنيةةة املعلومةةات والتطبيقةةات
التكنولوجيةةة الةةيت ختةةدم قطةةاع التسةةويق ،كمةةا يقةةدم املقةةرر تةةدريباً عمليةةا علةةى اسةةتخدام املهةةارات
احلاسةةةوبية والربجميةةةات املختلفةةةة يف تطبيقةةةات االنشةةةطة التسةةةويقية  ،وحتليةةةل البيانةةةات واسةةةتخالص
املعلومات الالةمة وحتليةل املشةكالت واختةاذ القةرارات التسةويقية .ويعةر

املقةرر جمموعةة مةن تقنيةات

املعلوم ة ات وتطبيقاتهةةا يف ختةةزين وجتميةةع ومعاجلةةة البيانةةات واسةةرتجاعها وحتليلةةها لتسةةاعد يف اختةةاذ
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القةةةرارات التسةةةويقية ،وشةةةرحاً السةةةتخدام برجميةةةة معاجلةةةة الكلمةةةات للمسةةةاعدة يف إعةةةداد التقةةةارير
والبحةةوث التسةةويقية ،وبرجميةةة العةةرو

التقدمييةةة ،وأخةةريا يعةةر

املقةةرر تقنيةةة اسةةتخدام اإلنرتنةةت يف

تطوير األنشطة التسويقية

 4267سي س ت التسدس 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتضةةمن هةةذا املقةةرر جمموعةةة مةةن املوضةةوعات املتعلقةةة بالتسةةعري كأحةةد عناصةةر املةةزيج
التسويقي ويعمل على توضيح دور هذا العنصر  .حي يتم فيةه مناقشةة تعريةف السةعر ومسةمياته
واألخطةةةاء الةةةيت تقةةةع يف عمليةةةة التسةةةعري وكةةةذلك يتنةةةاول العوامةةةل املةةةؤثرة يف قةةةرارات التسةةةعري
وإجراءاته وأساليبه واإلسرتاتيجيات اخلاصة به  .كما ويعاا هذا املقرر ترا عملية التسعري يف
هياكةل السةةوا املختلفةة والتسةةعري يف ظةل الةةدورة االقتصةةادية وعةرب دورة حيةةاة املنةتج كمةةا ويةةتم
توضيح تطبيقات التسعري يف املنتجات الصناعية واالسةتهالكية كمةا ويةتم التطةرا إىل التسةعري
على املستوى الدولي ويتم معاجلة موضوع حبوث التسعري وخطواتها.

 4262حوك الشرك ت 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبفهوم حوكمة الشركات و توضيح العالقةة التواةنيةة
اليت جيب ان تكون بني املدراء التنفيذيني و أعضاء جملس اإلدارة و أصحاب املصةلحة .والتعةرف علةى
مبةةةادئ احلوكمةةةة الةةةيت نشةةةرتها منظمةةةة التعةةةاون االقتصةةةادية و التنميةةةة ،ومعرفةةةة واقةةةع حوكمةةةة
الشةركات يف الشةركات الفلسةطينية املسةاهمة املدرجةة يف سةوا فلسةطني لةألوراا املاليةة و التطةرا
اىل دور مؤسسةةةة التمويةةةل الةةةدولي يف نشةةةر مبةةةادئ احلوكمةةةة يف دول مشةةةال إفريقيةةةا و دول الشةةةرا
األوسط.

 4312الري

إ ار األا ا الصغس  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يتناول هذا املساا مفهوم الريادة وتطور هذا املفهةوم وخصةائص الشةخص الريةادي مةع امثلةة
عملية على ذلك من واقع منظمةات األعمةال الفلسةطينية والعربيةة والعامليةة ،وكةذلك اعةداد دراسةات
اجلدوى للمشاريع الصةغرية مةن الناحيةة املاليةة والفنيةة والتسةويقية باإلضةافة لتنةاول اهةم العوامةل الةيت
تةةؤثر يف جنةةال وفشةةل املشةةاريع الصةةغرية مةةع تنةةاول دراسةةات واقعيةةة لةةبعض املشةةاريع الصةةغرية االكثةةر
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جناحةةا يف البيئةةة الفلسةةطينية كمةةا يتنةةاول املسةةاا بعةةض اجلوانةةب القانونيةةة للمشةةاريع لبنةةاء املشةةاريع
الصغرية اليت جيب االملام بهةا إلنشةاء او تطةوير مشةروع صةغري كةإجراءات الرتاخةيص املختلقةة مةن
واقع البيئة الفلسطينية .

 4314اإل ار الد لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يوضةةح هةةذا املقةةرر مفهةةوم اإلدارة الدوليةةة وكيةةف تطةةورت وتبيعةةة عملةةها ،ومةةا الفةةرا
بينها وبني األعمال احمللية ،وأخالقيات األعمال الدوليةة واملسةؤولية االجتماعيةة ،ويتحةدث أيضةاً
عن العوملة من حي مفهومهةا ونشةأتها ومظاهرهةا وثةالوث العوملةة واجيابياتهةا وسةلبياتها ،كمةا
يوصةةف بيئةةة األعمةةال الدوليةةة السياسةةية والقانونيةةة واالقتصةةادية والتقنيةةة ،باإلضةةافة إىل األبعةةاد
الثقافيةةة لةةإلدارة الدوليةةة ،وشةةركات األعمةةال الدوليةةة مةةن حي ة مفهومهةةا وخصائصةةها والةةدور
اال جيةةابي والسةةليب الةةذي تؤديةةه يف االقتصةةاد العةةاملي ،ويتنةةاول املقةةرر صةةفات املةةدير يف منظمةةات
األعمال الدولية ،وأشكال التنظيم املستخدم يف منظمات األعمال الدولية ،كما ويشرل اإلدارة
االسةةرتاتيجية يف منظمةةات األعمةةال الدوليةةة ،واسةةرتاتيجيات اإلنتةةاج والتسةةويق والتمويةةل واملةةوارد
الفكريةةةة يف منظمةةةات األعمةةةال الدوليةةةة ،واقتصةةةاد االنرتنةةةت والتجةةةارة االلكرتونيةةةة وأنظمةةةة
املعلومات العاملية ومناذج جتارب عاملية ناجحة يف اإلدارة الدولية.

 4316اإل ار اإلسرتاتيجي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يقدم هذا املساا عرضا ملفهوم التخطيط والتخطيط االسةرتاتيجي واملراحةل الةيت ميةر
بها هةذا النةوع مةن التخطةيط حية يةتم التعةرف علةى التحليةل الربةاعي ومفهةوم الرؤيةا والرسةالة
واملناهج اخلاصة بالتخطيط االسرتاتيجي ملنظمات األعمال يف ظل التحديات املختلفة اليت تواجه
هةةذال املنظمةةات ،كمةةا يقةةدم املسةةاا استعراضةةا لعمليةةة التخطةةيط االسةةرتاتيجي لةةدى شةةركات
األعمال يف فلسطني مةن خةالل تشةخيص واقةع البيئةة الفلسةطينية ومةا يواجةه قطةاع األعمةال مةن
حتةةديات سياسةةيه واقتصةةاديه ،ويقةةدم املسةةاا عرضةةا للتخطةةيط االسةةرتاتيجي لةةدى الةةوةارات
والوحدات احمللية والية اعداد تلك اخلطط وما يواجه احلالة الفلسطينية من حتةديات مبةا يتعلةق
بالتخطيط االسرتاتيجي يف كل من القطاع العام واخلاص.
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 4317تطبيق ت ح سوبي يف الدلوم اإل اري  3 :س ا ت مدت د ( 1نظري 2 ،ا ل )
متطلب سابق  1112احلاسوب 4111 ،مبادئ اإلدارة
يعةةر

اليةةة اسةةتخدام تطبيقةةات مايكروسةةوفت اوفةةيس يف اجنةةاة االعمةةال اإلداريةةة

ويكسب الطالب املهارات الالةمة الستخدام اهم التطبيقات اإلدارية اخلاصة يف برنامج اكسةل
املخططةةات املختلفةةةة والتنبةةؤ واختةةةاذ القةةةرار باسةةتخدام الةةةدوال االحصةةائية والرياضةةةية واملاليةةةة
باإلضافة الستخدام برنةامج اكسةس إلدارة قواعةد البيانةات مةن حية انشةاء اجلةداول اخلاصةة
بالقاعدة واالستعالم والتقارير على ضوء ما تتطلبه املنظمات املعاصرة من تقارير حيوية وكذلك
تقديم تصور معاصر لبعض التطبيقات اإلدارية املعاصرة يف منظمات األعمال واليت متكنهةا مةن
اعةةةداد التقةةةارير املختلفةةةة لةةةدى املنظمةةةات متعةةةددة الفةةةروع والةةةيت تسةةةتخدم شةةةبكات االتصةةةال
واالنرتنت.

 4312إ ار اجلو الش مل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يقةةدم هةةذا املسةةاا عرضةةا ملفهةةوم اجلةةودة الشةةاملة يف منظمةةات األعمةةال والتطةةورات
التارخيية يف جمال اجلودة ودور االدارة العليا يف بناء نظام اجلةودة ومتطلبةات واليةة التحةول حنةو
اجلةةودة مةةن متكةةني العةةاملني والرتكيةةز علةةى العميةةل و توتيةةد العالقةةة مةةع املةةوردين باإلضةةافة
الستخدام ادوات اجلودة وعر

جلوائز اجلودة والشهادات املختلفة املتعلقة بنظةام اجلةودة ISO

باإلضافة لتتبع بعض منظمات األعمال يف البيئة الفلسطينية وابرة املعةايري الةيت تقةدمها منظمةات
األعمال يف فلسطني للحصول على شهادات اجلةودة مةن واقةع حةاالت دراسةية ملنظمةات أعمةال يف
البيئة الفلسطينية.

 4319اإلحص ء احليوي  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
متطلب سابق  1112احلاسوب  9313مناهج البح العلمي
يركز هذا املقرر على تزويد الطالةب/ة باملبةادئ األساسةية للتحليةل اإلحصةائي وتطبيقاتهةا
على املشكالت البيولوجية ،ويتناول املقرر توةيع االحتماالت وحتليل التنويع والرتابةط والةتالةم،
ويتناول املقرر أيضاً األساليب اإلحصائية اليت تشمل العالقةات بةني جمتمعةات الدراسةة والعينةات
وعةةع البيانةةات وتنظيمهةةا وحتليلةةها ،واألسةةاليب اإلحصةةائية املسةةتخدمة يف اختبةةار الفرضةةيات،
وحتليل التباين ،واألساليب غري البارميرتية.
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 4311اقتص ي ت الد ل 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يتناول امل قرر سوا العمل وأهمية دراسته ،مع توضيح مفهوم الطلب علةى العمةل  ،وكةذلك
توضةةيح مرونةةات الطلةةب علةةى العمةةل واالختالفةةات األساسةةية بةةني كةةل نةةوع ،وكةةذلك توضةةيح
والطلةب الكلةي علةى العمةال واخليةارات الةيت يواجهةا العمةال عنةد كةل حالةة ،كةذلك

العر

التعريف بأهمية االستثمار يف رأس املةال البشةري ،والتعريةف بةأنواع العمالةة مةن عاديةة ومةاهرة،
وكيفية انتقال العمةال بةني الوظةائف ،وتةأثري اا جةرة مةن الريةف إىل املةدن وكةذلك بةني الةدول
على سةوا العمةل وأجةور العمةال ،والتعةر

ملوضةوع البطالةة وشةرل أنواعهةا وآثارهةا االقتصةادية

وسبل معاجلتها.

 4311اقتص ي ت املوار البي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل توضةةيح أسةةس اقتصةةاديات املةةوارد بأنواعهةةا املختلفةةة مةةن خةةالل
الرتكيةةز علةةى التحليةةل االقتصةةادي والنظريةةة االقتصةةادية يف وصةةف املةةوارد وحتديةةد خصائصةةها
وتصنيفاتها واستخداماتها باإلضافة إىل ترا تنميتها واحملافظة عليهةا واآلثةار االقتصةادية للبيئةة
والتلوث.

 4312اهلردس امل لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4341االدارة املالية
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهمية ااندسة املالية ووظائفها ومنوها مةن خةالل
أدواتهةا املتمثلةةة باملسةتقبليات و العقةةود اآلجلةة و اخليةةارات و املبةادالت .و التعةةرف علةى امليةةزات و
احملاذير اذال املكونات يف التعامل بها يف األسواا املالية املختلفة .ومعرفة إمكانيات تداول هذال
األدوات يف األسواا املالية العربية عامة والفلسطينية خاصة.

 4313تسويق اخلدم ت الصحي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عزيةةزي الطالةةب/ة يسةةعى هةةذا املقةةرر يف ختصةةص التسةةويق اىل التعةةرف علةةى ماهيةةة
تسةةويق اخلةةدمات الصةةحية وذلةةك مةةن خةةالل التطةةرا اىل مواضةةيع عديةةدة اهمهةةا تعريةةف مفهةةوم
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واهمية اخلدمات الصةحية وسةبل تطويرهةا وخصائصةها وآليةات ختطةيط التسةويق للمستشةفيات
(واهةم املنتجةات) و اخلةةدمات الةيت تقةةدمها املستشةفى وتروجيهةا وتسةةعريها وتوةيعهةا ويضةةاف اىل
ذلك احلدي عن تنظيم ادارة التسويق وهيكليتها التنظيمية يف املستشفى.

 4314تدريب ت ا لي يف املؤسس ت ( 111س ا تدريب) 3 :س ا ت مدت د ( 3ا ل )
متطلب سابق إنهاء املستوى الثاني
يقدم هذا املساا نافذال لطلبة ادارة االعمال متكةنهم مةن االتةالع علةى واقةع منظمةات
االعمال الفل سطينية من شركات جتارية وصناعية وخدمية إلكسةابهم املعةارف الالةمةة لةدخول
لسوا العمل من خالل االلتحاا مبنظمات االعمال يف البيئة الفلسطينية حي يطلع الطالةب علةى
اايكل االداري للمنظمة وخطةو السةلطة واملهةام الوظيفيةة لألقسةام املختلفةة يف املنظمةة واليةة
تقةةديم املنظمةةة ملخرجاتهةةا للمجتمةةع باإلضةةافة لالتصةةاالت الداخليةةة واخلارجيةةة الةةيت تقةةوم بهةةا
املنظمة وكذلك ادارة املوارد البشةرية يف املنظمةة ومةا تسةتخدمه مةن وثةائق يف طتلةف االقسةام
والوظائف واخلدمات اليت تقدمها.

 4319التسويق ارب االنرتنت 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يناقش التسويق عرب االنرتنت ( )4319وهو احد املقةررات االختياريةة يف ختصةص التسةويق
قضةةايا حديثةةة يف التسةةويق تُ ةربة دور التسةةويق االلكرتونةةي يف ظةةل التطةةور التكنولةةوجي يف العصةةر
احلةةدي

ومةةن اهةةم املوضةةوعات الةةيت يناقشةةها هةةذا املقةةرر تعريةةف مةةا هيةةة التسةةويق االلكرتونةةي ،

عناصةةر املةةزيج االلكرتونةةي (املنتج،السةةعر ،التوةيةةع والرتويةةج ،عناصةةر التسةةويق االلكرتونةةي واهةةم
اسرتاتيجيات التسويق االلكرتوني و مقدمة يف التسةويق عةرب ىركةات البحة

ودور التسةويق عةرب

اإلمييةةل والعالقةةات العامةةة مةةن ثةةم االعةةالن الرقمةةي واسةةاليب اشةةهار العالمةةة التجاريةةة يف التسةةويق
االلكرتوني واالعالم االجتماعي  ،تصميم املواقع االلكرتونية واخريا نظم الدفع االلكرتوني.

 4316االرش السي ح  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتضمَّن مقرر االرشاد السياحي وهو احد املقررات االختياريةة يف ختصةص التسةويق مفهةوم
الةدليل السةياحيو،ومفهوم محةل شةةارة الةدليل وأنةواع األدالء السةةياحيوني ،ووظةائف الةدليل السةةياحيو،
ودورال وأهميَّته ،وعالقته بالفعاليَّات السياحيَّة ،ومهارات عمل اإلرشاد السةياحيو الناجحةة ،الشخصةيَّة
منها والفنيَّة ،ووسائل اإلرشاد السياحيو وأدواته ،ومستقبل الدليل السياحيو.
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 4322تطبيق ت ح سوبي يف املؤسس ت الصحي  3 :س ا ت مدت د (1نظري2 ،ا ل )
متطلب سابق  1112احلاسوب
يتناول هذا املقرر جمموعة مةن التطبيقةات احلاسةوبية ذات االرتبةا بأنشةطة املؤسسةات الصةحية،
وجيري تعريف الطالب/ة على الربامج وتطبيقاتها ومزاياها للمؤسسات الصحية ،وهةذا املقةرر يعمةل علةى
مواكبة كل ما هو جديد يف جمال هذال التطبيقات.

 4323االقتص اإل اري 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ( 4111 ،)2مبادئ اإلدارة
يهةةدف هةةذا املسةةاا لتعريةةف الطالةةب علةةى ماهيةةة وأهميةةة االقتصةةاد اإلداري ،وحتليةةل
العالقة بني النظرية االقتصادية واالقتصاد اإلداري .وكذلك بيئة عملية اختاذ القةرارات اإلداريةة
والعوامل املؤثرة فيها .ثم يتعر

الحقاً لدراسة وحتليةل الطلةب والتنبةؤ باملبيعةات ومرونةة الطلةب .

إضافة إىل نظرية اإلنتاج واإليرادات الكلية وأنواعها والعوامل احملددة اا ودوال اإلنتةاج ،وأنةواع
التكةةةاليف وحتليلةةةها ةمنيةةةا ،ونظريةةةة السةةةوا وأشةةةكاله وحتليةةةل التعةةةادل .وسياسةةةات التسةةةعري
والقرارات اإلدارية واهةم العوامةل املةؤثرة يف حتديةد األسةعار ،وتأثرهةا بهيكليةة السةوا ،وتةرا
حتديد األسعار وسياسة التمييز ألسةعري .كمةا يتطةرا املسةاا ملفهةوم الةربح ونظرياتةه والعوامةل
احملددة له واسرتاتيجياته ،وأسس حتليل وحتديد األربال .كذلك يتطرا هةذا املسةاا إىل مفهةوم
الرتكةةز واالنةةدماج ،واحتةةادات املنةةتجني وأشةةكااا ،وتكامةةل املشةةروعات الرأسةةي واألفقةةي،
والشةةركات متعةةددة اجلنسةةيات .باإلضةةافة للرقابةةة علةةى املخةةزون السةةلعي ومنةةافع هةةذال العمليةةة
وتكاليف االحتفاظ باملخزون والرقابة عليه ،وترا تقييمه .ويتطرا هذا املساا أيضا إىل معايري
تقييم كفاءة األداء ،وأسس ومراحل عملية تقييم كفاءة األداء ومعايريها.

 4324التأمة الصح الض ن االجت ا  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب/ة باملفةةاهيم األساسةةية يف التةةأمني الصةةحي وأنواعةةه
وإجراءاتةةه والعقةةود القانونيةةة للتةةأمني الصةةحي وأسةةاليب حسةةاب األقسةةا التأمينيةةة ،ومفهةةوم الضةةمان
االجتمةةاعي ودور الضةةمان االجتمةةاعي يف حتقيةةق رفاهيةةة اجملتمةةع وسةةعادة املةةواتنني فيمةةا يتعلةةق مبةةا قةةد
يتعةةر

لةةه املواتنةةون مةةن أخطةةار وإصةةابات عمةةل ،والتعريةةف بالوظةةائف األساسةةية ملؤسسةةات الضةةمان

االجتماعي والتأمني الصحي
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 4329التر ي االقتص ي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يتناول هذا املقرر ماهية التنمية االقتصادية وأهميتها وأسلوبها ومعةايري قياسةها ،كمةا
يهتم بالتعريف مبشكالت التنمية األساسية الةيت تعةاني منهةا الةدول الناميةة ،وبنمةاذج ونظريةات
التنميةة االقتصةةادية .ويسةةتعر

املقةرر اسةةرتاتيجيات التنميةةة القطاعيةة والبشةةرية .ويهةةتم بدراسةةة

تةةةرا متويةةةل التنميةةةة االقتصةةةادية ،والتخطةةةيط االقتصةةةادي أسةةةلوب ًا للتنميةةةة ،وأسةةةباب توسةةةع
اسةةتخدامه وأدواتةةه وأسةةاليبه الفنيةةة .كمةةا يسةةتعر

املقةةرر مفهةةوم العوملةةة والنظةةام االقتصةةادي

اجلديد وتأثريال يف عملية التنميةة االقتصةادية يف البلةدان الناميةة ودور املؤسسةات الدوليةة يف هةذال
العملية كصندوا النقد الدولي ،والبنك الدولي ،ومنظمة التجارة العاملية.

 4326االقتص اإلسالم  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يسلط هذا املقرر الضوء على املفاهيم االقتصادية الةيت تزخةر بهةا الشةريعة اإلسةالمية
وإبةةراة اخلصةةائص الةةيت متيةةز االقتصةةاد اإلسةةالمي عةةن االقتصةةاديات الوضةةعية املختلفةةة  ،حية
سيتناول املقرر يف البداية توضيح بعض املفةاهيم واملصةطلحات االقتصةادية العامةة والوقةوف علةى
نشأة االقتصاد اإلسالمي ومصادرال ومن ثم سيوضح تبيعة وخصةائص االقتصةاد اإلسةالمي الةيت
متيةةزال عةةن الةةنظم االقتصةةادية األخةةرى  ،كةةذلك سةةيتطرا املقةةرر إىل شةةرل مفصةةل عةةن احلريةةة
االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي وضةوابطها  ،كمةا سةيتناول املقةرر التعةرف علةى امللكيةة يف
االقتصاديات املختلفةة والطةرا املشةروعة الكتسةاب امللكيةة مةن منظةور االقتصةاد اإلسةالمي ،
كذلك يوضح املقرر نظريةة التوةيةع وموقةف اإلسةالم منهةا إضةافة إىل توضةيح العمليةة اإلنتاجيةة
وأهةةداف اإلنتةةاج يف االقتصةةاد اإلسةةالمي  ،كمةةا سةةتربة نظريةةة االسةةتهالك مةةن خةةالل حتليةةل
العوامةةل املةةؤثرة يف اإلنفةةاا االسةةةتهالكي يف كةةل مةةن الفكةةةر الوضةةعي واإلسةةالمي  ،كمةةةا
سيوضةةح موضةةوع النقةةود واملصةةارف يف االقتصةةاد الوضةةعي واإلسةةالمي واملقارنةةة بينهمةةا وأخةةريا
سيتناول املقرر النظام املةالي يف املنظةور اإلسةالمي بأدواتةه املختلفةة سةواء يف جانةب اإليةرادات أو
النفقات وتبيعة التنمية االقتصادية يف املنظور اإلسالمي والوضعي .

 4327تطبيق ت ح سوبي يف االقتص  3 :س ا ت مدت د ( 1نظري 2 ،ا ل )
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ( 1112 ،)2احلاسوب
هذا املقةرر يسةتعر

معلومةات مفصةلة حةول تقنيةة املعلومةات عمومةا ومةا تتضةمنه مةن

برجميات حديثة ذات عالقة بالنظريةة االقتصةادية خصوصةا  ،ميكةن اسةتخدامها للمسةاعدة يف
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حتليل البيانات االقتصادية إلجراء الدراسات االقتصادية كاالقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي
واالقتصاد اإلداري واالقتصاد القياسي  ،وسيوضح املقةرر القةدرة علةى رسةم املخططةات البيانيةة
وحتليةةل املعلومةةات املتعلقةةة باملشةةكالت االقتصةةادية والبحةةوث ذات العالقةةة مةةن خةةالل جمموعةةة
متنوعةةة مةةن التطبيقةةات احلاسةةوبية للوصةةول إىل اختةةاذ القةةرارات  ،وسةةيتناول املقةةرر شةةرل تقنيةةة
املعلومات ومكوناتها املختلفةة يف حتليةل املشةكالت االقتصةادية وكيفيةة اسةتخدام الربجميةات
احلاسوبية ذات العالقة كةأداة لتحليةل وختةزين املعلومةات والبيانةات ومةن ثةم القةدرة علةى اختةاذ
القرارات االقتصادية سةواء املتعلقةة بنظريةات االقتصةاد اجلزئةي مثةل دراسةة النمةاذج االقتصةادية
اخلاصةةة باألسةةواا وسةةلوك املسةةتهلك وسةةلوك املنةةتج والتكةةاليف وكةةذلك نظريةةات االقتصةةاد
الكلةةي مثةةل دراسةةة عناصةةر الةةدخل القةةومي والنقةةود واملصةةارف والبطالةةة والتضةةخم  ،إضةةافة
لتطبيقات االقتصاد اإلداري كتحليل اإلنتاج والتكاليف واالستثمار واملخاترة .

 4322إ ار املشرتي ت املخ زن الصحي  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب/ة على العمليات والوظائف اإلداريةة املتعةددة إلدارة املشةرتيات
واملخةةةاةن الصةةةحية ،وجيةةةري يف هةةةذا املقةةةرر تنةةةاول ماهيةةةة وظيفةةةة املشةةةرتيات والتخةةةزين يف املؤسسةةةات
الصحية ،وتنظيم وظيفة الشراء والتخزين ،واسرتاتيجيات الشراء املختلفةة ،وحتديةد احلجةم االقتصةادي
لطلبيةةة الشةةراء ،واختيةةار مصةةادر الشةةراء املناسةةبة ،واسةةتالم املشةةرتيات وفحصةةها للتأكةةد مةةن مطابقةةة
املواصةفات ،والسةجالت اخلاصةة بوظيفةةة الشةراء ،وتقةويم أداء وظيفةة الشةةراء ،واختيةار مواقةع املخةةاةن
وتصحيحها ،وحتديد مستويات املخزون واجراءات العمل واملناولة والرقابة وغري ذلك.

 4331حم سب الشرك ت ( 3 :)1س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يهتم هذا املقرر بتعميق فهم الطالب للمحاسبة املالية ،حي يهدف املساا إىل التعةرف علةى
أنواع الشركات ،من حي اخلصائص ،وأهم احلسابات اخلاصةة بشةركات األشةخاص ،ومةن
ثم الرتكيز على شركات األشخاص بأنواعهةا املختلفةة باالسةتناد إىل قةانون الشةركات املطبةق
يف فلسطني ،حي يتم تناول شركات التضةامن(العاديةة) مةن حية التكةوين ،والعمليةات الةيت
تقةةوم بهةةا  ،والةةتغري يف ملكيتهةةا مةةن حي ة انضةةمام وانفصةةال شةةريك ،وآليةةات توةيعةةات األربةةال
لديها ،وانقضاء وتصفية أعمااا ،ومن ثةم تنةاول تصةفية وانقضةاء شةركة التوصةية البسةيطة،
وترا تسجيل العمليات املالية يف شركة احملاصة.
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 4331احمل سب اإل اري  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يتناول هذا املقرر أسس ونظم احملاسبة اإلدارية ،مع التمييز بشكل واضح بني أنظمة كل
من ىاسبة التكاليف واحملاسبة اإلدارية يف بيئة األعمال ،كما يتطرا إىل مفاهيم التكةاليف
وأسةةةس تبويبهةةةا ،وحتليةةةل العالقةةةة بةةةني التكلفةةةة واحلجةةةم والةةةربح ،وكيفيةةةة إعةةةداد املواةنةةةات
التخطيطيةةة اجلاريةةة يف املنشةةآت التجاريةةة والصةةناعية واخلدماتيةةة وإبةةراة دورهةةا يف التخطةةيط
والرقابةةة وتقيةةيم األداء ،وكيفيةةة اسةةتخدام التقنيةةات واألسةةاليب احلديثةةة يف حتليةةل املعلومةةات
احملاسةةبية الختةةاذ القةةرارات اإلداريةةة التشةةغيلية والرأمساليةةة بطريقةةة علميةةة صةةحيحة ،وإعةةداد
تقارير وقوائم يتم استخدامها يف تطبيق السياسات اإلدارية باملنشآت بكافة أنواعها.

 4332حم سب الشرك ت ( 3 :)2س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4331ىاسبة الشركات ()1
يهةةدف هةةذا املسةةاا اىل تعريةةف الطالةةب بشةةركات األمةةوال وأنواعهةةا وسةةجالتها ،وتةةرا
تكوينها ،والعمليات املالية اليت تقوم بها وتصةفيتها وانةدماجها وفقةاً لقةانون الشةركات املطبةق
يف فلسطني ،وبالرتكيز على الشركات املساهمة العامة والشركات ذات املسةؤولية احملةدودة،
ويةةتم ذلةةك مةةن خةةالل تنةةاول املوضةةوعات التاليةةة :التعريةةف واخلصةةائص وإجةةراءات التأسةةيس،
واإلجةةراءات احملاسةةبية لتكةةوين رأس املةةال مبةةا يف ذلةةك ةيةةادة وختفةةيض رأس املةةال ،ومعاجلةةة
مصةاريف التأسةةيس واالصةدار  ،واصةةدار السةندات ،واالحتياتيةةات واملخصصةات ،والتسةةويات
اجلردية واعداد القوائم املالية األساسية  ،وتصفية واندماج الشركة.

 4336املد يس احمل سبي الد لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4331ىاسبة الشركات ()1
يتناول هذا املقرر التعرف على املنظمات واايئةات الدوليةة الةيت تقةف وراء عوملةة احملاسةبة،
وجهودها يف هذا اجملال ،وتبيعة اجملامع املهنية احملاسبية العاملية ودورها يف احلفةاظ علةى مهنةة
احملاسةةبة ،وتطويرهةةا ،وإصةةدار معةةايري ىاسةةبية السةةتخدامها يف عمليةةة إعةةداد القةةوائم املاليةةة،
كما يتناول عر

وتفسري ومناقشة مفصلة ألهم املعايري احملاسبية ومعايري اإلبالغ املالي املنظمة

للمحاسبة املالية الصادرة عن اجملالس املهنية احملاسبية املتخصصة.
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 4337تطبيق ت ح سوبي يف احمل سب  3 :س ا ت مدت د ( 1نظري 2 ،ا ل )
متطلب سابق  1112احلاسوب 4132 ،مبادئ احملاسبة ()2
يهةةتم هةةذا املسةةاا بتطبيةةق الطالةةب مهةةارات حاسةةوبية لتنفيةةذ األعمةةال احملاسةةبية ،وتقليةةل
تكلفةةة األعمةةال الكتابيةةة  ،باإلضةةافة إىل اسةةتخدام الةةربامج التطبيقيةةة وبةةرامج احلةةزم اجلةةاهزة
لتنفيةةذ األعمةةال احملاسةةبية ،ويةةتم ذلةةك مةةن خةةالل :التعةةرف علةةى اإلتةةار العةةام لةةنظم املعلومةةات
احملاسبية احملوسبة وبيئة العمل اإللكرتونية ،والتعرف على أساسيات عمةل برنةامج اإلكسةل،
ومن ثم استخدام جداول العمل اإللكرتونية لربنامج اإلكسل والةدوال اجلةاهزة يف التطبيقةات
احملاسبية املختلفة ،ويف جماالت التخطيط إلعداد املواةنات ،والتحليل املةالي ،وإعةداد كشةوف
الرواتب ،واحتساب مستحقات الضريبة ،وإعداد االسةتهالكات احملاسةبية  ،وإعةداد التسةويات
اجلرديةةةة ،إعةةةداد التقةةةارير املاليةةةة ،كمةةةا يةةةتم اسةةةتخدام بعةةةض الةةةربامج واحلةةةزم اجلةةةاهزة يف
التطبيقات احملاسبية حسب أحةدث الةربامج املتواجةدة يف السةوا احمللةي مبةا يشةمل إعةداد دليةل
احلسابات واألصناف ،وتسجيل أحداث مالية وترحيلها ،واستخراج ميزان مراجعة ،وعمل قيود
تسةةوية وإعةةداد قةةوائم ماليةةة .وكةةذلك يتضةةمن املقةةرر التعةةرف علةةى نظةةم إدارة قواعةةد البيانةةات
وتطبيقاتها يف اجملال احملاسيب.

 4341اإل ار امل لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري )
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
مكونات احلقل املالي و الوظيفة املالية يف القطاع اخلاص ،أهمية الوظيفةة املاليةة وموقعهةا
يف اايكةةل التنظيمةةي ،أهةةدافها ،عناصةةر بيئةةة اإلدارة املاليةةة ومكونةةات اايكةةل املةةالي للمنشةةأة،
أساليب إدارة األموال ال سيما الروافع بأنواعها ،وإدارة رأس املال العامل واألصول الثابتة.

 4342امل لي الد م  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تعريةةف الطالةةب باملاليةةة العامةةة ودورهةةا يف ظةةل االنظمةةة االقتصةةادية
وموارد الدولة ويتنةاول بالتفصةيل الضةرائب وأهميتهةا يف دعةم االقتصةاد القةومي واايكةل العةام
للمواةنة العامةة والرقابةة املاليةة والسياسةات املاليةة النقديةة والنفقةات العامةة وأثارهةا االقتصةادية
واالجتماعية.
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 4343إ ار التأمة 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب على أشكال شركات التامني وتبيعتها وخصائصةها
و أهميتها وكذلك على مفهوم اخلطر وأنواعه ،ووظائف التأمني ،وأنواع التأمني و يبني أسةس
رياضيات التامني وقوانينها و أوجه تطبيقهةا وتطبيةق األسةس النظريةة مةن خةالل دراسةة تأمينةات
احليةةاة كنمةةوذج موسةةع ألحةةد أنةةواع التةةامني ومةةن ثةةم سياسةةات األسةةعار ،وأقسةةا التةةأمني،
واالحتياتات ،والتنظيم اإلداري ملنشآت التأمني ،وإجراءات إصدار بوليصةات التةأمني ،وتسةوية
املطالبات والتعويضات ،ويعمةل هةذا املقةرر علةى تسةليط الضةوء علةى كيفيةة تسةويق اخلةدمات
التأمينية ودور مؤسسات التامني حكومية وجتارية يف خدمة اجملتمع.

 4349األسواق امل لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
أنو اع األسواا املالية وكيفية التعامل يف أسواا رأس املال ،أهم الفروقات القائمةة بةني
األسةةواا املاليةةة ،تفسةةري النشةةرات املاليةةة الصةةادرة عةةن األسةةواا املاليةةة وأهةةم املؤشةةرات العامليةةة
املدرجة يف األسواا املالية املختلفة ،حساب السعر العادل والعائد املتوقةع ألدوات التعامةل يف تلةك

األسواا ،مفهوم كفاءة األسواا املالية ودورها يف حتديد أسعار األسهم والسندات وعوائدها.
 4346تطبيق ت ح سةوبي يف الدلةوم امل لية املصةرفي  3 :سة ا ت مدت ةد ( 1نظةري2 ،
ا ل )
متطلب سابق  1112احلاسوب 4341 ،اإلدارة املالية
مبةةادئ وقواعةةد اسةةتخدام برنةةامج اإلكسةةل ،أس ةس التعامةةل مةةع الةةدوال يف اإلكسةةل،
اسةةتخدام اإلكسةةل يف طتلةةف املواضةةيع املاليةةة مثةةل حسةةاب قيمةةة القسةةط لقةةر

مةةا ،حسةةاب

القيمةةة املسةةتقبلية السةةتثمار مبلةةغ مةةا ،حتديةةد االحتياجةةات املاليةةة لشةةركة مةةا ،تقيةةيم املشةةاريع
االسةةتثمارية ،تصةةنيف طةةاتر االئتمةةان ،تقيةةيم عائةةد وطةةاتر األوراا املاليةةة ،اسةةتخدام تقنيةةة
الدولة يف التطبيقات املالية واستخدام تقنية االستهداف يف التطبيقات املالية.
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 4349إ ار خم طر االئت ن 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
أساسةةةيات االئتمةةةان املصةةةريف ،وظةةةائف وأدوات االئتمةةةان املصةةةريف وأنواعةةةه ،أسةةةاليب
التم ويل املستخدمة عند منح االئتمان ،مسببات طةاتر االئتمةان املصةريف ،تةرا حتليةل وقيةاس
طاتر االئتمان ،إدارة املعلومات االئتمانية ،التحليل املالي واالئتماني للمقةرت  ،إدارة القةرو
املتعثرة ،وأسبابها وعالجها.

 4391إ ار اإلنت

الد لي ت 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
ميثةل هةةذا املقةةرر مزجيةةا مةةن اإلدارة وااندسةةة الصةةناعية وىاسةةبة التكةةاليف ،حية
يتناول مقدمة يف إدارة العمليةات اإلنتاجيةة مةن حية املفهةوم والتطةور التةارخيي والعوامةل املةؤثرة
على اإلنتاجية ،وحتليل العمليات اإلنتاجية ،اختاذ القرارات ،حتليل نقطة التعادل ،وتطبيقات أو
استخدامات علم اإلدارة ،ويوضح أيضاً االسرتاتيجيات واخلطط املتبعة يف إدارة العمليات ،ترا
التنبةةؤ بالطلةةب ،كيفيةةة التخطةةيط للطاقةةة اإلنتاجيةةة للمؤسسةةات الصةةناعية ،وتةةرا التخطةةيط
للطاقةةةة اإلنتاجيةةةة يف املؤسسةةةات اخلدميةةةة باسةةةتخدام نظريةةةة االنتشةةةار ،وآليةةة ختطةةةيط مواقةةةع
التسةةةهيالت ،إضةةةافة إىل ذلةةةك الرتتيةةةب الةةةداخلي للمصةةةنع مةةةن حيةة أهميتةةةه وأنةةةواع العمليةةةات
الصناعية واخلدمية ،وترا ومناذج ترتيب املصنع مةع الرتكيةز علةى اسةتخدام الطةرا الرياضةية
واإلحصائية ،وتصميم نظام العمل ،إدارة املصادر البشرية ،وترا العمل.

 4361تسويق اخلدم ت امل لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتضمن هذا املقرر دراسة األنشطة التسويقية ملؤسسات اخلدمات املالية ويعاا تعريةف
اخلدمات املالية وتطور مفهوم تسويق هذال اخلدمات وعملية تبمت املؤسسات املاليةة للتسةويق ومةن
ثةةم يةةتم حتليةةل البيئةةة التسةةويقية للخةةدمات باإلضةةافة إىل تركيةةزال علةةى اجلوانةةب املتعلقةةة بتطةةوير
املنتجةةات املاليةةة وتسةةعريها وتروجيهةةا ومةةن ثةةم يةةتم معاجلةةة نظةةم املعلومةةات التسةةويقية اخلاصةةة
باملؤسسات املالية .
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 4363التسويق الد ل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضوعات املتعلقة بالتسويق الدولي .حية سةيتم التعةرف
على واقع التسويق الةدولي يف املنشةآت الصةناعية واخلدميةة واملسةاهمة يف وضةع األسةس العلميةة
والعملية للتسةويق الةدولي  .كةذلك سةيتم التعةرف مةن خةالل هةذا املقةرر علةى املواضةيع املتعلقةة
بتسويق املنتجات واخلدمات دولياً ،لذا فهو يقدم نظرة شةاملة عةن البيئةة االقتصةادية والسياسةية
والثقافية اليت ميكن أن تؤثر يف الشركات عند تسويق سةَلعه وخدماتةه دوليةاً ،كمةا أن املقةرر
يغطي املواضيع اآلتية :حتديد حجم السوا ،حتديد أفضل الطرا للةدخول إىل األسةواا األجنبيةة
باإلضافة إىل كيفية اختيار أفضل االسرتاتيجيات التسويقية وإنشاء خطة تسويقية شاملة.

 4367أنظ املدلوم ت التسويقي  3 :س ا ت مدت د ( 2نظري 1 ،ا ل )
متطلب سابق  4269تطبيقات حاسوبية يف التسويق
يتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر وصةةةفاً للمفةةةاهيم واملضةةةامني واملبةةةادئ األساسةةةية ألنظمةةةة املعلومةةةات
التسةةويق ية ووظائفهةةا وأشةةكال اسةةتخدامها حي ة تعتمةةد عليهةةا إدارات منظمةةات األعمةةال أثنةةاء
القيام بنشاتاتها التسةويقية املختلفةة كمةا يتنةاول املقةرر مفةاهيم تقنيةات املعلومةات واالتصةاالت
اليت تساعد يف فهم وحتليل املكونات األساسية ألنظمة املعلومات التسويقية ،باإلضافة للتطبيةق
العملي لبناء قاعدة بيانات تسويقية على برجمية .ACCESS
إن أهمية أنظمة املعلومات التسويقية تأتي من أهمية وظيفية التسويق اليت تعترب من وظةائف
املنظمةةة األكثةةر اتصةةاال بالبيئةةة اخلارجيةةة ،وبالتةةالي فةةإن احلاجةةة ألنظمةةة املعلومةةات التسةةويقية
تصبح ملحة للمنظمات املعاصرة.

 4371الق نون التج ري 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
مفهوم القانون التجاري ،تبيعة األعمال التجارية ،التاجر ،السجل التجاري ،العقةود،
األوراا ،الشركات التجارية ،اإلفةالس ( بشةكل مةوجز ) ،مةع حبة لةألوراا التجاريةة ( سةند
السحب والكمبيالة والشيك ).
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 4379تدريب ا ل يف اإل ار الصحي  4 :س ا ت مدت د ( 4ا ل )
متطلب سابق :اجتياة ما ال يقل عن  61ساعة معتمدة
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعزيةةز وتطةةوير املهةةارات والقةةدرات العمليةةة لةةدى الطالةةب/ة وتطبيةةق
املعرفةةةة النظريةةةة يف احلقةةةل امليةةةداني مةةةن خةةةالل التةةةدرب يف إحةةةدى املؤسسةةةات الصةةةحية ملةةةدة
111سةةاعة عمليةةة  ،ويكةةون ذلةةك يف إحةةدى املواقةةع اإلداريةةة أو اإلشةةرافية أو التنفيذيةةة اإلداريةةة
ذات الصةةلة بتخصةةص الطالةةب/ة يف العمليةةة التدريبيةةة مةةن خةةالل ترتيبةةات خاصةةة بالتعةةاون بةةني
اجلامعة واملؤسسة الصحية.

 4411اإل ار احمللي احلكم احملل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يتناول املساا نشأة االجهزة احمللية ومفهوم الالمركزية اإلداريةة واشةكااا واهةدافها
واملعةةايري اخلاصةةة للتفريةةق بةةني احلكةةم احمللةةي واالدارة احملليةةة واليةةة تشةةكيل اجملةةالس احملليةةة
ونظم العاملني فيها واملشاكل اليت تعاني كما يتناول املساا دور اجملةالس احملليةة يف ظةل تغةيري
دور الدولة واعطاء هامش اكرب للمحليات يف التنمية ،كما يهتم املساا يف الرتكيز على تطور
االدارة احمللية يف فلسطني منذ ةمن احلكم العثماني حتى قيام السلطة الفلسطينية والتوجه حنو
بناء الدولة ،واالتار القانوني املنظم لإلدارة احملليةة مةن حية تقسةيم الدولةة والصةالحيات الةيت
تتمتع بها الوحدات احمللية وكذلك الية وترا اختيةار اعضةاء اجملةالس احملليةة واالدوار احلديثةة
اليت تلعبها اجملالس احمللية يف فلسطني يف بناء الدولة وتسريع عجلة التنمية.

 4421االقتص الدلسطيين 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يتنةةاول هةةذا املقةةرر املالمةةح األساسةةية لالقتصةةاد الفلسةةطيمت وتطةةورال خةةالل الفةةرتات
التارخيية ااامة اليت مر بها ،ويعرفنا بأهم التشوهات اليت حلقت به بسبب االحتالل اإلسةرائيلي
لفلسةةطني .كمةةا يتطةةرا هةةذا املقةةرر إىل أهةةم املةةوارد االقتصةةادية الفلسةةطينية املتاحةةة ويتنةةاول
حسابات الدخل القومي الفلسطيمت والقطاعةات االقتصةادية الفلسةطينية وكةذلك املاليةة العامةة
الفلسطينية والعالقةات االقتصةادية اخلارجيةة وآفةاا ومتطلبةات ومعوقةات التنميةة االقتصةادية يف
فلسطني.
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 4423الرقو املص رف 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يه ةدف هةةذا املقةةرر إىل إعطةةاء الطالةةب فكةةرة شةةاملة عةةن النقةةود والبنةةوك جبانبيهةةا
النظةةري والعملةةي وذلةةك مةةن خةةالل تعميةةق الفهةةم اخلةةاص بالةةدور االقتصةةادي للنقةةود ومعرفةةة
أهميتها وأسباب ظهورها من خالل استعرا
مةةع اسةةتعرا

عيوب نظام املقايضة واملميزات اليت وفرتها النقود

أنواعهةةا حسةةب تسلسةةل ظهورهةةا التةةارخيي مةةن النقةةود السةةلعية إىل أحةةدث أنةةواع

النقةةود املعروفةةة حاليةةا وهةةي النقةةود االئتمانيةةة .كمةةا يهةةدف املقةةرر إىل التعريةةف بأهميةةة البنةةوك
وكذلك أنواعها املختلفة من بنوك جتاريةة وبنةوك متخصصةة وكةذلك وظةائف البنةك املركةزي
والدور املميز له يف االقتصاد خبالف البنوك األخرى ،وكذلك معرفة تاريخ نشأة البنوك ودورها
االقتصادي على املستوى احمللي واملستوى الدولي.

 4424التج ر الد لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يتنةةاول املقةةرر النظريةةات املختلفةةة يف تفسةةري التجةةارة الدوليةةة يف السةةلع واخلةةدمات ابتةةداء مةةن
النظرية الكالسيكية يف امليزة النسبية ،ثم نظرية التجارة الدولية يف ظةل تزايةد التكةاليف ،ثةم نظريةة
الةةوفرة النسةةبية علةةى املةةوارد اكشةةر واولةةني ،وانتهةةاء باألسةةباب النظريةةة احلديثةةة يف التجةةارة الدوليةةة
كأسلوب دورة اإلنتاج والتجةارة يف ظةل املنافسةة االحتكاريةة إضةافة إىل هجةرة العمةل الدوليةة وتةدفقات
رأس املةةةال الدوليةةةة ونشةةةا الشةةةركات متعةةةددة اجلنسةةةية أو التجةةةارة الدوليةةةة يف ظةةةل وجةةةود احلةةةواجز
اجلمركية ،وكذلك خصائص ومشاكل جتارة الةدول الناميةة واالسةرتاتيجيات التجاريةة املختلفةة الةيت
ميكن أن تتبعها لتحقيق التنمية االقتصادية ،ميزان املدفوعات وأسواا الصرف االجنيب.

 4429حم سب تك ليف اخلدم ت الصحي  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يتناول هذا املقرر ىاسبة التكاليف من حي تبيعتها وأغراضها ،تصنيفات التكاليف،
تصميم نظةام التكةاليف ودورة ىاسةبة التكةاليف يف املستشةفيات ،ونظةام ىاسةبة تكةاليف
أوامر التشغيل ،ونظام التكاليف املعيارية وعيع اإلجراءات املتعلقة بها مةن حية وضةع املعةايري
وحتليل االحنرافات الناجتة عن تباين النتائج الفعلية عن املعايري املوضوعة وإجراءاتها احملاسبية،
باإلضةةةةافة إىل الطةةةةرا املختلفةةةةة لتوةيةةةةع تكةةةةاليف مراكةةةةز اخلةةةةدمات ،وأخةةةةرياً دور ىاسةةةةبة
التكاليف يف اختاذ القرارات اإلدارية.
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 4426إ ار األزم ت  3 :س ا ت مدت د (  3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يسعى هذا املساا إىل تعزيز منهج االدارة باألةمات من خالل تناول التعريفةات املختلفةة لالةمةة
وخصائصةةةها ومراحهةةةا واسةةةباب ظهورهةةةا ومنةةةاهج تشخيصةةةها وكةةةذلك اليةةةة بنةةةاء فريةةةق االةمةةةة
املكلف بالتعامل معهةا واالسةرتاتيجيات واالدوات والوسةائل املسةتخدمة يف ادارة االةمةة وكةذلك
النماذج الفاعلة إلدارة االةمة واستخدام االساليب الكمية يف ادارة االةمات ودور االتصةال والتغطيةة
االعالميةة خةالل االةمةةات مبةا يسةةاهم يف اكسةاب الطالةةب قةدرات اداريةةة متكنةه مةةن التعامةل مةةع
االةمات ويقدم املساا استعراضا لبعض االةمات العاملية واحمللية كدراسةة حةاالت واقعيةة لالةمةات
يف البيئات العاملية والعربية.

 4427إ ار اجلو الش مل يف املؤسس ت الصحي  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب/ة مبفهةوم اجلةودة وإدارة اجلةودة الشةاملة ودورهةا يف
النجةةال املؤسسةةي وعناصةةر إدارة اجلةةودة الشةةاملة يف املؤسسةةات الصةةحية واقتصةةاديات اجلةةودة
الشاملة ،ويتناول هذا املقرر أدوات اجلودة ونظةام إدارة اجلةودة وأبعةاد جةودة خةدمات املؤسسةات
الصحية.

 4429الرق ب اإل اري يف املؤسس ت الصحي  3 :س ا ت مدت د (3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يعةةرف هةةذا املقةةرر الطالةةب/ة مبفهةةوم املتابعةةة والتقةةويم وتطبيقاتهةةا وأهميتهةةا يف املؤسسةةات
الصحية ،وأدوات املتابعة والتقويم وأنواعها وجماالتها ومراحلها ،ويتم الرتكيز علةى دور املتابعةة
والتقةةويم يف حتقيةةق فاعليةةة املؤسسةةات الصةةحية وكفةةاءة خةةدمات الرعايةةة الصةةحية بأشةةكااا
وأصةةنافها املختلفةةة ،كمةةا يتنةةاول هةةذا املقةةرر مفهةةوم الرقابةةة اإلسةةرتاتيجية ،وارتبةةا الرقابةةة
اإلسرتاتيجية بتحقيق جنال املؤسسات الصحية والتأكد من حتقيق مؤشرات األداء اإلسرتاتيجي
اذال املؤسسات يف ضوء عملية التخطيط اإلسرتاتيجي.
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 4431الم األ ب  3 :س ا ت مدت د (  3نظري)
يركةةز هةةذا املقةةرر علةةى تعريةةف الطالةةب/ة مبفهةةوم علةةم األوبئةةة وأهميتةةه ،ويتنةةاول مبةةادئ
وأساليب البح والتقصي يف جمال األوبئة املعديةة وغةري املعديةة ،ويركةز علةى دورات األمةرا
واملشكالت الصحية املعدية من حي انتشارها واالسرتاتيجيات الفاعلة واملمكنة للوقاية منها،
ويركز املقرر على املسببات والوقاية والسيطرة على هذال األمةرا

متةى وجةدت وأينمةا وجةدت،

ويهتم املقرر بدراسة العادات الغذائية والعادات الصحية عرب الزمن ،كما يركز هذا املقرر على
إجةةراء مقارنةةات بةةني صةةفات جمموعةةات تعرضةةت للمةةر

وجمموعةةات

تتعةةر

لةةنفس املةةر

للوصول إىل منهج متكامل يف تقييم املخاتر وتشخيص املسببات.

 4431حم سب التك ليف 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يهةةةدف هةةةذا املسةةةاا إىل إكسةةةاب الطالةةةب معرفةةةة وفهةةةم تةةةام حةةةول أساسةةةيات ىاسةةةبة
التكةةةاليف ،وذلةةةك مةةةن خةةةالل تغطيةةةة املوضةةةوعات التاليةةةة :التعةةةرف بطبيعةةةة وجمةةةال ىاسةةةبة
التكةةاليف ،وعالقتهةةا باحملاسةةبة اإلداريةةة ،والتعةةرف علةةى أنةةواع التكةةاليف وتصةةنيفاتها ،دورة
تدفق املواد والتكاليف ،احملاسبة عن تكلفة املواد والعمل واألعباء اإلضافية من حي التبويةب
والتسةةجيل ،ونظريةةات التكةةاليف ،والرقابةةة علةةى التكةةاليف ،وتةةرا توةيةةع التكةةاليف غةةري
املباشرة ،أيضاً يتناول هذا املساا نظم تكاليف األوامر اإلنتاجية ،واملراحل اإلنتاجية ،ومناهج
قياس وختصيص التكاليف ،وترا توةيع تكاليف األقسام اخلدماتية على األقسام اإلنتاجيةة،
باإلضافة إىل أساسيات تكاليف املقاوالت.

 4433حتليل القوائم امل لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يهدف هذا املساا لتنمية وإكسةاب الطالةب قةدرة علةى قةراءة وتفسةري القةوائم املاليةة سةواء
بشةةكل إفةةرادي أو مشةةولي ،وفه ةم دالالت النسةةب املاليةةة وأهةةداف مسةةتخدمي القةةوائم املاليةةة،
والتعرف على أثر التغري يف األسعار على القوائم املالية ،ومن ثم القدرة على اختاذ القةرار املةالي،
وذلك بتطبيق حاالت دراسية شاملة تغطي موضوعات املساا ،ويةتم ذلةك مةن خةالل :دراسةة نبةذة
عةةن ماهيةةة التحليةةل املةةالي وأهدافةةه ،مةةع الرتكيةةز علةةى هةةدف التنبةةؤ بةةالقوة اإليراديةةة للمنشةةأة
اخلاضعة للتحليل وموقفها املالي من منظور مستقبلي ،حتليل عناصةر القةوائم املاليةة األساسةية،
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أدوات التحليل املالي الشائعة االستخدام ،املقةاييس املاليةة واملقةاييس غةري املاليةة إلجةراء التحليةل
املالي ،وأثر التغري يف مستويات األسعار على القوائم املالية.

 4434احمل سب الضريبي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4332ىاسبة الشركات ()2
يهدف هذا املساا إىل التعريف بالضرائب وأنواعها والنظام الضةرييب ببعديةه اإلداري والقةانوني
جلميع أنواع الضرائب مع الرتكيز على ضريبة الدخل ،ويتم ذلك من خةالل تنةاول املوضةوعات التاليةة
وباالسةةةتناد إىل القةةةانون الضةةةرييب املطبةةةق يف فلسةةةطني:

التعريةةةف بالضةةةريبة وأركانهةةةا وأهةةةدافها

وعالقتهةةةا بةةةاإليرادات غةةةري الضةةةريبية ،مصةةةادر التشةةةريع الضةةةرييب  ،الةةةدخل اخلاضةةةع للضةةةريبة ،
والتنةةزيالت الضةةريبية ،آليةةة احتسةةاب ضةةريبة الرواتةةب واألجةةور ،آليةةة احتسةةاب ضةةريبة الةةدخل لةةدى
منشةةةةآت األفةةةةراد ،التضةةةةامن ،الشةةةةركات املسةةةةاهمة ،تةةةةرا حتويةةةةل الةةةةربح احملاسةةةةيب إىل ربةةةةح
ضةةرييب ،إجةةراءات تقةةدير ضةةريبة الةةدخل واملراحةةل الةةيت متةةر بهةةا حتصةةيل الضةةريبة ،العقوبةةةات
والغرامات ،ضةريبة القيمةة املضةافة ،ضةريبة األمةالك وضةريبة الرسةوم اجلمركيةة ،مفهةوم االةدواج
الضرييب وأنواعه ،وترا جتنب االةدواج الضرييب.

 4439نظري احمل سب  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4332ىاسبة الشركات ()2
يركز هذا املساا على منح الطالب اخللفية النظرية لبنةاء النظريةة احملاسةبية ،وتعريةف الطالةب
باجلوانةب واألسةةس النظريةة ملبةةادئ اإلجةراءات احملاسةةبية ومفاهيمهةا ،فاجلوانةةب النظريةة للتطبيقةةات
احملاسبية العملية تتطلب املزيد من إلقاء الضةوء عليهةا ويةتم ذلةك مةن خةالل تنةاول املوضةوعات التاليةة:
نشةةأة احملاسةةبة وتطورهةةا التةةارخيي ،ومراحةةل تطةةور النظريةةة احملاسةةبية ،وأنةةواع النظريةةات احملاسةةبية
وتطبيقاتها ،واختالفها عن نظريات العلوم األخرى التطبيقيةة ،اإلتةار املفةاهيمي لنظريةة احملاسةبية،
ركائز وأسةس بنةاء نظريةة احملاسةبة  ،املفةاهيم واملبةادئ والفةرو

احملاسةبية ،مةداخل ومنةاهج بنةاء

نظريةةة احملاسةةبة ،مشةةاكل القيةةاس احملاسةةيب للةةدخل املةةالي واملركةةز النقةةدي ،واحملتةةوى املعلومةةاتي
للتقارير احملاسبية ،ومشاكل العر

واإلفصال يف القوائم املالية

371

 4436تدقيق احلس ب ت 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4332ىاسبة الشركات ()2
يركةةز هةةذا املقةةرر علةةى املفةةاهيم واألصةةول العلميةةة والعمليةةة الةةيت حتكةةم عمليةةة تةةدقيق القةةوائم
املاليةة ،والتقريةةر عةةن مةةدى عدالةةة العةةر

واإلفصةةال وفقةا ملعةةايري اإلبةةالغ املةةالي والتقةةارير املاليةةة ومعةةايري

التةةدقيق الدوليةةة ،حي ة يتنةةاول اإلجةةراءات الةةيت يسةةلكها املةةدقق يف تنفيةةذ عمليةةة التةةدقيق ومةةن ضةةمنها
التخطةةةيط للمهمةةةة ،وعةةةع األدلةةةة ،وتقيةةةيم وفحةةةص الرقابةةةة الداخليةةةة ،وإجةةةراءات تةةةدقيق األصةةةول
واخلصوم ،واملصاريف واإليرادات ،وصوال إىل إعةداد تقريةر مةدقق احلسةابات املسةتقل بأنواعةه املختلفةة
يف ضةةوء املعةةايري الدوليةةة والقواعةةد اإلرشةةادية إلعةةدادال ،كمةةا يتطةةرا املقةةرر إىل ميثةةاا أخالقيةةات املهنةةة
اليت جيب أن يلتزم بها مدققي احلسابات.

 4432أنظ املدلوم ت امل لي املصرفي  3 :س ا ت مدت د ( 2نظري 1 ،ا ل )
متطلب سابق  4346تطبيقات حاسوبية يف العلوم املالية واملصرفية
أنظمةةة املعلومةةات يف منظمةةات األعمةةال وتقنيتهةةا وعالقتهةةا بنظةةام املعلومةةات املةةالي يف
املنظمةةة ،أنظم ةة دع ةم القةةرارات واألنظمةةة اخلةةبرية واسةةتخداماتها يف اإلدارة املاليةةة ،اخلةةدمات
املصةةرفية االلكرتونيةةة احلديثةةة ،بيةةان منهجيةةة وتقنيةةات االتصةةاالت ودورهةةا يف تفعيةةل أنظمةةة
املعلومةةات احلديثةةة ،التعةةرف علةةى الةةنظم الفرعيةةة ملةةدخالت نظةةام املعلومةةات املةةالي يف املنظمةةة
وكذلك طرجات نظام املعلومات املالي من حي التنبؤ املالي واختاذ القةرارات ونظةم الةتحكم
املالي ،نظم التداول االلكرتوني يف األسواا املالية.

 4441حتليل تقييم املش ريع  3 :س ا ت مدت د ( 2نظري  1 ،ا ل )
متطلب سابق إنهاء املستوى الثال
يهةةدف ھذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبفهةةوم حتليةةل وتقيةةيم املشةةاريع وصةةالت املشةةروع
وتعريةةف الطلبةةة باملراحةةل الةةيت ميةر بهةةا املشةةروع وتبيةةان املعلومةةات الةةيت حتتويهةةا دراسةةة اجلةةدوى
االقتصادية للمشروعات وكيفية حتليل اجلدوى االقتصادية للمشاريع اجلديدة يف حالةة التأكةد
التام وحالة عدم التأكد ،وحتليل اجلدوى االقتصادية للمشاريع العامة اجلديدة من حية اآلثةار
املباشرة وغري املباشرة للمشروع إضافة إىل حتديد أسعار السوا وأسعار الظل ،كما يتم تعريةف
الطلبة بكيفية تقييم املشاريع القائمة والتنبؤ بةأداء املشةاريع وكيفيةة معاجلةة املشةاريع الفاشةلة.
وكةةةذلك يصةةةبح الطالةةةب ملمةةةا بدراسةةةة اجلةةةدوى االقتصةةةادية الةةةيت تقةةةوم بتحليةةةل املشةةةاريع
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االقتصةةادية مةةن وجهةةة نظةةر رجةةال األعمةةال ( أصةةاحب املشةةاريع) وكةةذلك االقتصةةاد الةةوتمت
(كرحبيه االحتماعية).

 4442التحليل التخطيط امل ل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
حتديد أدوات التحليل املالي وأساليبه ومعايريال ،وأنواعه ومصادر نقةا الضةعف والقةوة
فيةةه ،واسةةتعماال ته مةةع الرتكيةةز علةةى أسةةلوب النسةةب يف حتليةةل القةةوائم املاليةةة لغايةةات اإلدارة،
وقيةةةاس خصةةةائص األسةةةهم العاديةةةة ،التخطةةةيط املةةةالي لغايةةةات السةةةيولة والرحبيةةةة

واالقةةةرتا

والتدفقات النقدية وإعداد القوائم املالية التقديرية للمشروع.

 4444أس

االستث ر 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
املفاهيم والنظريات ذات العالقة باالستثمار :مع حبة املخةاتر والعوائةد يف القةرار االسةتثماري،
خصةةائص جمةةةاالت االسةةةتثمار وأدواتةةةه املتنوعةةة وأسةةةواا هةةةذال األدوات ،احملةةةافظ االسةةةتثمارية:
تكوينهةةا وإدارتهةةا وتقييمهةةا وتعديلةةها ،شةةركات االسةةتثمار مةةن حي ة تبيعةةة عملةةها وأنواعهةةا
وإنشائها ،خصائص كل نوع منها وكيفية إدارتها وحساب عوائدها وأسعار أسهمها يف السوا.

 4449امل لي الد لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4132مبادىء احملاسبة ()2
دواعةي تكةوين الشةركات املتعةددة اجلنسةية وماليتهةا مةع بيةان أنةواع وتبيعةة املخةاتر
الةةيت تتعةةر

اةةا ،أسةةواا العمةةالت األجنبيةةة العامليةةة وكيفيةةة التعامةةل بهةةا ،والتعريةةف باألنظمةةة

النقدية العاملية واملؤسسات املنبثقة عن تلك األنظمة.

 4446احمل سب املتقدم  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4332ىاسبة الشركات()2
يهةةدف هةةذا املسةةاا اىل تعميةةق فهةةم الطالةةب ملوضةةوعات احملاسةةبة املاليةةة مةةن خةةالل تنةةاول
موضةةوعات أكثةةر تركيةةزاً ،ويةةتم ذلةةك مةةن خةةالل تنةةاول املوضةةوعات التاليةةة :اإلتةةار النظةةري
حملاسبة اندماج الشركات ،واملعاجلة احملاسبية لعملية االندماج وإعداد القوائم املاليةة املوحةدة،
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وكةةذلك املعاجلةةة احملاسةةبية للعمليةةات املاليةةة املتبادلةةة داخةةل اجملموعةةة وتشةةمل عمليةةات البيةةع
املتبادلةةة يف جمةةال البضةةاعة ويف جمةةال األصةةول الثابتةةة ويف جمةةال عمليةةات اإلقةةرا

املتبادلةةة،

احملاسبة عن فروا أسعار الصرف الناجتة عن عمليات مالية تتم بالعمالت األجنبية والناجتةة عةن
عمليةةات التصةةدير واالسةةترياد أو قةةرو

تةةتم بةةالعمالت األجنبيةةة ،وترعةةة القةةوائم املاليةةة املعةةدة

بعمالت أجنبية .

 4447أنظ املدلوم ت احمل سبي  3 :س ا ت مدت د ( 2نظري 1 ،ا ل )
متطلب سابق  4337تطبيقات حاسوبية يف احملاسبة
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تقةةديم املفةةاهيم األساسةةية ألنظمةةة املعلومةةات احملاسةةبية؛ مةةن حي ة
أهميتها وتصنيفاتها وكيفية تصميمها وتشغيلها وتقييمها وتوثيقها باستخدام طططات انسياب
البيانةةات وخةةرائط النظةةام وقةةواميس البيانةةات ،وإبةةراة دور تكنولوجيةةا شةةبكات احلاسةةوب يف
أنظمة املعلومات ،وبيان أهمية إجةراءات الرقابةة والضةبط يف حفةظ البيانةات مةن اإلهمةال وسةوء
االستخدام .وكذلك عر

لبعض مناذج من أنظمة املعلومات احملاسبية وكيفية تصميم وتنفيةذ

األنظمة الفرعية ألنظمة املعلومات احملاسبية مثل :نظام املبيعات وتلبات العمالء ،ونظام الفواتري
واملقبوضات النقدية وحسابات الزبائن ،ونظام املشرتيات واملدفوعات وحسابات املوردين ،ونظةام
التحكم باملخزون ،ونظام املوارد البشرية ،ونظام األستاذ العام والتقارير املالية.

 4491إ ار املش ريع 3 :س ا ت مدت د ( 2نظري  1،ا ل )
متطلب سابق  1112احلاسوب  4111 ،مبادئ االدارة
يوضح هذا املساا املقصود باملشروعات واهميتها يف االقتصاد ودورة حياة املشروع واملبةادئ
االساسية لتخطيط وتنظيم املشروع واستخدام املخططةات الشةبكية يف االعةداد والرقابةة علةى
املشروع  ،واعداد دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع باستخدام معايري ماليةة ،وكةذلك اعةداد
مواةنة املشروع واايكل العام الذي تتضةمنه مواةنةة املشةروع والتعةرف علةى اسةس الرقابةة علةى
املشاريع ،وكيفية ادارة املشاريع الضخمة والعوامل اليت تؤثر يف جناحهةا وفشةلها ،كمةا يهةدف
املساا إىل اكساب الطالب املهارات العملية يف تقديم مشروع صغري قابةل للتنفيةذ وذلةك بتطبيةق
اجلانةةب النظةةري علةةى املشةةروع ليسةةتطيع توظيةةف املهةةارات الةةيت يكتسةةبها مةةن املسةةاا يف بنةةاء
مشروعه اخلاص.
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 4494إ ار الشراء التخوين 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4111مبادئ اإلدارة
يتناول مفهةوم وظيفةة الشةراء واهميتهةا واملراحةل الةيت متةر بهةا هةذال العمليةة مةن ادراك
احلاجة وتوصيفها واليات حتديد الكمية االقتصادية واختيار املةوردين وتصةنيفهم وتةرا اختيةار
افضةةل املةةوردين مةةن خةةالل تةةرا الشةةراء املختلفةةة والةةيت اهمهةةا العطةةاءات مبراحلةةها املختلفةةة إىل
اعداد تلبات االحالة وكذلك االستالم والفحص واعداد الوثائق اخلاصة بذلك حتى انتهةاء دورة
الشراء وكذلك ادارة املخاةن وتصنيفها والية التعامل مةع االصةناف املختلفةة فبهةا إىل بنةاء نظةام
معلومةةات خةةاص بةةإدارة املخةةاةن اخلاصةةة مبنظمةةات األعمةةال ويقةةدم املسةةاا عرضةةا ألبةةرة قةةوانني
الشراء يف فلسةطني الةيت تتعاقةد وفقهةا اجلهةات احلكوميةة واليةة التعامةل مةع تلةك القةوانني مةن
حي ة تةةرل العطةةاءات وترسةةيتها وعيةةع مةةا متةةر بةةه عمليةةة الشةةراء مةةن مراحةةل وفةةق القةةانون
الفلسطيمت للشراء.

 4461إ ار املبيد ت  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عزيزي الطالب/ة مرحبا بك يف مقرر إدارة املبيعات  4461والذي يعتةرب احةد مقةررات
ختصص التسويق يف كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية ويناقش هذا املقرر موضوعات عديدة اةا
شأن يف حقل إدارة املبيعات حي أن هذا املقرر يعطي مقدمة وافيةة عةن إدارة املبيعةات ويتحةدث
عن مدراء واسرتاتيجيات إدارة البيع وتبيعة تنظيم إدارة البيع واملبيعات وتةرا التنبةؤ بهةا وآليةات
توظيف العاملني يف جهاة البيع واختيارهم ويلفت نظرك عزيزي الطالب أيضةا إىل وسةائل تةدريب
مند وبي البيع وماهية البيع الشخصةي وتةرا تعةويض البةائعني وحتفيةزهم وإدارة الوقةت واملنطقةة
البيعية وتقييم أداء النشا ألبيعي للبائعني بطرا طتلفة.

 4462قروات التوزيع 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عزيزي الطالةب/ة :مرحبةا بةك يف مقةرر قنةوات التوةيةع  4462والةذي يعتةرب أحةد املقةررات
اخلاصة بتخصص التسويق حي يتضمن هذا املقةرر جمموعةة مةن املوضةوعات يف جمةال التوةيةع
الذي يعترب أحد العناصر ااامة يف املزيج التسويقي  .يتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضةوعات
ااامةةة مثةةل ديناميكيةةات التوةيةةع ومةةدخل إىل دراسةةة املنشةةآت التس ةويقية املتخصةةص وموضةةوع
دراسة جتارة التجزئة ومتاجر التجزئة املستقلة وىالت اخلصم  .كمةا ويةتم دراسةة أنةواع أخةرى
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مةةن منشةةآت التسةةويق ( املؤسسةةات االسةةتهالكية واجلمعيةةات التعاونيةةة )  .كمةةا ويةةتم دراسةةة
موضوع جتارة اجلملة وموضوع التوةيع عن تريق الوسطاء الوظيفيني .

 4463اسرتاتيجي ت التسويق 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عزيزي الطالب/ة يتناول هذا املساا إىل توضيح أهمية وضع االسةرتاتيجيات التسةويقية مةن
قبل املؤسسات ويتناول مفهوم التخطيط االسرتاتيجي ومفهوم البيئة اخلارجية والداخلية وحتديد
نقا القوة والضعف ،كما يتناول إسرتاتيجية التوجه حنو السةوا الكلةي وإسةرتاتيجية التمةايز
أو جتزئة السوا ،كما سيتم عر

لسياسات التوةيع وسياسات الرتويج وسيتطرا أخرياً تعريف

األنظمة وااياكل املنفذة لإلسرتاتيجية التسويقية ومعاجلة ومراقبة تنفيذ اإلسرتاتيجية.

 4464سلوك املستهلك 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عزيةةزي الطالةةب/ة يتنةةاول هةةذا املقةةرر مفةةاهيم ومبةةادئ أساسةةية تعريةةف سةةلوك املسةةتهلك
ومعرفة العوامل الداخليةة واخلارجيةة املةؤثرة يف سةلوك املسةتهلك ،ويتنةاول مفهةوم جتزئةة السةوا
وأهميته يف مساعدة املنتج والسوا كما ويتناول تعريف اإلدراك وعناصرال .ويتطرا إىل العوامةل
السةةكانية وأثرهةةا علةةى سةةلوك املسةةتهلك ،كمةةا يتنةةاول دراسةةة العوامةةل النفسةةية علةةى سةةلوك
املسةةتهلك .ويةةدرس أنةةواع االتصةةاالت يف جمةةال التسةةويق وسةةلوك املسةةتهلك ويتنةةاول هةةذال املقةةرر
دراسة أثر اجلماعات املرجعية يف سلوك املستهلك وعر

للطبقات االجتماعية وأنواعها.

 4469حبوث التسويق 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عزيزي الطالب/ة يعمل هذا املقرر على تعريف حبةوث التسةويق وتوضةيح مصةادر احلصةول
إىل املعلومات ويتناول خطوات تصميم االستمارة وصةياغة أسةئلة وعةر

ألسةاليب عةع البيانةات

و معرفةةةة ألنةةةواع البحةةةوث النوعيةةةة وسةةةيناقش إدارة وعةةةع البيانةةةات وكيفيةةةة تصةةةنيفها وعةةةر
موضوعات تطبيقية عملية لبحوث التسويق.
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 4466االقتص الد ل  3 :س ا ت مدت د (  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يهدف هذا املساا لتعريف الطالب على مفهوم االقتصاد الدولي من خالل التطةرا إليةه
يف ثالث ىاور :احملور األول يعر

أهم النظريةات املفسةرة للتبةادل

اإلتار النظري حي يعر

التجاري الدولي كالنظرية التقليديةة ،والنيةو كالسةيكية وبعةض االجتاهةات احلديثةة يف هةذا
اجملةةال ،إضةةافةً لالختبةةارات التجريبيةةة لكةةل منهةةا ،وينتهةةي هةةذا احملةةور باسةةتعرا
االقتصةةادي علةةى االقتصةةاد الةةدولي .ويف احملةةور الثةةاني يعةةر

أثةةر النمةةو

نظةةام النقةةد الةةدولي وفيةةه تنةةاقش

موضةةوعات مثةةل أسةةعار الصةةرف احلةةرة والسياسةةات احملليةةة لتعةةديل ميةةزان املةةدفوعات وأنظمةةة
الصرف البديلة ،والتعرفة اجلمركية وغريها من العوائق غري اجلمركيةة علةى التجةارة الدوليةة.
ويناقش هذا احملور أيضا تطور نظام املدفوعات واإلقرا

الدولي وكذلك االستثمار يف األوراا

األجنبية واالستثمار األجنيب املباشر ،إضافةً للشةركات املتعةددة اجلنسةيات .أمةا احملةور الثالة
فيعر

ألسياسات التجارية الدولية وأدواتها وآثارها وأنواعها واالنتقال الدولي لعناصةر اإلنتةاج،

إضاف ًة لالتفاقيات التجارية العامليةة ،ومفهةوم التكامةل االقتصةادي العةاملي وأثةارال االقتصةادية،
إضافةً إىل القوانني واالتفاقيات واملنظمات العاملية اليت تنظم العالقات االقتصادية الدولية.

 4467اقتص املدرف  3 :س ا ت مدت د (  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يهدف هذا املساا إىل استعرا

نشأة اقتصاد املعرفة واجتاهةات تطةورال ،وأهةم أسةس

هةةذا االقتصةةاد ،بنيةةة املعرفةةة يف ظةةل اقتصةةاد املعرفةةة وأنواعهةةا وتشةةكلها وتوليةةدها وتطبيقهةةا
والتعامل معها وخصائصها .كذلك يتعر

املساا إىل مفهوم اقتصاد املعرفة وأهميته ،والعوامل

والقوى ألدافعه له ،وتأثريال علةى النةاتج احمللةي اإلعةالي وخصةائص العمالةة يف اقتصةاد املعرفةة.
ومكونات اقتصاد املعرفة وعملياته ،إضافة لبنية إدارة املعرفةة ،واقتصةاد املعرفةة يف املؤسسةات
املعاصرة وجمتمع املعرفة ومؤشراته وظهةور احلاضةنات اإلبداعيةة  .إضةافةً لدراسةة منظومةة بنةاء
اقتصاد املعرفة وأساليب ومؤشرات قياس هذا النوع من االقتصاد .كمةا يتطةرا هةذا املسةاا إىل
نظام اقتصاد املعرفة واحلصةول علةى املعلومةات وتةداواا ونظةام إنتةاج املعرفةة ونقلةها وتشةاركها
وتعلمهةةا وتطبيقهةةا وأسةةاليب قيةةاس اقتصةةاد املعرفةةة .كمةةا يتنةةاول العالقةةة بةةني اقتصةةاد املعرفةةة
والتنمية البشرية املستدامة ومؤشراتها ،ويتطرا كذلك ألهم حتديات اقتصاد املعرفة وبنائه يف
فلسطني والوتن العربي.
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 4462اال ار امل لي املتقدم  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  4341االدارة املالية
يهدف هذا املقرر إىل تعميق فهةم الطالةب يف عةدة مواضةيع يف اإلدارة املاليةة املتقدمةة ومنهةا
علةةى سةةبيل املثةةال نظريةةة السةةلوك التمةةويلي و النظريةةات التقليديةةة و احلديثةةة يف بنةةاء اايكةةل
التمويلي للشركات املساهمة العامة .وكذلك التطةرا ملوضةوع يف غايةة األهميةة  :منةوذج تسةعري
األصول الرأمسالية .Capital Asset Pricing Model

 4499مشر ع التخر  3 :س ا ت مدت د ( 1نظري 2 ،ا ل )
متطلب سابق  9313مناهج البح العلمي ،إنهاء املستوى الثال
ميثةةل هةةذا املسةةاا حلقةةة الوصةةل بةةني مرحلةةة البكةةالوريوس والدراسةةات العليةةا حي ة ينقةةل
الطالب إىل غمار البح العلمي مةن خةالل اتالعةه علةى اخالقيةات البحة العلمةي واليةة اعةداد
خطةةة حبثيةةة مةةن خةةالل التعةةرف علةةى كتابةةة العناصةةر االساسةةية للخطةةة كاملقدمةةة ،مشةةكلة
الدراسةةة ،اهةةدافها ،اهميتهةةا واملنةةاهج البحثيةةة الةةيت ميكةةن ان تسةةتخدم اليةةة كتابةةة االسةةئلة
والفرضيات اليت تتناواا الدراسة والية كتابة الدراسةات السةابقة واهميتهةا يف البحة وكتابةة
االتار النظري للبح

وفق اسس علمية سليمة تقوم على التوثيق العلمي للمصادر واملراجةع علةى

اختالفها ،وكذلك التعةرف علةى اسةس اعةداد ادوات الدراسةة كاملقةابالت واالسةتبانات وتةرا
التحليةةل االحصةةائي باسةةتخدام حزمةةة  SPSSومعرفةةة قةةراءة نتةةائج التحليةةل وكتابةةة النتةةائج
والتوصيات واعداد قائمة املراجع واملالحق وفق اسس منهجية سليمة .و ميكةن الرجةوع اىل دليةل
مشروع التخرج الصادر عن الكلية للمساعدة يف كتابة مشروع خترج ذا جودة عالية.
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