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 :توصيف المقررات

 نظري ( 3س ا ت مدت د    3: مب  ئ اإلحص ء 0103

بحةةةث ة ويف تريقةةةة ال احليةةةاصةةةاء يفيهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف الطالةةةب بةةةدور اإلح 

يعةاا موضةوع    كمةا  .حنةى السةوي  يةة واملن تمالواالستقصاء، ويتناول التوةيعةات التكراريةة واالح  

 االرتبا  واالءدار بصورة مبسطة

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: املسؤ لي  اجملت دي  0306

تعريفهةةا    تمعيةةة مةن حيةةث   ية اجملسةةؤوليهةدف هةةذا املقةةرر إىل تقةديم نظةةرة شةةاملة عةن امل   

لبةةة زويةةد الطتألخةةرى ؛ بغيةةة ؤسسةةات اوامل وأبعادهةةا وتطورهةةا ومنطلقةةات حتقيقهةةا يف اجلامعةةات 

ر وفةق رؤيةة واحةدة    فافية واإليثةا اهة والشة النزبمبعارف مقرونة باملمارسات التطبيقية اليت تتصف 

طلبةات املسةتقبل.   تتوافةق مةع مت   ياتها كةي اتيجإلجياد أنظمة جديدة تدرج معايري اجلةودة يف اسةرت  

لةةة مةةن  ي مبشةةاركة فاعي واخلةةريتطةةوعكمةةا يهةةدف هةةذا املقةةرر إلبةةراة دور كةةل مةةن العمةةل ال   

، وفةق سياسةة   الت اجملتمعيةة لةى املشةك  عغلةب  قطاعات الثال ة  العةام واخلةاص واألهلةي يف الت   ال

 اجملتمعية.   ملسؤوليةامع  معينة تتكامل فيها املسؤولية الوتنية واالنتماء

 ا لي(1نظري،  2س ا ت مدت د    3إحص ء تطبيقي:  1204

  مبادئ اإلحصاء 0103متطلب سابق 

تبةا   جمةتمعني، االر  احةد حةول  وتمةع  جمستدالل اإلحصائي حول يركز هذا املقرر على اال

نةائي، تةرآ غةري    األحةادي والث  التبةاين  ليةل حتواالءدار، اختبارات األوسا  والنسةب جملةتمعني،   

 معلميه.

ية    كل ا لةي(  1نظةري،   2د   سة ا ت مدت ة   3أنظ   املدلوم ت اإل اري :  1481

 الدلوم اال اري   االقتص  ي (

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

(، املفةةاهيم احلديثةةة للتعريةةف بأنظمةةة املعلومةةات   MISمقدمةةة يف علةةم أنظمةةة املعلومةةات االداريةةة )  

االداريةةة، املنهجيةةات احلديثةةة املسةةتخدمة يف بنةةاء و تصةةميم أنظمةةة املعلومةةات االداريةةة، دور تكنولوجيةةا     

عالةه، النمةاذج احلديثةة يف اسةتخدام أنظمةة      املعلومات يف بناء و تصميم أنظمةة معلومةات اداريةة ناجحةة و ف    

(، تطبيقةات  DSSاملعلومات االدارية يف حل املشكالت االدارية و املساعدة يف أنظمةة اختةاذ القةرررات )   
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عملية على بناء أنظمة معلومات ادارية عمليا ً ، الطرآ احلديثة يف اختبار جنةال و فعاليةة أنظمةة املعلومةات     

 االدارية.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3لي ت: حبوث الد  1284

  الرياضيات يف اإلدارة 6104متطلب سابق 

يانيةة، تريقةة   ) الطريقةة الب  اخلطيةة  ربجمةة املفاهيم األساسية ومنهجية حبوث العمليات، ال

شةاكل النقةل   مجمةة اخلطيةة )   صةة بالرب خلااملسائل ا ،سيمبلكس، االةدواجية وحتليل الثبات (

ر، التحليةةل صةةفوف االنتظةةا ت، نظريةةةقةةراراالتةةدفق يف الشةةبكات (، نظريةةة الوالتعةةيني ومنةةاذج 

  .QSBجمة خدام الرباست الشبكي، نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد

 نظري(3س ا ت مدت د    3:  مب  ئ الم الرد  3110

سةةان و وك اإلنجية العامةةة لسةةللسةةيكولونني ايهةةدف هةةذا املقةةرر إىل اإلملةةام باملبةةادئ والقةةوا 

واحلكةم عليةه    وك والتنبةؤ بةه  فهةم السةل  ك، والتعرف على العوامل واملتغريات اليت حتكم السةلو 

لتعريةف بعلةم   هةذا املقةرر ا   ، ويتضةمن لةنفس امةن خةالل تنةاول املوضةوعات العامةة األساسةية لعلةم        

لوك، ة العصةةيب والسةة، واجلهةةالةةنفسانفس، ومةةدارس علةةم لةةالةةنفس، ومنةةاهج البحةةث يف علةةم ا 

الفرديةة الشخصةية،    تعلم، والفةروآ ليةا، والة  الع لسلوك، واالنفعاالت، والعمليات العقليةة ودوافع ا

 واجملاالت التطبيقية لعلم النفس.

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: اس سي ت االا  ا  ب للغ  االجنليوي ( 4102

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

Focuses 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. 

 نظري( 3س ا ت مدت د    3(: 2مب  ئ االقتص     4122

 (1مبادئ االقتصاد ) 4121متطلب سابق 

ا مفهةوم وأهميةة   ية حيث يقدم لنية الكلقتصاديتناول هذ  املقرر أهم املبادئ والنظريات اال

لقطاعات. كمةا  دخل بني هذ  انتاج واللإل د الكلي والتدفق ألدورانيوأهداف قطاعات االقتصا

اةن الةةدخل مار وحتليةةل تةةوواالسةةتث هالكالةةدخل القةةومي ونظريةةات االسةةت  تيعرفنةةا بطةةرآ حسةةابا

ا ووظائفهةةا لنقةةود وأنواعهةة ار موضةةوع ملقةةرالقةةومي يف منةةاذج اقتصةةادية طتلفةةة. كمةةا يتنةةاول ا     

ض املقةرر إىل  ركزيةة. ويتعةر  لبنةوك امل لك اوالوظائف وكةذ  واملصارف التجارية من حيث األهمية

صةادية النقديةةة  لسياسةات االقت  ةار ، وا ه وآالبطالةة وأنواعهةا وآ ارهةا وكةذلك التضةخم ومسةببات      

كمةا يقةدم مسةألة     ارة بةني الةدول  يام التجقباب واملالية. ويتعرض أيضا إىل االقتصاد الدولي وأس

 ة.القتصادياها قاتها ومناذجالنمو والتنمية االقتصادية واهم معو

 نظري(3  س ا ت مدت د  3: مدخل إىل الصح  الد م  4123

مفهةوم  لصةحة العامةة، و  وأسةس ا  مبةادئ يركز هذا املقرر على تعريةف الطالةب/ة مبفهةوم و   

صةةحة العامةةة،  م األساسةةية لل، واملهةةاديثةةةاملةةرض، وتةةاريخ الصةةحة العامةةة، والصةةحة العامةةة احل   

ددات االجتماعيةة  املناعةة، واحملة  وملقاومةة  اهةوم  نسان، ويتناول املقةرر مف وعناصر البيئة وصحة اإل

ئ الصحة البيئيةة  التعريف مببادوجملتمع، ة واللصحة، والتعريف بالعالقة بني صحة الفرد واألسر

العوامةةل السةةكانية  ر العالقةةة بةةنيول املقةةريتنةةاوالصةةحة املهنيةةة ) الوظيفيةةة ( والصةةحة العقليةةة، و

ختلفةةة للرقابةةة  ملاواملسةةتويات  ملتقدمةةة،ول اا  الصةةحية يف الةةدول الناميةةة والةةد والصةةحة، واألمنةة

 .الصحية، ومفهوم وأهمية التثقيف الصحي وغري ذلك

 نظري( 3س ا ت مدت د    3(: 2مب  ئ احمل سب    4132

 (1مبادئ احملاسبة ) 4131متطلب سابق 

احملاسةبة   جمةال  يف تعمقًا ثرأك على مفاهيم الطالب وتدريب تعريف إىل املساآ هذا يهدف

 التجاريةة وتكةون   الشةركات  لةدى  املالية املختلفة العمليات على املساآ يركز هذا املالية ،حيث

( ويتم ذلك من خةالل تنةاول املوضةوعات    1مساآ حماسبة) يف الطالب درسه ملا استكمااًل بالعادة

ة احلجةةم، وعمةةل التسةةويات التاليةةة  تةةرآ مسةةك الةةدفاتر يف املشةةاريع التجاريةةة متوسةةطة وكةةبري  
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الالةمةةةة للحسةةةابات الرئيسةةةة لألصةةةول املتداولةةةة )العمليةةةات النقديةةةة، الةةةذمم املدينةةةة، األوراآ       

التجاريةةة، األوراآ املاليةةة( واجةةراء التسةةويات املتعلقةةة باملصةةاريف وااليةةرادات  واألصةةول الثابتةةة        

 املاليةة  القةوائم  إعةداد  ومةن  ةم  وااللتزامات قصرية وتويلة األجةل، ومعاجلةة األخطةاء احملاسةبية،     

 اجلردية. والتسويات اجلرد النهائية بعد

 نظري( 3دت د   س ا ت م 3مب  ئ الق نون  حقوق اإلنس ن:  4171

تطبيةق ذلةك    احلق وأقسةامه،  , مفهومقسامهنظرية القانون ونظرية احلق، مفهوم القانون وأ

قةةانونني التجةةاري ة مةةوجزة عةةن الاء حملةةعطةةن وإعلةةى القةةانون، احلةةق يف النظةةام القةةانوني يف األرد

سةاواة واحلريةات   همهةا مبةدأ امل  ساسةية وأ األ واإلداري، إضافة إىل دراسة حقوآ وحريات اإلنسةان 

ملتعلقةة باملصةاحل   ريةة السةكن، وا  شخصةية وح ة الواملتعلقة باملصاحل املادية لإلنسان، مثةل احلرية  

 املعنوية مثل حرية العقيدة وحرية الرأي.

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: ف  االقتص  ي الثق  4200

عةةرف إىل ة مةةن خةةالل التوالثقافةة قتصةةاديهةةدف هةةذا املقةةرر إىل توضةةيح العالقةةة بةةني اال 

ث يغطةي  دور الثقافةة   القتصادية، حية لتنمية ار واأهمية ودور الثقافة يف البناء االقتصادي والتطو

ألنشةطة  اقتصةاد يف عيةع   ام االعة يف الكبريتعامل املواتن مع التطورات السريعة و  وأ رها يف

منائيةة، واسةتخدام   ىل النزعة اإلهالكية إالستمثل حركة االستثمار، واالدخار، وحتّول النزعة ا

كمةا  يوضةح    ات. األسةهم والسةند  بملضةاربة  ل واالبطاقات االئتمانية والدخول يف أسواآ رأس املا

تثمار واالدخةار  يف جمةال االسة   املهمة  رصلفاأيضا كيف تساعد الثقافة االقتصادية على اختيار 

ر علةى التنميةة   امةل أساسةي يةؤ    صةادية كع القتاوالتنمية.  كذلك يتطةرآ املقةرر إىل دور الثقافةة    

 .المياالقتصادية واالجتماعية يف العام العربي واإلس

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3إ ار  املوار  البشري :  4201 

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

يقدم هذا املساآ رؤيةة ملفهةوم ادارة املةوارد البشةرية يف املنظمةات  املعاصةرة الةيت ميتةاة         

العديد منها بالعاملية وتعدد اجلنسيات واالعراآ، ويقدم  املساآ مربرات التحةول مةن ادارة شةؤون    

ارد البشةرية  املوظفني اىل مفهوم ادارة املوارد البشرية وما يتطلب ذلك من ادوار تقوم بها ادارة املةو 

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           

كن االدارة الوصف للوظائف  وأهمية تطوير نظام معلومات خاص باملوارد البشرية يف املنظمة مت
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من ختطةيط وتنظةيم وتوجيةه ورقابةة املةوارد البشةرية مةن خةالل شةبكة االنرتنةت ونظةم االتصةال             

 احلديثة.

 نظري( 3س ا ت مدت د    3السلوك الترظي ي:  4202

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

شخصةية  فة للجوانةب ال ة باإلضةا الدارايعرض هذا املساآ تطةور املدرسةة السةلوكية يف    

فني يف العمةةل سةةلوكيات املةةوظ بملتعلقةةة يةةات اتةةؤ ر يف توجيةةه املةةوارد البشةةرية واهةةم النظر   الةةيت 

اخةةةل دكيل اجلماعةةةات لعمةةةل وتشةةةرآ اكنظريةةةات الةةةدوافع واحلةةةوافز والقيةةةادة باإلضةةةافة لفةةة  

عمةال كمةا يقةدم    ظمةات قطةاع األ  ني يف منوظفاملنظمات واالخالقيات اليت جيب ان يتحلى بها امل

م بصةةحة ودة واالهتمةةاحلقةةات اجلةةني وا سةةلوكية معاصةةرة تتمثةةل بةةالتمك املسةةاآ ترحةةا لقضةةاي 

 ات العاملية والعوملة. يف ظل التغري االدارة  يفاملنظمة وتدعيم امنا  املشاركة احلديثة للموظفني

 نظري(3س ا ت مدت د    3:  التطوير الترظي ي 4203

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

إلداري يف ختلفةة للفكةةر ا همات املاملسةا وتطةةوير التنظيمةي  يتنةاول هةذا املقةرر مفهةوم ال    

التنظيمةةي،  منةةاهج التطةةوير ولتنظيمةةي ير االتطةةوير التنظيمةةي، واالجتاهةةات احلديثةةة يف التطةةو   

معوقةات هةذا   يمةي وحمةددات و  ري التنظلتغةي اويركز املقرر على تعريف الطالةب/ة باسةرتاتيجيات   

ة العالقة بني التطوير يركز على إبراونظمات، امل راع يفالتغيري، ويتناول املقرر أيضًا القوة والص

التنظيمةةي  رى مثةةل التةوتر ن جهةةة أخة مة ريةةة التنظيمةي مةن جهةةة، وجمموعةة مةةتغريات تنظيميةة وإدا    

إعةةادة اهلندسةةة  ودة الشةةاملة ودارة اجلةةت وإوالةةوالء التنظيمةةي وتفةةويض الصةةالحيات وإدارة الوقةة   

 .التنظيمي ول يف التطويربعض الد اربملقرر جتواخلصخصة واإلبداع وغريها، كما يتناول ا

 نظري(3س ا ت مدت د    3:  الصحي االقتص   4205

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

يتناول املقرر مقدمة عامة عن االقتصةاد الصةحي وآليةات املشةروع االقتصةادي الصةحي       

اخلةةدمات الصةةحية  ومشةةاكل الرعايةةة الصةةحية كمةةا يتنةةاول حتليةةل قةةوى العةةرض والطلةةب يف      

والعوامل املةؤ رة عليهةا كمةا يتنةاول أيضةا الصةحة واحليةاة مةن وجهةة نظةر اقتصةادية  واألسةواآ             

االقتصادية مع شرل آلياتها والتواةنات االقتصادية اخلاصة بها يف سوآ اخلدمات الصةحية كمةا   

عقةود   يتناول أيضا السلع الصحية وأسباب فشل السوآ وعدم كفاءة سةوآ هةذ  السةلع وكةذلك    

التةأمني كمةةا يتنةاول أيضةةا التمويةةل الصةحي ومتويةةل الرعايةة الصةةحية والعوامةةل الةيت تةةؤ ر علةةى      



 

364 

 

 

تكةةاليف الرعايةةة الصةةحية يف اجملتمةةع كمةةا يتنةةاول أيضةةا أسةةاليب وآليةةات التقيةةيم االقتصةةادية    

تبةة  احلديثة نسبيا واملبنية على أسلوب التفضيل كما يتناول أيضا قياس املنةافع والتكةاليف املرت  

 على اخلدمات الصحية وحتليل املنافع والتكاليف وأساليب التقييم املبنية على التفضيل.

 القطةاع  يفة االقتصةادية  االستدامولصحة وأيضا يتناول تواةن الصحة ومعادالت تواةن ا

 الصحي.

د  سةةةة ا ت مدت ةةةة 3 : يويةةةة (جنل ب للغةةةة  اال قةةةةراءات يف امل ليةةةة   احمل سةةةةب   4206

 نظري(3 

  مبادئ اإلدارة 4101بق متطلب سا

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. 

 نظري(3   س ا ت مدت د 3:  قي ت املهن الصحي أخال 4208

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

وامةةل الةةيت  ات الطبيةةة والعألخالقيةةقةةدم لييقةةدم هةةذا املقةةرر ألخالقيةةات املهةةن الطبيةةة حيةةث     

اجملتمةع و   وحية علةى الفةرد   يةات الصة  خالقتشكل القةيم و املبةادئ اإلنسةانية كةذلك انعكةاس األ     

دئ األساسةةية القةةيم و املبةةا  وملبةةادئ اآ و ا. كةةذلك يقةةدم لنظريةةات األخةةال  املوا يةةق الةةيت حتكمهةة  

بشةرية والقةانون و   طةيب واحلقةوآ ال  رتاف الاالحة  ألخالقيات املهن الصةحية.  ةم يقةدم لتةداخالتها مةع     

قيةات الطبيةةة و  م خصةائص األخال قةدم ألهة  ذلك ياملعضةالت األخالقيةة و القانونيةة و تطبيقاتهةا. كة     

تمةع بوجةه   وبةالزمالء واجمل  وجةه خةاص  ريض بلعالقة اليت تربط الطبيةب بةامل  يؤكد على خصوصية ا

لعلمةةي مةةع  ارتبطةةة بالبحةةث  قيةةات املألخالاعةةام مةةع سةةرد لةةبعض احلةةاالت التطبيقيةةة. ويعةةرج علةةى      

أخةريًا يقةدم للطالةب    وذات العالقةة.   الفوائةد طةار و الرتكيز علةى القيمةة العلميةة و االجتماعيةة واألخ    

 لطبية.اية لألخالقيات األساس مبادئتطبيقات ضمن حاالت دراسية للدراسة حالة لبعض ال
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 نظري( 3س ا ت مدت د    3املراسالت التج ري   إ ار  املك تب:  4210

 ( 2يزية )اللغة االجنل 0114،  مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ا يف ل الةةيت حيتاجهةة ع الرسةةائانةةوا يقةةوم هةةذا املسةةاآ علةةى اتةةالع الطالةةب علةةى عيةةع     

اهةم االفكةار   واليةة كتابتهةا   لرسةائل و امةن   الوظائف اليت يشغلها واالقسام الرئيسية لكةل نةوع  

هةا رسةائل البيةع    واليت مةن اهم  األعمال ماتيف منظ ماليت جيب ان تتضمنها الرسائل اليت تستخد

رآ االتصةال  تونية تستخدم ائل الكرتو رساوالتسوية والتوظيف، ان كانت هذ  الرسائل ورقية 

االعةةةداد ة الذاتيةةةة  وابةةةة السةةةرين كتيث كالربيةةةد االلكرتونةةةي ويقةةةدم املسةةةاآ تصةةةور عةةةاحلةةةد

ص الوظةائف  اقسةامها وخصةائ  و ملعاصةرة  ااتةب  للمقابالت الوظيفية، ويتناول املساآ مفهةوم املك 

التقةةارير  ب وكةةذلك مفهةةوما املكاتةةم بهةةاملكتبيةةة وتةةرآ اختيةةار املكتةةب والوظةةائف الةةيت تقةةو  

 ادها  والغرض منها.وانواعها  والية اعد

4211 Readings in health management :3   نظري( 3  س ا ت مدت د 

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

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 . 

 (ا لي 1،  نظري 2س ا ت مدت د    3كرت ني : لا  ا االاأل 4215

 احلاسوب 0102مبادئ اإلدارة،  4101متطلب سابق 

يعةةةةرض التطةةةةور التةةةةارخيي لشةةةةبكة االنرتنةةةةت، واسةةةةتخدامها يف األعمةةةةال التجاريةةةةة  

ديات الةةيت تواكةةب ذلةةك واهميةةة بنةةاء مواقةةع الكرتونيةةة لشةةركات األعمةةال يف جمةةال          والتحةة

التسةةةويق والتوةيةةةع والرتويةةةج للمنتجةةةات واكسةةةاب الطالةةةب املهةةةارات الالةمةةةة لتصةةةفح املواقةةةع      

االلكرتونية التجارية والتسجيل عليها واجراء العمليات التجارية مةن خالهلةا يف ظةل التوجةه ءةو      

املعلومةةات الداخليةةة ملنظمةةات األعمةةال واسةةتخدام الشةةبكة العنكبوتيةةة،    التكامةةل بةةني انظمةةة 
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كما يقدم املساآ 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.

 نظري( 3د   س ا ت مدت  3التحليلي اجلوئي:  االقتص   4216

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

حتةدد   مةن  تصةادية اجلزئيةة  ت االقملشكالايهدف هذا املقرر إىل التعرف إىل معاجلة عيع 

يةد التةواةن   وم السةوآ وحتد د مفهة ية دحتل ،فهوم الطلب والعرض  وا ر كةل مةن اإلحةالل والةدخ    مل

لوك نتعةرف إىل سة   ؤ رة فيهمةا . عوامل املض والاملرونة لكل من الطلب والعرإىل مفهوم  والتعرف.

نتةاج ومراحةل الغلةة ،    نتةاج ودالةة اإل  ظريةة اإل . ن املستهلك ومفهوم املنفعة ونظريةة منحنيةات السةواء   

ى القصةةري اليف يف املةةدكةةتوكةةذلك إىل الوالنةةاتج املتوسةةط والنةةاتج احلةةدي والنةةاتج الكلةةي ،   

لتنافسةةية ليهةةا األسةةواآ اع تقةةوملةةيت اائص إىل أنةةواع واهةةم اخلصةةمةةا يتعةةرف ك واملةةدى الطويةةل .

الحتكاريةة ،  اواآ املنافسةة  وتضةم أسة   فسيةاألسواآ غري التنا وكذلك وكيفية حتديد األسعار.

 ةر  أظرية التوةيةع و صر اإلنتاج ونإىل عنا ملقرركما يتطرآ احتكار التام ، واحتكار القلة .  الوا

 . نتاجلب والعرض يف أسواآ عناصر اإلذلك على كل من الط

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: الكلياالقتص   التحليلي  4217

 االقتصاد التحليلي اجلزئي  4216متطلب سابق 

القتصةاد  اشمل علةى مفهةوم   ي حيث يالكل يتناول هذا املقرر موضوعات االقتصاد التحليلي

يةةةة السياسةةةات املالوالكلةةةي   لعةةةرضاوالتحليلةةةي الكلةةةي وأدوات االقتصةةةاد الكلةةةي، الطلةةةب   

سةتهالك ونظريةات   ومي  ودالةة اال لدخل القابات والنقدية. التدفق ألدوراني لإلنتاج والدخل وحسا

االسةةتخدام.  وةن بةةني الةةدخل  ات التةةوانظريةةاالسةةتهالك ودالةةة االسةةتثمار واملضةةاعف واملسةةارع و    

البطالةةةة  لكامةةةل ونظريةةةاتلتوظيةةةف اة وانظريةةةات الفائةةةدة والتةةةواةن النقةةةدي،  مفهةةةوم البطالةةة  

 ية.والتضخم وأنواعهما وأ ارهما والسياسات االقتصاد
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 نظري(3   س ا ت مدت د 3 التغذي : إ ار  اإليواء  4220

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

م خةدمات  تةؤدي إىل تقةدي   سةس الةيت  واأل يركز هذا املقرر علةى تعريةف الطالةب/ة باملبةادئ    

تبطةة خبةدمات   لتكميليةة املر ااخلةدمات  بريةف  لية من اجلودة، مةع التع للمرضى بدرجة عا اإليواء

ستشةفيات، وتعريةف   لعةاملني يف امل لمرضةى ول مة لناول هذا املقرر أسس التغذية السةلي يت، واإليواء

قةرر أيضةًا   ويركةز هةذا امل   وفاعليةة  فةاءة الطالب/ة بأسس وضع خطةط سةليمة إلدارة التغذيةة بك   

ذلةةك،  ختلفةةة لتحقيةةق اخلطةةط املوية، ة يف املؤسسةةات الصةةح علةةى أسةةس إدارة عمليةةات النظافةة   

وير ات، وإعةةةادة تةةةد ع النفايةةةمةةةامةةةل وترائةةةق التنظيةةةف الصةةةحيحة والفاعلةةةة، ومشةةةكالت التع  

ليهةا، ومصةادر   ية والرقابة عحة األغذصءات النفايات، والتعامل مع احلشرات والقوارض، وإجرا

ن تقةةديم ضةةمان صةةحة أمةةاكوالةةتطهري وم قةةيتلةةوث األتعمةةة واألشةةربة، والتسةةمم الغةةذائي، والتع

 األتعمة واألشربة وغري ذلك.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3ت ريخ الدكر االقتص  ي:  4221

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

عصةةر لقدميةةة وحتةةى ال لعصةةور اامةةن  ءًايقةةدم هةةذا املقةةرر أصةةول الفكةةر االقتصةةادي ابتةةد    

ف علةةى الفكةةر   ام ويتعةةر لعظةةاالقتصةةاديني  احلةةديث، حيةةث يستكشةةف أفكةةار املفكةةرين ا    

ة التجةاريني  سلطبيعيني ومدراكمدرسة  اديةاالقتصادي وتارخيه عرب سلسلة من املدارس االقتص

كينزيةةة الشةةرتاكية والااملدرسةةة م وواملدرسةةة الكالسةةيكية والفكةةر االقتصةةادي يف اإلسةةال   

 ة.ة احلديثقدية والنثواحلدية والنيو كالسيكية والكينزية احلدي

 ا لي( 1نظري  2س ا ت مدت د    3:  نظم املدلوم ت  السجالت الطبي  4222

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

قةةرر مفهةةوم نظةةام املعلومةةات وأركانةةه األساسةةية واألنظمةةة الفرعيةةة لنظةةام      يتنةةاول هةةذا امل 

ة، املعلومةةات وعناصةةر النظةةام ومسةةتلزماته الضةةرورية ودور  يف حتقيةةق جنةةال املؤسسةةات الصةةحي  

الرتكيةز علةى   ووجيري يف هذا املقرر التعريف مببادئ وأساسيات التعامل مع السجالت الطبية، 

تعريف الطالب/ة مبفهوم البيانات واملعلومات  وكيفية معاجلة البيانات واالستفادة من املعلومات 

تشةةفى، الةةيت حتقةةق جةةودة املس اإلداريةةةالطبيةةة وقواعةةد املعرفةةة الطبيةةة وعناصةةر نظةةام املعلومةةات 
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املقرر تعريف الطالب/ة باملفةاهيم احلديثةة يف جمةال السةجالت الطبيةة والتطةورات        كما يتضمن

املستمرة يف أساليب ووسائل تسجيل وحفظ واسرتجاع السجالت الطبية، والتطةورات الةيت تطةرأ    

على مهنة السجالت الطبيةة وعلةى جمةاالت االسةتفادة مةن هةذ  السةجالت، والتطةورات املسةتمرة          

منةةاذج السةةجالت الطبيةةة وأنةةواع النمةةاذج والتقةةارير املكونةةة للسةةجالت الطبيةةة للمرضةةى         علةةى 

 وغريها.

 نظري( 3س ا ت مدت د    3االقتص   الورااي:  4223

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

مات األساسةية  صةاد العةام والسة   م االقته بعلة يتناول املقرر مفهةوم االقتصةاد الزراعةي وعالقتة    

ل اإلنتةةاج  تنةةاول وصةةف دوا  عةةي كمةةا ي لزرازراعةةة واملشةةكلة االقتصةةادية يف القطةةاع ا   لقطةةاع ال

لزراعي كمةا  اك على القطاع تطبيق ذلوغلة وحتليلها وشرل وتفسري كيفية عمل قانون تناقص ال

دات باإلضةافة  كةاليف واإليةرا  راسةة الت الل دتراجع املشةروع الزراعةي مةن خة     يتناول مدى تقدم أو

جانةةب الطلةةةب   ا يتنةةاول أيضةةةا نتةةاج كمةةة ة اإليف املشةةةاريع االقتصةةادية ودالةةة  إىل دوال التكةةاليف 

ني يف ظةل سةوآ   ة سةلوك املنةتج  ن  ودراسة تةواة والعرض يف سوآ املنتجات الزراعية وحتديد سةعر ال 

اعة وكيفية التغلب لتخلف يف الزراوأسباب  راعياملنافسة الكاملة وأيضا التنمية يف القطاع  الز

الحةتالل  اتبط مبمارسةات  كانةت تةر    أوئص ذاتية لالقتصاد الفلسطيينعليها سواء كانت خصا

اعيةة والبحةوث   املةوارد الزر  ل تطةوير ن خةال مة اإلسرائيلي كمةا يتنةاول أيضةا السياسةات الزراعيةة      

تناول متويل األنشطة يلتسويقية كما الية واوامل واإلرشاد الزراعي والسياسات التعليمية والسعرية

 زراعي.قراض الواإل اخلية واخلارجية واالدخارالزراعية واملصادر الد

 نظري(3س ا ت مدت د    3: إ ار  املستشدي ت  املراكو الصحي  4225

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالةب/ة مبفهةوم املستشةفى وتصةنيف املستشةفيات وأنواعهةا       

خلارجيةةة للمستشةةفى واملراكةةز الصةةحية، ومفهةةوم  ووظائفهةةا، ويتنةةاول البيئةةة الداخليةةة والبيئةةة ا 

أيضةًا بالعمليةات    ة/اخلدمات الصحية وخصائصها وأبعادها، ويركز املقرر على تعريةف الطالةب  

 والتوجيةةةهوالوظةةةائف اإلداريةةةة املتنوعةةةة يف املستشةةةفى واملراكةةةز الصةةةحية  التخطةةةيط والتنظةةةيم 

راكةز الصةحية، وجيةري التعريةف     والرقابة، كمةا يتنةاول أسةس ومبةادئ تصةميم املستشةفى وامل      

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.

 نظري(3س ا ت مدت د    3:  ق ت الد م  يف املؤسس ت الصحي الدال 4226

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

م مات الصةةحية ونظةة يق اخلةةدم تسةةويةةزود هةةذا املقةةرر الطالةةب/ة بفكةةرة عامةةة عةةن مفهةةو     

لتسةةويقي  ناصةةر املةةزيج ا صةةحية، وعت الاملعلومةةات التسةةويقية والتخطةةيط التسةةويقي للمؤسسةةا    

أهميةة العالقةات   والةب/ة مبفهةوم   عريةف الط ر بتسسات الصحية، ويهتم املقراملختلفة يف قطاع املؤ

قةةةات العامةةةة وتنظةةةيم العال ت العامةةةةالقةةةاالعامةةةة يف املؤسسةةةات الصةةةحية، ويتنةةةاول جمةةةاالت الع 

ه وأنواعةه،  تغةيري  وخصائصة  تكوينةه و وعةام  وختطيط ألنشطة العالقات العامةة ومفهةوم الةرأي ال   

لعالقات العامة اسات وتطبيقات مة وممارالعا يف أنشطة العالقاتواستخدام االتصاالت وأنواعها 

 ومية وغريها.واجلهات احلك ع احملليتممع األتراف ذات العالقة كاجلمهور والنقابات واجمل

 نظري( 3س ا ت مدت د    3االقتص   القي سي:  4227

 الكليتحليلي االقتصاد ال 4217مبادئ االحصاء ،  0103متطلب سابق 

قتصادية واإلدارية  الظواهر االليت تعااة اديثذا املقرر إىل التعرف على املواضيع احليهدف ه

صد الوصل إىل والرياضية بق إلحصائيةت انياباالستعانة مبعطيات النظرية االقتصادية والتق

بلي بسلوك تلك التنبؤ املستققرارات وال اذامعلمات مقدرة وطتربة صاحلة لالستخدام يف اخت

اهر والعالقات ريق قياس الظوذلك عن توقع الواب االقتصاديةمواجهة النظرية   وأيضا.  الظواهر

 استخدام  .ظرياتالن تباراخي ألى الواقع التحقق من مدى انطباآ النظريات ع .االقتصادية

 اختاذدة يف لواقع، للمساعابية على قرية تاملعرفة اليت مت التأكد من انطباقها ولو بصور

ار ج االءدلنموذامراجعة و بناءاملقرر على  هذا ويركز .ضع السياسات االقتصاديةالقرارات وو

ختبارات جها واالنتائوأخطاء التوصيف  توصيف النموذج ومشاكل .اخلطي العام الكالسيكي

العظمى،  إلمكانيةة، اربعات الصغرى املعممترآ التقدير  امل .يف هذا اجلانب وأخطاء القياس

 .رانجضاعف الكة، ملتقاربية  نسبة اإلمكانياترآ االختبار    ة، العزوماملتغريات املساعد

 طاء . وةع وفرتات اإلبمناذج االءدار امل .نيةاملعادالت اآل .املتغريات الصورية واستخداماتها

 (وحدةجذر ال لسكونلزمنية واختبارات ااستقرار السالسل ا (.مقدمة عن السالسل الزمنية

 .خلطأامنوذج تصحيح  .ينجر( واالءدار الزائفالتكامل املشرتك )غر
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 نظري( 3س ا ت مدت د    3:  التشريد ت الصحي  4228

 مبادئ القانون وحقوآ اإلنسان 4171متطلب سابق 

لةى املسةتوى   عة املعمةول بهةا   ت الصةحي شةريعا يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب/ة على أهم الت

سةليط الضةوء   تالدول، ويةتم   موعة من جمهمة يفاحمللي، وكذلك جيري التعريف بالتشريعات امل

  املؤسسة وتتعلق لعاملني يف هذتتعلق باوحية على التشريعات الصحية اليت تتعلق باملؤسسات الص

ا يركةز املقةرر   ات الصةحية، كمة   املؤسسة يةة يف باملرضى والتعامةل معهةم، وتتعلةق بالنقابةات املهن    

التعةاتي مةع    ى وأسةس وآليةات  عض املرضع بمطيب على التشريعات اليت تتعلق حباالت التقصري ال

ة بأخالقيةات  ملؤسسةات الصةحي  تةواقم ا  لزامهذ  احلاالت، ويركز على التشريعات اليت تهةتم بةإ  

 املهن الصحية.

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: قتص   الري ضياال 4229

 االقتصاد التحليلي الكلي 4217 اجلزئي ، االقتصاد التحليلي  4216 متطلب سابق

تصادية  ، وهو  العلوم االقيفلرياضية ب االييهدف هذا املقرر إىل التعرف على استخدام األس

ووصف الظواهر  ات االقتصاديةة للعالقاضيلرياستخدام لغة الرياضة عرب ما نسميه بالنماذج ا

القتصاد بكل قطاعات ا متشابكة قةعال وأظاهرة  أواالقتصادية وان كانت تعرب عن متغري 

ي والقياسي قتصاد الرياضة بني االالقالعيتناول تعريف االقتصاد الرياضي و ثحبي القومي

لك النماذج اخلطية ، وكذ ملعادالتم انظاووالثوابت واملتغريات ومفهوم الدوال وأنواعها 

ليل التواةن يف وم التواةن وحتأيضا مفه،و اتهاالقتصادية ومكونات النموذج االقتصادي ومتغري

استخدام وفات وأنواعها م املصفوفهوملك د اجلزئي واالقتصاد الكلي . وكذمناذج االقتصا

ي والكلي . القتصاد اجلزئاج تواةن وذل مننظام املعادالت اخلطية باستخدام املصفوفات وح

التفاضل ومفهوم   النماذج ، ولعام هلذل اهليكاملستخدم وا -وكذلك التعرف اىل مناذج املنتج

كامل وتطبيقاته . وموضوع الت للتفاضل ديةتصاآ واهم التطبيقات االقاملشتقة وقواعد االشتقا

 .  ديةاالقتصادية وقواعد التكامل وتطبيقاته االقتصا

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: املص رف االسالمي  4230

 (2االقتصاد )مبادئ  4122متطلب سابق 

  البنةةةوك ، وكيفيةةةة عمةةةل هةةةذاإلسةةةالميةحيتةةةوى املقةةةرر علةةةى تةةةاريخ ونشةةةأة البنةةةوك  

واالسرتاتيجيات اليت تقوم عليها، ومقارنة كل ذلك بالبنوك التقليديةة، وتوضةيح مةوارد األمةوال     
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وكيفيةةة اسةةتثمارها هلةةذ  األمةةوال بطريقةةة تتناسةةب مةةع       اإلسةةالمية،واسةةتخداماتها يف البنةةوك  

ل ، وكيفيةةة حتقيقهةةا لألربةةال. واخلةةدمات الةةيت حتققهةةا للمجتمةةع، مةةن خةةال اإلسةةالميةالشةةريعة 

مشةةاركتها يف املشةةاريع االقتصةةادية الكةةبرية وكيفيةةة هةةذ  املشةةاركة، وتريقةةة تعامةةل هةةذ         

من خالل املراحبة واملشةاركة وغريهةا، ودراسةة     إسالميةبأساليب  واإلقراضالبنوك مع التمويل 

مسةةتقبل هةةذ  البنةةوك مةةن خةةالل دراسةةة واقعهةةا احلةةالي والتطةةورات املطلوبةةة منهةةا لكةةي حتظةةى   

 يف املستقبل.مبكانة أكرب 

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: التسويق االخضر 4231

 التسويقمبادئ  4161متطلب سابق 

املقةرر   يق حيث ان هةذا لم التسوعيف  ثةاحلديمقرر  التسويق االخضر من اجملاالت يعد 

يق االخضةةر شةةوآ اىل التسةةومرل مةةدخل ل تةةف ماهيةةة التسةةويق االخضةةر مةةن خةةالّرَعةةيف البدايةة يُ 

ت بيعيةةةةة ومواصةةةةفابيئةةةةة الطش اللفكةةةةري ملفهةةةةوم التسةةةةويق االخضةةةةر كمةةةةا ينةةةةاق  والتطةةةةور ا

ي بكافةة  وث البيئة عاجلةة التلة  ( يف مسار عمل املنظمات وترآ مISO 14000) 14000االيزو

ملةزيج التسةويقي   ابيعية وعناصةر  صادر الطامل ليات اعادة التدوير من اجل احلفاظ علىآاشكاله و

دراسةة حةاالت    الخضر من خةالل لتسويق ااجية اسرتاتي ةاالخري ويناقش املقرر يف الوحدة االخضر

 .تخصص يف جمال التسويق االخضرتلشركات تعمل و

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: س  الروائ   الشد في   املس ءل  ملك فح  الد 4232

ته ن وسائل مكافحلفساد وعاوضوع ميهدف هذا املقرر اىل اعطاء الطالب فكرة عن 

 املدنية .يف اجملتمعات 

...( و داري، مةةةالي ..ساسةةةي ، ادة  )حيةةةث يتطةةةرآ اىل تعريةةةف الفسةةةاد بانواعةةةه املتعةةةد 

رتبطةة مبكافحةة   املفةاهيم امل  ها لبيةان بعةد  كذلك اشكاله املتعددة  )كبري ، صغري( . و ينتقةل 

  .لصاحلاالفساد علىى املستوى اجملتمعي مثل مفهوم احلكم 

طةةرل ة . و بعةةدها ياملختلفةة مدتةةهوتين باعيعطةةي بعةةدها صةةورة عةةن نظةةام النزاهةةة الةة      

 حتديات نظام النزاهة يف العام العربي .

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: ختطيط  تطوير املرتج ت 4233

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

( مةةع املوضةةوعات ذات الصةةلة بتعريةةف الطةةالب  4233يتعامةةل مقةةرر ختطةةيط وتطةةوير املنتجةةات )

تج اجلديةةد ومهامهةةا مةةن حيةةث دور املنتجةةات يف جهةةود الشةةركات التسةةويقية    بطبيعةةة   إدارة املنةة
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وتعريف املنتج وخصائص املنتجات اجلديدة وأنواعها، إىل جانب استعراض دور ادارة التسويق يف 

عملية ختطيط املنتج اجلديد ومراحلةه مةن حيةث األهةداف واالسةرتاتيجيات والةربامج التسةويقية.        

والعملية ذات العالقةة يف تطةوير املنتجةات اجلديةدة وابتكارهةا مةن مرحلةة        وتنميةاملعرفة النظرية 

توليد األفكار وغربلتها حتى اختبارها تسويقّيًا، وكذلك وضع الربامج التسويقية املالئمةة عنةد   

ترل املنتج اجلديد لألسواآ ألول مرة. كما يتنةاول شةرحًا مفصةاًل حةول كيفيةة تبّنةى املسةتهلك        

والعوامةل املةؤ رة علةى عمليةة التةبين، إىل جانةب إكسةاب الطالةب املعرفةة يف          للمنتجات اجلديدة 

 .إدارة دورة حياة املنتج وقياسها وتبيعة الربامج التسويقية املالئمة لكل مرحلة

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: التسويق الدق ري 4234

 التسويقمبادئ  4161متطلب سابق 

زهةةا عةةن  ييعمةةل علةةى متي ويق حبيةةثلتسةةاخةةرى يف ا يتطةةرآ مقةةرر التسةةويق العقةةاري اىل جوانةةب  

اخلصةائص   إظهار قاري علىسويق العالت مواضيع التسويق االخرى حيث يتخصص هذا املقرر يف

هذا املقررايضا  ة كما ويتناولالقتصادياائص املميزة للمنتج العقاري من حيث امللموسية واخلص

يةع املسةتخدمة يف   قنةوات التوةر  علةى  فتعةر الو ترآ تسعري املنتج العقاري واسرتاتيجيات تروجيهةا 

 ذا اجملال.هجال البيع يف رية ودور عقارتوةيع املنتج العقاري وتوضيح مفهوم املبيعات ال

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3احمل سب  اإلسالمي :  4235

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

يةات احملاسةبية،   تجاري يف العملا  النشات اليتناول هذا املقرر املفاهيم اإلسالمية ملصطلح

املفهةةوم  م، كمةةا يسةةتعرض  اإلسةةالال يفواملصةةطلحات األصةةيلة واحلقيقيةةة للمةةال وملكيةةة املةة    

خةتالف بينهةا وبةني    هةا، وأوجةه اال  وعمليات اعهةا القانوني للمنشآت االقتصةادية عنةد املسةلمني وأنو   

اة، وآليةات  ضةع لنظةام الزكة   ادخل اخلب الة املنشآت املعاصرة، ويتناول الزكةاة وكيفيةة احتسةا   

لةةيت متارسةةها، امةةال واألنشةةطة ية واألعسةةالمإدارة الوقةةف يف اإلسةةالم، والتعريةةف باملصةةارف اإل 

ها املختلفةةة، لتةةأمني وأنشةةطتان شةةركات ني مةةوتبيةةان االختالفةةات األساسةةية آلراء علمةةاء املسةةلم 

ريعة قواعةةد الشةة ق مةةع  التوافةةيفاري فضةةال عةةن املشةةاكل الةةيت تواجةةه شةةركات التةةامني التجةة     

 اإلسالمية.
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3احمل سب  احلكومي :  4236

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

سةةبية والةةدورة اواملبةةادئ احمل كوميةةة،بة احليتنةةاول هةةذا املقةةرر اإلتةةار العةةام لنظةةام احملاسةة

سةيما املواةنةة   لدولةة ال عامةة ل واةنة الامل املستندية للوحدات احلكومية، كما يركز على هيكل

لرقابةة املاليةة   اوميةة، وحتقيةق   ريةة احلك إلداالعامة يف فلسطني، وكيفيةة تقيةيم أداء الوحةدات ا   

كيفيةةة وبة احلكوميةةة،  احملاسةةيفيهةةا عليهةةا، واألسةةس احملاسةةبية الةةيت ميكةةن االعتمةةاد عل     

ات العامة، والنفقةات  ل ذلك اإليرادمبا يشم وميةمعاجلة العمليات املالية للوحدات اإلدارية احلك

ريةةةة األمةةةوال   ملاليةةةة وفةةةق نظ اتثمارات االسةةةالعامةةةة، واحلسةةةابات اجلاريةةةة املدينةةةة والدائنةةةة، و    

خلتاميةةةة اوائم املاليةةةة بات والقةةةحلسةةةااملخصصةةةة، وإعةةةداد اخلالصةةةات والتقةةةارير الشةةةهرية وا    

 ة.للمؤسسات احلكومية وفق معايري احملاسبة احلكومي

  نظري( 3س ا ت مدت د    3الري ضي ت يف اإل ار   4237

يشمل هذا املقرر املوضوعات اآلتية وتطبيقاتها يف جمال اإلدارة   االقرتانات وبياناتهةا، واشةتقاآ   

مين وتطبيقةةات لضةةواالشةةتقاآ ا لسلسةةلة ،ون اسةةية واللوغارمتيةةة، وقةةان  االقرتانةةات اجلربيةةة واأل 

ات عةةةةويض، واملصةةةةفوفوالتزاء األجبةةة االشةةةتقاآ ، والتكامةةةةل خواصةةةه وتطبيقاتةةةةه والتكامةةةةل   

 واحملددات.

 نظري( 3   دس ا ت مدت  3: التسويق السي حي  الدردقي 4238

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

( موضةوعات عديةدة يف جمةال صةةناعة    4238يتنةاول مقةرر  التسةويق السةياحي والفنةدقي )     

 يتناوهلةا املقةرر   ت الةيت املوضةوعا  ومن اهم بيًاالسياحة كون التسويق السياحي مفهومًا حديثًا نس

تيجيات واهةم  اسةرتا   ي، ق السةياح التسةوي التسويق و تسةويق اخلةدمات و  يف أسس ومفاهيم عامة 

لسةةياحة طلةةب يف قطةةاع العةةرض والجةةم احصةةناعة السةةياحة  وماهيةةة  السةةوآ السياحي.ومناقشةةة  

يف  القطةةاع رية املةةوارد البشةة تعامةةل مةةعوال ويتطةةرآ املقةةرر اىل اسةةس ومفةةاهيم التسةةويق الفنةةدقي  

ج الرتوجيةةي وعناصةةر املةةزي السةةياحة ناعةالسةةياحي حتةةى الوصةةول اىل االجتاهةةات احلديثةةة يف صةة

 السياحي  ودراسة التسويق السياحي عرب االنرتنت.
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3حم سب  املرشآت امل لي :  4239

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

اءات ة لطبيعةةة اإلجةةر الكافيةة عرفةةةإكسةةاب الطالةةب امل يهةةدف هةةذا املسةةاآ إىل التعمةةق و   

لتةأمني، حيةث   لبنةوك وقطةاع ا  ا قطةاع ا وهمة  احملاسبية لدى أهم قطاعني ضمن املؤسسةات املاليةة  

لك من خالل تنةاول  تامني، ويتم ذاسبة الك وحميتم جتزئة املساآ إىل جزئيني وهما حماسبة البنو

 املوضوعات التالية  

لنظةام  التجةاري وعناصةر   االبنةك   أقسةام ونةواع البنةوك ووظائفهةا،      تشةمل أ حماسبة البنوك

مل تلك األقسام ف على تبيعة عل التعرن خالاحملاسيب فيه، كذلك تناول أقسام البنك الفنية م

داد القةوائم  ام، وكيفيةة إعة  لةك األقسة  تاخةل  ووظائفها، كمةا يةتم تنةاول اإلجةراءات احملاسةبية د     

لتةةدفق النقةةدي، الي وقائمةةة املركةةز املةةخل واتشةةمل قائمةةة الةةد املاليةةة األساسةةية للبنةةوك، والةةيت  

 وقائمة التغريات يف حقوآ امللكية.

نيةة للتةأمني،   املبةادئ القانو ونواعةه،  ، وأ  تشمل التعرف على نشأة التةأمني حماسبة التأمني

اة، التةأمني علةى احلية   ني احلةوادث، و لقة بتأمملتعوعمليات إعادة التأمني، واإلجراءات احملاسبية ا

 ألساسية هلا.ائم املالية اداد القوم إعواالستثمارات املالية لدى شركات التأمني، ومن  

 نظري( 3س ا ت مدت د    3الري ضي ت امل لي :  4240

 الرياضيات يف اإلدارة 4237متطلب سابق 

يةةة يةةة والطةةرآ الكمالئتمانامليةةة تةةرآ حسةةاب الفائةةدة بشةةكل عةةام مةةن قبةةل أتةةراف الع  

ب الفائةدة بنوعيهةا   مانية، تةرآ حسةا  ا االئتاباتهستخدمة من قبل املصارف يف طتلف حسواملالية امل

ة يف املصةارف، القيمةة   يةة واالسةتثماري  ة املالألنشطالبسيط واملركب وأنواع اخلصم الالةمة ملتابعة ا

 اهلا.الديون واستبد آ تسويةا وترالزمنية لألوراآ التجارية املختلفة واخلصم عليه

 نظري( 3س ا ت مدت د    3املص رف:  إ ار  4254

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر اىل تعريف الطلبةة بةانواع البنةوك و االنشةطة االساسةية الةيت متارسةها        

البنةةوك وكةةذلك حتليةةل العمليةةات املصةةرفية وبيةةان مةةدى تا ريهةةا يف االختيةةار بةةني السياسةةات           
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اجراء التحليل املالي للقوائم املالية للبنوك للوقوف على املركز املالي االسرتاتيجية اليت تسهم يف 

 هلا . وتوضيح كيفية قيام هذ  البنوك بتشكيل احملافظ االستثمارية.    

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3تسويق اخلدم ت:  4260

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

والةذي يعتةرب احةد مقةررات      4260ات مرحبا بك يف مقرر تسةويق اخلةدم   ة/عزيزي الطالب

خلدمات، ا جمال تسويق يفملعاصرة اايا ختصص التسويق، ويطرل هذا املقرر جمموعة من القض

ات ومناقشةة  ومناذج اخلدم ضا أنظمةوأي حيث يسرد مقدمة وافية عن  صناعة وتسويق اخلدمات

لةةدولي التسةةويق ماهيةةة اوتوةيعهةةا وهةةا أسةةاليب قيةةاس مفهةةوم جةةودة اخلةةدمات وتسةةعريها وتروجي  

 للخدمات.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3االتص الت التسويقي :  4263

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

يةف ميكةن   ت التسةويقية وك التصةاال يثةة ل علةى املةداخل احلد   التعرف هذا املقرر سيتم يف 

داخل اإلعةالن  امل تشمل هذ و ،ليةورة تكاميق بصالفعالة للتسو اإلسرتاتيجيةالتنسيق بينها وبني 

لتسةةويق عةةرب اإلنرتنةةت   وا النشةةروايةةة والبيةةع الشخصةةي وتةةرآ ترويج/تنشةةيط املبيعةةات والدع    

ن هةذا املقةرر   كةذلك يتضةم   يثة.قية احلدتسويوالتسويق املباشر وغري ذلك من ترآ االتصاالت ال

رتويةةج ملختلفةةة للاألسةةاليب ااسةةة اقشةةة ودرم منالعوامةةل املةةؤ رة يف االتصةةاالت التسةةويقية،  وسةةيت  

عتةه وخصائصةه   ري من حيث تبين التجاإلعالاالتجاري وحتليلها، ويهدف هذا املساآ إىل دراسة 

 .وآ ار 

 ا لي( 2نظري،  1ت د   س ا ت مد 3تطبيق ت ح سوبي  يف التسويق:  4265

 احلاسوب 0102مبادئ التسويق،  4161متطلب سابق 

األساسةةية بتقنيةةة املعلومةةات والتطبيقةةات     يتنةةاول املقةةرر عةةددًا مةةن املعةةارف الةةيت توضةةح املفةةاهيم        

 املهةةاراتاسةةتخدام علةةى عمليةةا التكنولوجيةةة الةةيت ختةةدم قطةةاع التسةةويق، كمةةا يقةةدم املقةةرر تةةدريبًا        

، وحتليةةةل البيانةةةات واسةةةتخالص  احلاسةةةوبية والربجميةةةات املختلفةةةة يف تطبيقةةةات االنشةةةطة التسةةةويقية    

رات التسةويقية. ويعةرض املقةرر جمموعةة مةن تقنيةات       املعلومات الالةمة وحتليةل املشةكالت واختةاذ القةرا    

املعلومةةات وتطبيقاتهةةا يف ختةةزين وجتميةةع ومعاجلةةة البيانةةات واسةةرتجاعها وحتليلةةها لتسةةاعد يف اختةةاذ         
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القةةةرارات التسةةةويقية، وشةةةرحًا السةةةتخدام برجميةةةة معاجلةةةة الكلمةةةات للمسةةةاعدة يف إعةةةداد التقةةةارير     

تقدمييةةة، وأخةةريا يعةةرض املقةةرر تقنيةةة اسةةتخدام اإلنرتنةةت يف  والبحةةوث التسةةويقية، وبرجميةةة العةةروض ال 

 تطوير األنشطة التسويقية

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3سي س ت التسدس:  4267

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

يج أحةةد عناصةةر املةةز  كلتسةةعري قةةة بايتضةةمن هةةذا املقةةرر جمموعةةة مةةن املوضةةوعات املتعل     

عر ومسةمياته  قشةة تعريةف السة   فيةه منا  يتم ذا العنصر . حيثالتسويقي ويعمل على توضيح دور ه

رات التسةةةعري ملةةةؤ رة يف قةةةرالعوامةةةل اول اواألخطةةةاء الةةةيت تقةةةع يف عمليةةةة التسةةةعري وكةةةذلك يتنةةةا 

ملية التسعري يف عاملقرر ترآ  اذهكما ويعاا  وإجراءاته وأساليبه واإلسرتاتيجيات اخلاصة به .

نةتج كمةةا ويةةتم  دورة حيةةاة امل دية وعةرب قتصةةاظةل الةةدورة اال هياكةل السةةوآ املختلفةة والتسةةعري يف   

آ إىل التسةعري  مةا ويةتم التطةر   هالكية كالسةت توضيح تطبيقات التسعري يف املنتجات الصناعية وا

 ا.وخطواته سعريعلى املستوى الدولي ويتم معاجلة موضوع حبوث الت

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: حوك   الشرك ت 4268

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

التواةنيةة   توضيح العالقةة  ولشركات كمة ايهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبفهوم حو

صةلحة. والتعةرف علةى    ارة و أصحاب امللس اإلداء جماليت جيب ان تكون بني املدراء التنفيذيني و أعض

ع حوكمةةةة ة واقةةةميةةةة، ومعرفةةة و التن صةةةاديةمبةةةادئ احلوكمةةةة الةةةيت نشةةةرتها منظمةةةة التعةةةاون االقت   

اليةة و التطةرآ   ني لةألوراآ امل وآ فلسةط سة ة يف الشةركات يف الشةركات الفلسةطينية املسةاهمة املدرجة     

ول الشةةةرآ دال إفريقيةةةا و  دول مشةةةيفوكمةةةة اىل دور مؤسسةةةة التمويةةةل الةةةدولي يف نشةةةر مبةةةادئ احل 

 .األوسط

 نظري( 3س ا ت مدت د    3الصغس :  األا  االري     إ ار   4302

 مبادئ اإلدارة 4101سابق متطلب 

يتناول هذا املساآ مفهوم الريادة وتطور هذا املفهةوم وخصةائص الشةخص الريةادي مةع امثلةة       

عملية على ذلك من واقع منظمةات األعمةال  الفلسةطينية والعربيةة والعامليةة، وكةذلك اعةداد دراسةات         

إلضةافة لتنةاول اهةم العوامةل الةيت      اجلدوى للمشاريع الصةغرية مةن الناحيةة املاليةة والفنيةة والتسةويقية با      

تةةؤ ر يف جنةةال وفشةةل املشةةاريع الصةةغرية مةةع تنةةاول دراسةةات واقعيةةة لةةبعض املشةةاريع الصةةغرية االكثةةر    
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جناحةةا يف البيئةةة الفلسةةطينية كمةةا يتنةةاول املسةةاآ بعةةض  اجلوانةةب القانونيةةة للمشةةاريع لبنةةاء املشةةاريع   

مشةروع صةغري  كةإجراءات الرتاخةيص  املختلقةة مةن        الصغرية  اليت جيب االملام بهةا  إلنشةاء او تطةوير   

 واقع البيئة الفلسطينية .

 نظري( 3س ا ت مدت د    3اإل ار  الد لي :  4304

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

لفةةرآ اة عملةةها، ومةةا رت وتبيعةةف تطةةويوضةةح هةةذا املقةةرر مفهةةوم اإلدارة الدوليةةة وكيةة

عيةة، ويتحةدث أيضةًا    ؤولية االجتمايةة واملسة  لدولااألعمال بينها وبني األعمال احمللية، وأخالقيات 

سةلبياتها، كمةا   وواجيابياتهةا   العوملةة  الوثعن العوملة من حيث مفهومهةا ونشةأتها ومظاهرهةا و ة    

إلضةةافة إىل األبعةةاد والتقنيةةة، با قتصةةاديةواال يوصةةف بيئةةة األعمةةال الدوليةةة السياسةةية والقانونيةةة

ا والةةدور هومهةةا وخصائصةةهن حيةةث مفمةةليةةة ات األعمةةال الدوالثقافيةةة لةةإلدارة الدوليةةة، وشةةرك 

دير يف منظمةةات ملقةةرر صةةفات املةةيتنةةاول اوي، االجيةةابي والسةةليب الةةذي تؤديةةه يف االقتصةةاد العةةامل 

ا ويشرل اإلدارة ل الدولية، كمت األعمانظمااألعمال الدولية، وأشكال التنظيم املستخدم يف م

التمويةةل واملةةوارد وتةةاج والتسةةويق يات اإلنتيجوليةةة، واسةةرتااالسةةرتاتيجية يف منظمةةات األعمةةال الد

يةةةة وأنظمةةةة ارة االلكرتوننةةةت والتجةةةنرتالفكريةةةة يف منظمةةةات األعمةةةال الدوليةةةة، واقتصةةةاد اال  

 دولية.  دارة ال اإليفاملعلومات العاملية ومناذج جتارب عاملية ناجحة 

 نظري( 3 س ا ت مدت د   3اإل ار  اإلسرتاتيجي :  4306

 مبادئ اإلدارة 4101ب سابق متطل

لةيت ميةر   جي واملراحةل ا السةرتاتي اخطيط يقدم هذا املساآ  عرضا ملفهوم التخطيط والت

ؤيةا والرسةالة   عي ومفهةوم الر يةل الربةا  لتحلبها هةذا النةوع مةن التخطةيط حيةث يةتم التعةرف علةى ا        

ختلفة اليت تواجه التحديات امل ال يف ظلألعماواملناهج اخلاصة بالتخطيط االسرتاتيجي ملنظمات 

ركات شةةسةةرتاتيجي لةةدى خطةةيط االالت هةةذ  املنظمةةات، كمةةا يقةةدم املسةةاآ استعراضةةا لعمليةةة  

ألعمةال مةن   اا يواجةه قطةاع   طينية ومة لفلسة األعمال يف فلسطني مةن خةالل تشةخيص واقةع البيئةة ا     

وةارات اتيجي  لةةدى الةة ط االسةةرتتخطةةيحتةةديات سياسةةيه واقتصةةاديه، ويقةةدم املسةةاآ عرضةةا لل     

ديات مبةا يتعلةق   حتة لفلسطينية من ااحلالة  واجهدات احمللية  والية اعداد تلك اخلطط وما يوالوح

 .خلاصبالتخطيط االسرتاتيجي يف كل من القطاع العام وا
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 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3تطبيق ت ح سوبي  يف الدلوم اإل اري :  4307

 مبادئ اإلدارة 4101احلاسوب،  0102متطلب سابق 

  عمةةال اإلداريةةة جنةةاة االاس يف ض اليةةة اسةةتخدام تطبيقةةات مايكروسةةوفت اوفةةي    يعةةر

 برنامج اكسةل  ارية اخلاصة يفقات اإلدتطبيويكسب الطالب املهارات الالةمة الستخدام اهم ال

اضةةةية واملاليةةةة حصةةائية والري لةةةدوال االادام املخططةةات املختلفةةةة والتنبةةؤ واختةةةاذ القةةةرار باسةةتخ   

ول اخلاصةة  ث انشةاء اجلةدا  ات مةن حية  بيانة نةامج اكسةس إلدارة قواعةد ال   باإلضافة الستخدام بر

ارير حيوية وكذلك ملعاصرة من تقاملنظمات به ابالقاعدة واالستعالم والتقارير على ضوء ما تتطل

ليت متكنهةا مةن   ات األعمال وايف منظم اصرةتقديم تصور معاصر لبعض التطبيقات اإلدارية املع

التصةةةال سةةةتخدم شةةةبكات اوالةةةيت ت لفةةةروعلةةةدى املنظمةةةات متعةةةددة ا اعةةةداد التقةةةارير املختلفةةةة 

 واالنرتنت.

 نظري( 3 س ا ت مدت د   3إ ار  اجلو   الش مل :  4308

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ات عمةةال والتطةةور  نظمةةات األ مة يف يقةةدم هةةذا املسةةاآ عرضةةا ملفهةةوم اجلةةودة الشةةامل      

لبةات واليةة التحةول ءةو     اجلةودة  ومتط  ناء نظام بلعليا يفالتارخيية يف جمال اجلودة ودور االدارة ا

ن باإلضةةافة قةةة مةةع املةةوردي يةةد العالتوت واجلةةودة مةةن متكةةني العةةاملني والرتكيةةز علةةى العميةةل    

 ISOنظةام اجلةودة   فة املتعلقة بت املختلهاداالستخدام ادوات اجلودة وعرض جلوائز اجلودة والش

لةيت تقةدمها منظمةات    ابرة املعةايري  طينية وافلس البيئة الباإلضافة لتتبع بعض منظمات األعمال يف

أعمةال يف   راسةية ملنظمةات  دع حةاالت  واقة  األعمال يف فلسطني للحصول على شهادات اجلةودة مةن  

 البيئة الفلسطينية.

 نظري(3س ا ت مدت د    3:  اإلحص ء احليوي 4309

  مناهج البحث العلمي 5303احلاسوب  0102 متطلب سابق

وتطبيقاتهةا   تحليةل اإلحصةائي  اسةية لل األس املقرر على تزويد الطالةب/ة باملبةادئ   يركز هذا

والرتابةط والةتالةم،    حتليل التنويعوحتماالت اال على املشكالت البيولوجية، ويتناول املقرر توةيع

دراسةة والعينةات   ني جمتمعةات ال بة لعالقةات  اشمل تويتناول املقرر أيضًا األساليب اإلحصائية اليت 

ار الفرضةةيات، تخدمة يف اختبةةئية املسةةحصةةاالبيانةةات وتنظيمهةةا وحتليلةةها، واألسةةاليب اإل  وعةةع

 وحتليل التباين، واألساليب غري البارميرتية.
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 نظري( 3س ا ت مدت د    3اقتص  ي ت الد ل:  4310

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

وكةذلك   ،طلب علةى العمةل   م الفهووضيح مقرر سوآ العمل وأهمية دراسته، مع تامل يتناول

يح وع، وكةةذلك توضةة نةةبةةني كةةل   اسةةيةتوضةةيح مرونةةات الطلةةب علةةى العمةةل واالختالفةةات األس   

كةذلك   عنةد كةل حالةة،    ا العمةال واجهة يالعرض والطلةب الكلةي علةى العمةال واخليةارات الةيت       

ومةاهرة،  ن عاديةة  اع العمالةة مة  ونوالتعريةف بةأ   التعريف بأهمية االستثمار يف رأس املةال البشةري،  

لك بةني الةدول   ىل  املةدن وكةذ  إن الريةف  رة مة وكيفية انتقال العمةال بةني الوظةائف، وتةأ ري اهلجة     

ا االقتصةادية  نواعهةا وآ ارهة  ة وشةرل أ بطالة على سةوآ العمةل وأجةور العمةال، والتعةرض ملوضةوع ال      

 وسبل معاجلتها.

 نظري( 3 د   س ا ت مدت 3: اقتص  ي ت املوار   البي   4311

 (2االقتصاد )مبادئ  4122 متطلب سابق

ن خةةالل هةةا املختلفةةة مةةد بأنواعملةةواريهةةدف هةةذا املقةةرر إىل توضةةيح أسةةس اقتصةةاديات ا 

خصائصةةها  ملةةوارد وحتديةةدايف وصةةف  اديةالرتكيةةز علةةى التحليةةل االقتصةةادي والنظريةةة االقتصةة 

بيئةة  تصةادية لل ر االقعليهةا واآل ةا   احملافظةوتها وتصنيفاتها واستخداماتها باإلضافة إىل ترآ تنمي

  والتلوث.

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: اهلردس  امل لي  4312

 االدارة املالية 4341متطلب سابق 

وها مةن خةالل   ة ووظائفها ومنة املاليندسيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهمية اهل

لتعةةرف علةى امليةةزات و   ا املبةادالت. و  وخليةةارات اة و أدواتهةا املتمثلةةة  باملسةتقبليات و العقةةود اآلجلة   

فة إمكانيات تداول هذ  ملختلفة. ومعرملالية ااواآ احملاذير هلذ  املكونات يف التعامل بها يف األس

 .نية خاصةلسطياألدوات يف  األسواآ املالية العربية عامة والف

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: تسويق اخلدم ت الصحي  4313

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

يةةزي الطالةةب/ة يسةةعى هةةذا املقةةرر يف ختصةةص التسةةويق اىل التعةةرف علةةى ماهيةةة        عز

تسةةويق اخلةةدمات الصةةحية وذلةةك مةةن خةةالل التطةةرآ اىل مواضةةيع عديةةدة اهمهةةا تعريةةف مفهةةوم      
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ليةات ختطةيط التسةويق للمستشةفيات     آها وصة واهمية اخلدمات الصةحية وسةبل تطويرهةا وخصائ   

املستشةفى وتروجيهةا وتسةةعريها وتوةيعهةا ويضةةاف اىل    اخلةةدمات الةيت تقةةدمها  و )واهةم املنتجةات(  

 ذلك احلديث عن تنظيم ادارة التسويق وهيكليتها التنظيمية يف املستشفى.

 (ا لي 3س ا ت مدت د    3: (س ا  تدريب 100تدريب ت ا لي  يف املؤسس ت   4314

 إنهاء املستوى الثاني   متطلب سابق

منظمةات   تةالع علةى واقةع   م مةن اال كةنه متعمال يقدم هذا املساآ نافذ  لطلبة ادارة اال

ةمةة لةدخول   م املعةارف الال إلكسةابه  دميةاالعمال الفلسطينية من شركات جتارية وصناعية وخ

طلع الطالةب علةى   لسطينية حيث يبيئة الف اللسوآ العمل من خالل االلتحاآ مبنظمات االعمال يف

 املنظمةة واليةة   يفسةام املختلفةة   يةة لألق فلوظياهليكل االداري للمنظمة وخطةو  السةلطة واملهةام ا   

الةةيت تقةةوم بهةةا   ليةةة واخلارجيةةة ت  الداخصةةاالتقةةديم املنظمةةة ملخرجاتهةةا للمجتمةةع باإلضةةافة لالت  

 طتلةف االقسةام   مه مةن و ةائق يف  مةا تسةتخد  مةة و املنظمة  وكذلك ادارة املوارد البشةرية يف املنظ 

 والوظائف واخلدمات اليت تقدمها.

 (نظري 3 س ا ت مدت د   3: االنرتنتالتسويق ارب  4315

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

يق  صةص التسةو  قةررات االختياريةة يف خت  ( وهو احد امل4315يناقش التسويق عرب االنرتنت )

لةةوجي يف العصةةر  التطةةور التكنو ي يف ظةةلكرتونةةربة دور التسةةويق االلقضةةايا حديثةةة يف التسةةويق ُتةة  

اللكرتونةةي  ، هيةةة التسةةويق ا عريةةف مةةات  قةةرر يت يناقشةةها هةةذا املاحلةةديث  ومةةن اهةةم املوضةةوعات الةة

ق االلكرتونةةي واهةةم ، عناصةةر التسةةويالرتويةةجيةةع  وعناصةةر  املةةزيج االلكرتونةةي )املنتج،السةةعر، التوة

التسةويق عةرب   ودور   ركةات البحةث  عةرب حم  تسةويق اسرتاتيجيات التسويق االلكرتوني  و مقدمة يف ال

تجاريةةة يف التسةةويق  هار العالمةةة الاليب اشةةواسةة  مةةة مةةن  ةةم االعةةالن الرقمةةي   اإلمييةةل والعالقةةات العا 

 .دفع االلكرتونيواخريا نظم ال كرتونيةاالل االلكرتوني واالعالم االجتماعي ، تصميم املواقع

 (نظري 3س ا ت مدت د    3: االرش   السي حي 4316

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

سةويق  مفهةوم   يةة يف ختصةص الت  الختياررات احي وهو احد املقريتضمَّن مقرر االرشاد السيا

ظةائف الةدليل السةةياحيو،   لسةةياحيوني، وودالء ااع األالةدليل السةياحيو،ومفهوم محةل شةةارة الةدليل  وأنةو     

ياحيو الناجحةة، الشخصةيَّة   مل اإلرشاد السة عمهارات وة، ودور  وأهميَّته، وعالقته بالفعاليَّات السياحيَّ

 .لدليل السياحيوامستقبل واته، نيَّة، ووسائل اإلرشاد السياحيو وأدومنها والف
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 ا لي(2نظري، 1س ا ت مدت د    3:  تطبيق ت ح سوبي  يف املؤسس ت الصحي  4322

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

ؤسسةات الصةحية،   بةا  بأنشةطة امل  ات االرتذبية يتناول هذا املقرر جمموعة مةن التطبيقةات احلاسةو   

ا املقةرر يعمةل علةى    ات الصحية، وهةذ ا للمؤسسمزاياهوتطبيقاتها و الربامجف الطالب/ة على يروجيري تع

 مواكبة كل ما هو جديد يف جمال هذ  التطبيقات.

 نظري( 3س ا ت مدت د    3االقتص   اإل اري:  4323

 دارةمبادئ اإل 4101(، 2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

ليةةل د اإلداري، وحتاالقتصةةا أهميةةةلةةب علةةى ماهيةةة و يهةةدف هةةذا املسةةاآ لتعريةةف الطا  

القةرارات اإلداريةة    لية اختاذمعوكذلك بيئة  اري.العالقة بني النظرية االقتصادية واالقتصاد اإلد

عةات ومرونةة الطلةب .    التنبةؤ باملبي ول الطلةب  حتلية ووالعوامل املؤ رة فيها. م يتعرض الحقًا لدراسة 

ا ودوال اإلنتةاج، وأنةواع   مل احملددة هلا والعواواعهرادات الكلية وأنإضافة إىل نظرية اإلنتاج واإلي

لتسةةةعري اادل. وسياسةةةات ليةةةل التعةةةوحت التكةةةاليف وحتليلةةةها ةمنيةةةا، ونظريةةةة السةةةوآ وأشةةةكاله

ة السةوآ، وتةرآ   تأ رهةا بهيكلية  وألسةعار،  اديةد  والقرارات اإلدارية واهةم العوامةل املةؤ رة يف حت   

رياتةه والعوامةل   هةوم الةربح ونظ  سةاآ ملف آ املز ألسةعري. كمةا يتطةر   حتديد األسعار وسياسة التميي

سةاآ إىل مفهةوم   يتطرآ هةذا امل  ال. كذلكألرباحملددة له واسرتاتيجياته، وأسس حتليل وحتديد ا

واألفقةةي،  شةةروعات الرأسةةي كامةةل امل، وتالرتّكةةز واالنةةدماج، واحتةةادات املنةةتجني وأشةةكاهلا  

ذ  العمليةةة سةةلعي ومنةةافع هةة خةةزون الى املة للرقابةةة علةة والشةةركات متعةةددة اجلنسةةيات. باإلضةةاف  

معايري  إىلآ أيضا طرآ هذا املسايمه. ويتتقي وتكاليف االحتفاظ باملخزون والرقابة عليه، وترآ

 معايريها.واألداء  فاءةتقييم كفاءة األداء، وأسس ومراحل عملية تقييم ك

 نظري(3  س ا ت مدت د  3االجت  اي: التأمة الصحي  الض  ن  4324

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ي وأنواعةةه   التةةأمني الصةةح ساسةةية يفيم األيهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب/ة باملفةةاه     

ان ومفهةةوم الضةةم  سةةا  التأمينيةةة، سةةاب األقحاليب وإجراءاتةةه والعقةةود القانونيةةة للتةةأمني الصةةحي وأسةة   

فيمةةا يتعلةةق مبةةا قةةد   عادة املةةواتننيتمةةع وسةةيةةة اجملاالجتمةةاعي ودور الضةةمان االجتمةةاعي يف حتقيةةق رفاه 

ت الضةةمان ألساسةةية ملؤسسةةا االوظةةائف ريةةف بعمةةل، والتع وإصةةاباتيتعةةرض لةةه املواتنةةون مةةن أخطةةار   

 االجتماعي والتأمني الصحي
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 نظري( 3س ا ت مدت د    3التر ي  االقتص  ي :   4325

 (2مبادئ االقتصاد )  4122متطلب سابق 

 قياسةها، كمةا   سلوبها ومعةايري ميتها وأة وأههية التنمية االقتصادييتناول هذا املقرر ما

بنمةاذج ونظريةات   ودول الناميةة،  منهةا الة   عةاني يهتم بالتعريف مبشكالت التنمية األساسية الةيت ت 

ية. ويهةةتم بدراسةةة قطاعيةة والبشةةر تنميةةة الت الالتنميةة االقتصةةادية. ويسةةتعرض املقةرر اسةةرتاتيجيا  

ب توسةةةع لتنميةةةة، وأسةةةبا سةةةلوبًا لأادي تصةةةادية، والتخطةةةيط االقتصةةة  تةةةرآ متويةةةل التنميةةةة االق 

م االقتصةةادي لعوملةةة والنظةةاار مفهةةوم ملقةةرااسةةتخدامه وأدواتةةه وأسةةاليبه الفنيةةة. كمةةا يسةةتعرض  

ؤسسةات الدوليةة يف هةذ     اميةة ودور امل لةدان الن الب اجلديد وتأ ري  يف عملية التنميةة االقتصةادية يف  

 ة العاملية. ة التجارمنظملي، والبنك الدولي، والعملية كصندوآ النقد الدو

 نظري( 3س ا ت مدت د    3االقتص   اإلسالمي:   4326

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

إلسةالمية  ابهةا الشةريعة    لةيت تزخةر  صادية االضوء على املفاهيم االقتهذا املقرر  يسلط 

تلفةةة ، حيةةث الوضةةعية املخ قتصةةادياتاال وإبةةراة اخلصةةائص الةةيت متيةةز االقتصةةاد اإلسةةالمي عةةن

مةة والوقةوف علةى    قتصةادية العا طلحات االاملصة وسيتناول املقرر يف البداية توضيح بعض املفةاهيم  

مي الةيت  القتصةاد اإلسةال  اوخصةائص   بيعةنشأة االقتصاد اإلسالمي ومصادر  ومن  م سيوضح ت

ريةةة رل مفصةةل عةةن احلشةة رر إىلآ املقةةاألخةةرى ، كةةذلك سةةيتطر الةةنظم االقتصةةادية متيةةز  عةةن 

لةى امللكيةة يف   قةرر التعةرف ع  تناول املا سةي االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي وضةوابطها ، كمة  

إلسةالمي ،  اظةور االقتصةاد   يةة مةن من  مللكااالقتصاديات املختلفةة والطةرآ املشةروعة الكتسةاب     

اإلنتاجيةة   ليةة توضةيح العم  ضةافة إىل إنهةا  مكذلك يوضح املقرر نظريةة التوةيةع وموقةف اإلسةالم     

ل حتليةةل سةةتهالك مةةن خةةال  ظريةةة االة نوأهةةداف اإلنتةةاج يف االقتصةةاد اإلسةةالمي ، كمةةا سةةترب    

كمةةةا  ،عي واإلسةةالمي  فكةةةر الوضةة ن الالعوامةةل املةةؤ رة يف اإلنفةةاآ االسةةةتهالكي يف كةةل مةة     

مةةا وأخةةريا  املقارنةةة بينهوإلسةةالمي ي واسيوضةةح موضةةوع النقةةود واملصةةارف يف االقتصةةاد الوضةةع  

 جانةب اإليةرادات أو   يفملختلفةة سةواء   أدواتةه ا بمي املقرر النظام املةالي يف املنظةور اإلسةال    سيتناول

 ضعي .مي والوإلسالاالنفقات وتبيعة التنمية االقتصادية يف املنظور 

 ا لي( 2نظري،  1دت د   س ا ت م 3تطبيق ت ح سوبي  يف االقتص  :  4327

 احلاسوب 0102(، 2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

هذا املقةرر يسةتعرض 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 

انيةة  يإلداري واالقتصاد القياسي ، وسيوضح املقةرر القةدرة علةى رسةم املخططةات الب     واالقتصاد ا

وحتليةةل املعلومةةات املتعلقةةة باملشةةكالت االقتصةةادية والبحةةوث ذات العالقةةة مةةن خةةالل جمموعةةة     

متنوعةةة مةةن التطبيقةةات احلاسةةوبية للوصةةول إىل اختةةاذ القةةرارات ، وسةةيتناول املقةةرر شةةرل تقنيةةة   

تها املختلفةة يف حتليةل املشةكالت االقتصةادية وكيفيةة اسةتخدام الربجميةات        املعلومات ومكونا

احلاسوبية ذات العالقة كةأداة لتحليةل وختةزين املعلومةات والبيانةات ومةن  ةم القةدرة علةى اختةاذ           

القرارات االقتصادية سةواء املتعلقةة بنظريةات االقتصةاد اجلزئةي مثةل دراسةة النمةاذج االقتصةادية          

وسةةلوك املسةةتهلك وسةةلوك املنةةتج والتكةةاليف وكةةذلك نظريةةات االقتصةةاد       اخلاصةةة باألسةةواآ  

الكلةةي مثةةل دراسةةة عناصةةر الةةدخل القةةومي والنقةةود واملصةةارف والبطالةةة والتضةةخم ، إضةةافة        

 لتطبيقات االقتصاد اإلداري كتحليل اإلنتاج والتكاليف واالستثمار واملخاترة .

 نظري(3ت مدت د   س ا  3:  إ ار  املشرتي ت  املخ زن الصحي  4328

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

دة إلدارة املشةرتيات  إلداريةة املتعةد  االوظائف ويات يركز هذا املقرر على تعريف الطالب/ة على العمل

ن يف املؤسسةةةات شةةةرتيات والتخةةةزيظيفةةةة املهيةةةة وواملخةةةاةن الصةةةحية، وجيةةةري يف هةةةذا املقةةةرر تنةةةاول ما 

د احلجةم االقتصةادي   ملختلفةة، وحتدية  االشراء  يجياتتخزين، واسرتاتالصحية، وتنظيم وظيفة الشراء وال

لتأكةةد مةةن مطابقةةة  يات وفحصةةها لرتشةةواسةةتالم امل الشةةراء، واختيةةار مصةةادر الشةةراء املناسةةبة،   لطلبيةةة

يةار مواقةع  املخةةاةن   ة الشةةراء، واختداء وظيفة ويم أاملواصةفات، والسةجالت اخلاصةة بوظيفةةة الشةراء، وتقة     

 لك.الرقابة وغري ذناولة ومل واملخزون واجراءات العمستويات املوتصحيحها، وحتديد 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 1حم سب  الشرك ت   4330

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

التعةرف علةى    هدف املساآ إىلية، حيث ملاليايهتم هذا املقرر بتعميق فهم الطالب للمحاسبة 

 األشةخاص، ومةن   ة بشةركات خلاصة ا، وأهم احلسابات أنواع الشركات، من حيث اخلصائص

كات املطبةق  ىل قةانون الشةر  إالسةتناد  ة با م الرتكيز على شركات األشخاص بأنواعهةا املختلفة  

يةات الةيت   تكةوين، والعمل ن حيةث ال ة( مة يف فلسطني، حيث يتم تناول شةركات التضةامن)العادي  

األربةةال  عةةاتوآليةةات توةي شةةريك،ال انفصةةتقةةوم بهةةا ، والةةتغري يف ملكيتهةةا مةةن حيةةث انضةةمام و 

البسةيطة،   شةركة التوصةية   وانقضةاء  صةفية ت لديها،  وانقضاء وتصفية أعماهلا، ومن  ةم تنةاول   

 وترآ تسجيل العمليات املالية يف شركة احملاصة.
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3احمل سب  اإل اري :  4331

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132ب سابق متطل

 أنظمة كل ز بشكل واضح بنيالتميي ة، معأسس ونظم احملاسبة اإلداري يتناول هذا املقرر

فاهيم التكةاليف  ا يتطرآ إىل معمال، كماأل من حماسبة التكاليف واحملاسبة اإلدارية يف بيئة

ملواةنةةةات كيفيةةةة إعةةةداد االةةةربح، وجةةةم ووأسةةةس تبويبهةةةا، وحتليةةةل العالقةةةة بةةةني التكلفةةةة واحل

يف التخطةةيط  وإبةةراة دورهةةا  خلدماتيةةةية واالتجاريةةة والصةةناع التخطيطيةةة اجلاريةةة يف املنشةةآت   

ليةةل املعلومةةات  احلديثةةة يف حت األسةةاليبات ووالرقابةةة وتقيةةيم األداء، وكيفيةةة اسةةتخدام التقنيةة   

حيحة، وإعةةداد طريقةةة علميةةة صةة  مساليةةة بالرأواحملاسةةبية الختةةاذ القةةرارات اإلداريةةة التشةةغيلية    

 نواعها.أملنشآت بكافة دارية بااإل بيق السياساتتقارير وقوائم يتم استخدامها يف تط

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 2حم سب  الشرك ت   4332

 (1حماسبة الشركات ) 4330متطلب سابق 

آ وسةةجالتها، وتةةر  أنواعهةةاومةةوال يهةةدف هةةذا املسةةاآ اىل تعريةةف الطالةةب بشةةركات األ    

ون الشةركات املطبةق   ها وفقةًا لقةان  ماجوانةد  يتهاتكوينها، والعمليات املالية اليت تقوم بها وتصةف 

حملةدودة،  اات املسةؤولية  ذالشركات وامة يف فلسطني، وبالرتكيز على الشركات املساهمة الع

تأسةةيس، ص وإجةةراءات الواخلصةةائ عريةةفويةةتم ذلةةك مةةن خةةالل تنةةاول املوضةةوعات التاليةةة  الت      

ومعاجلةةة  أس املةةال،فةةيض ريةةادة وختلةةك ةذواإلجةةراءات احملاسةةبية لتكةةوين رأس املةةال مبةةا يف    

تسةةويات ملخصصةات،  وال اتيةةات واحتيمصةاريف التأسةةيس واالصةدار ، واصةةدار السةندات، واال   

 لشركة.اندماج اوفية اجلردية واعداد القوائم املالية األساسية ، وتص

 نظري( 3   ت دس ا ت مد 3د يس احمل سبي  الد لي : امل 4336

 (1) حماسبة الشركات 4330متطلب سابق 

وملةة احملاسةبة،   لةيت تقةف وراء ع  الدوليةة  ئةات ا ول هذا املقرر التعرف على املنظمات واهلييتنا

ا يف احلفةاظ علةى مهنةة    لعاملية ودورهاسبية ااحمل وجهودها يف هذا اجملال، وتبيعة اجملامع املهنية

  قةةوائم املاليةةة،مليةةة إعةةداد المها يف عتخدااحملاسةةبة، وتطويرهةةا، وإصةةدار معةةايري حماسةةبية السةة

بالغ املالي املنظمة ية ومعايري اإلاحملاسب ايريكما يتناول عرض وتفسري ومناقشة مفصلة ألهم املع

 تخصصة.سبية املحملاللمحاسبة املالية الصادرة عن اجملالس املهنية ا
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 ا لي( 2نظري،  1دت د  س ا ت م 3تطبيق ت ح سوبي  يف احمل سب :  4337

 (2ئ احملاسبة )مباد 4132 ،احلاسوب 0102 متطلب سابق

وتقليةةل  مةةال احملاسةةبية،يةةذ األعية لتنفمهةةارات حاسةةوبالطالةةب يهةةتم هةةذا املسةةاآ بتطبيةةق   

حلةةزم اجلةةاهزة يقيةةة وبةةرامج امج التطبلةةرباا، باإلضةةافة إىل اسةةتخدام تكلفةةة األعمةةال الكتابيةةة

لومةةات ظم املعتةةار العةةام لةةن ف علةةى اإلتعةةرال ، ويةةتم ذلةةك مةةن خةةالل   لتنفيةةذ األعمةةال احملاسةةبية 

امج اإلكسةل،  اسيات عمةل برنة  ف على أسالتعرواحملاسبية احملوسبة وبيئة العمل اإللكرتونية،  

والةدوال اجلةاهزة يف التطبيقةات      كسلاإل جلربنام اإللكرتونيةاستخدام جداول العمل  ومن  م 

كشةوف  وإعةداد   ،يالتحليل املةال وواةنات، امل يف جماالت التخطيط إلعداداحملاسبية املختلفة، و

التسةويات   ، وإعةداد اسةبية  كات احملتهال، وإعداد االسة واحتساب مستحقات الضريبة ،الرواتب

هزة يف ج واحلةةةزم اجلةةةاض الةةةربامام بعةةةاسةةةتخدكمةةةا يةةةتم ، إعةةةداد التقةةةارير املاليةةةة،  اجلرديةةةة

عةداد دليةل   يشةمل إ   مبةا  لةي لسةوآ احمل اة يف الةربامج املتواجةد   أحةدث التطبيقات احملاسبية حسب 

وعمل قيود   يزان مراجعة،ستخراج ما، واتسجيل أحداث مالية وترحيلهوت واألصناف، احلسابا

لبيانةةات م إدارة قواعةةد انظةةعلةةى  لتعةةرفاوكةةذلك يتضةةمن املقةةرر   .تسةةوية وإعةةداد قةةوائم ماليةةة  

 .وتطبيقاتها يف اجملال احملاسيب

 نظري ( 3س ا ت مدت د    3اإل ار  امل لي :  4341

 (2احملاسبة )مبادئ  4132متطلب سابق 

ملاليةة وموقعهةا   افةة  أهمية الوظي اخلاص، لقطاعمكونات احلقل املالي و الوظيفة املالية يف ا

ملةةالي للمنشةةأة،  كونةةات اهليكةةل ا اليةةة ومرة امل، عناصةةر بيئةةة اإلدا أهةةدافهايف اهليكةةل التنظيمةةي،  

 األصول الثابتة.واملال العامل  ارة رأس، وإدأساليب إدارة األموال ال سيما الروافع بأنواعها

 نظري( 3س ا ت مدت د    3امل لي  الد م :  4342

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

االقتصةةادية  يف ظةةل االنظمةةة ودورهةةا لعامةةةيهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تعريةةف الطالةةب باملاليةةة ا 

العةام   اهليكةل وقتصةاد القةومي   دعةم اال  هةا يف بالتفصةيل الضةرائب وأهميت   ويتنةاول وموارد الدولة 

عامةة وأ ارهةا االقتصةادية    ة والنفقةات ال ة النقدية الية والرقابةة املاليةة والسياسةات امل    العامةة  للمواةنة

 واالجتماعية.
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 نظري( 3س ا ت مدت د    3إ ار  التأمة:  4343

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ئصةها  خصا وتبيعتها والتامني ركاتعلى أشكال ش يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب

و يبني أسةس   أنواع التأمنيولتأمني، اظائف على مفهوم  اخلطر وأنواعه، وو و أهميتها وكذلك 

راسةة تأمينةات   دظريةة مةن خةالل    ألسةس الن يةق ا رياضيات التامني وقوانينها و أوجه تطبيقهةا وتطب 

أمني، ر، وأقسةةا  التةة ت األسةةعاياسةةاس احليةةاة كنمةةوذج موسةةع ألحةةد أنةةواع التةةامني ومةةن  ةةم       

لتةأمني، وتسةوية   ار بوليصةات ا دصوإجراءات إ  االحتياتات، والتنظيم اإلداري ملنشآت التأمني،و

اخلةدمات   لةى كيفيةة تسةويق   الضةوء ع  سةليط املطالبات والتعويضات، ويعمةل هةذا املقةرر علةى  ت    

 مع.مة اجملت خديفالتأمينية ودور مؤسسات التامني حكومية وجتارية 

 نظري( 3مدت د    س ا ت 3األسواق امل لي :  4345

 اإلدارة املالية 4341متطلب سابق 

ت القائمةة بةني   ، أهم الفروقاأس املالرسواآ أنواع األسواآ املالية وكيفية التعامل يف أ

املؤشةةرات العامليةةة   املاليةةة وأهةةم  األسةةواآ ة عةةناألسةةواآ املاليةةة، تفسةةري النشةةرات املاليةةة الصةةادر  

ألدوات التعامةل يف تلةك    لعائد املتوقةع لعادل وار احساب السع املدرجة يف األسواآ املالية املختلفة،

 .ندات وعوائدهار األسهم والسديد أسعا حتاألسواآ، مفهوم كفاءة األسواآ املالية ودورها يف

 2نظةري،   1سة ا ت مدت ةد      3: رفي تطبيق ت ح سةوبي  يف الدلةوم امل لية   املصة     4346

 ا لي(

 دارة املاليةاإل 4341احلاسوب،  0102متطلب سابق 

 ال يف اإلكسةةل،مةةع الةةدو تعامةةلاإلكسةةل، أسةةس ال برنةةامجمبةةادئ وقواعةةد اسةةتخدام 

اب ط لقةةرض مةةا، حسةةيمةةة القسةةقسةةاب حاسةةتخدام اإلكسةةل يف طتلةةف املواضةةيع املاليةةة مثةةل  

ريع تقيةةيم املشةةا ليةةة لشةةركة مةةا، جةةات املاحتياالقيمةةة املسةةتقبلية السةةتثمار مبلةةغ مةةا، حتديةةد اال  

سةةتخدام تقنيةةة اراآ املاليةةة، اتر األووطةة تصةةنيف طةةاتر االئتمةةان، تقيةةيم عائةةد  االسةةتثمارية،

 .يةتطبيقات املالاف يف الستهداال تقنيةالدولة يف التطبيقات املالية واستخدام 
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 نظري( 3 س ا ت مدت د   3إ ار  خم طر االئت  ن:  4349

 اإلدارة املالية 4341متطلب سابق 

اليب  وأنواعةةةه، أسةةةن املصةةةريفئتمةةةا، وظةةةائف وأدوات االأساسةةةيات االئتمةةةان املصةةةريف

ليةل وقيةاس   ملصةريف، تةرآ حت  االئتمةان  ااتر التمويل املستخدمة عند منح االئتمان، مسببات طة 

لمقةرتض، إدارة القةروض   لي واالئتماني يل املاللتحلطاتر االئتمان، إدارة املعلومات االئتمانية، ا

 املتعثرة، وأسبابها وعالجها.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3 الد لي ت:  اإلنت  إ ار   4351

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

، حيةةث اسةةبة التكةةاليفاعية وحمالصةةن ميثةل هةةذا املقةةرر مزجيةةا مةةن اإلدارة واهلندسةةة 

ي والعوامةل املةؤ رة   التطةور التةارخي  ملفهةوم و يةث ا يتناول مقدمة يف إدارة العمليةات اإلنتاجيةة مةن ح   

عادل، وتطبيقات أو لتاحتليل نقطة  لقرارات،اذ اوحتليل العمليات اإلنتاجية، اخت على اإلنتاجية،

رة العمليات، ترآ ملتبعة يف إدااواخلطط  جياتاستخدامات علم اإلدارة، ويوضح أيضًا  االسرتاتي

لتخطةةيط اصةةناعية، وتةةرآ ؤسسةةات الللم التنبةةؤ بالطلةةب، كيفيةةة التخطةةيط للطاقةةة اإلنتاجيةةة  

طةةةيط مواقةةةع شةةةار، وآليةةةة ختيةةةة االنتنظر يةةةة يف املؤسسةةةات اخلدميةةةة باسةةةتخدامللطاقةةةة اإلنتاج

لعمليةةةات ميتةةةه وأنةةةواع ان حيةةةث أهنع مةةةالتسةةةهيالت، إضةةةافة إىل ذلةةةك الرتتيةةةب الةةةداخلي للمصةةة

رآ الرياضةية  ى اسةتخدام الطة  رتكيةز علة  ع الالصناعية واخلدمية، وترآ ومناذج ترتيب املصنع مة 

 العمل.   ية، وترآلبشراإدارة املصادر  واإلحصائية، وتصميم نظام العمل،

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3تسويق اخلدم ت امل لي :  4361

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

اا تعريةف  ت املالية ويعت اخلدماؤسسامليتضمن هذا املقرر دراسة األنشطة التسويقية 

اليةة للتسةويق ومةن    املؤسسات امل لية تبينوعم اخلدمات املالية وتطور مفهوم تسويق هذ  اخلدمات

ملتعلقةةة بتطةةوير اعلةةى اجلوانةةب   تركيةةز ة إىل ةةم يةةتم حتليةةل البيئةةة التسةةويقية للخةةدمات باإلضةةاف

ويقية اخلاصةةة ملعلومةةات التسةة اجلةةة نظةةم  معا املنتجةةات املاليةةة وتسةةعريها وتروجيهةةا ومةةن  ةةم يةةتم    

 باملؤسسات املالية .
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3التسويق الد لي:  4363

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

يتم التعةرف  الدولي. حيةث سة   قيالتسوقة  بيتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضوعات املتعل

ألسةس العلميةة   اسةاهمة يف وضةع   ميةة وامل اخلدعلى واقع التسويق الةدولي يف املنشةآت الصةناعية و   

ع املتعلقةة  يواضة ملقةرر علةى امل  ا  ال هةذ خةال  والعملية للتسةويق الةدولي . كةذلك سةيتم التعةرف مةن      

ة ياسة ية والسيئةة االقتصةاد  يلبااملة عةن  ظرة شة نقدم ي فهولذا  ًا،يق املنتجات واخلدمات دوليبتسو

مةا أن املقةرر   كًا، ية دول هخدماتة وه ع َلق س ة يوكن أن تؤ ر يف الشركات عند تسمية اليت يوالثقاف

ة ية سةواآ األجنب لةدخول إىل األ الطرآ ل فضلد أيحتد د حجم السوآ،ية  حتدياآلت عيغطي املواضي

 .ة شاملةيقينشاء خطة تسوة وإيقيولتسات ايجيار أفضل االسرتاتية اختيفيباإلضافة إىل ك

 ا لي( 1نظري،  2 د   س ا ت مدت 3أنظ   املدلوم ت التسويقي :  4367

 تطبيقات حاسوبية يف التسويق 4265متطلب سابق 

يقية ملعلومات التسواألنظمة  املبادئ األساسيةواملضامني ووصفًا للمفاهيم  يتناول هذا املقرر

لقيةةةام عمةةةال أ نةةةاء انظمةةةات األمرات ووظائفهةةةا وأشةةةكال اسةةةتخدامها حيةةةث تعتمةةةد عليهةةةا إدا  

واالتصةةاالت الةةيت  يةةات املعلومةةاتاهيم تقنر مفةةبنشةةاتاتها التسةةويقية املختلفةةة كمةةا يتنةةاول املقةةر 

ضةةافة للتطبيةةق تسةةويقية، باإللومةةات الملعألنظمةةة ا تسةةاعد يف فهةةم وحتليةةل املكونةةات األساسةةية 

 .ACCESS العملي لبناء قاعدة بيانات تسويقية على برجمية

ترب من وظةائف  لتسويق اليت تعظيفية اوهمية أإن أهمية أنظمة املعلومات التسويقية تأتي من 

مةةات التسةةويقية لوة ألنظمةةة املعإن احلاجةةفةةالي املنظمةةة األكثةةر اتصةةاال بالبيئةةة اخلارجيةةة، وبالتةة 

 تصبح ملحة للمنظمات املعاصرة.

 نظري( 3س ا ت مدت د    3الق نون التج ري:  4371

، العقةود،  ل التجاريجالتاجر، الس ارية،مفهوم القانون التجاري، تبيعة األعمال التج

يةة ) سةند   اآ التجاررمةع حبةث لةألو    ز (،األوراآ، الشركات التجارية، اإلفةالس ) بشةكل مةوج   

 كمبيالة والشيك (.السحب وال
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  ا لي( 4ت د   س ا ت مد 4يف اإل ار  الصحي : تدريب ا لي  4379

 مدةساعة معت 60متطلب سابق   اجتياة ما ال يقل عن  

ة وتطبيةةق /ليةةة لةةدى الطالةةب ات العمالقةةدريهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعزيةةز وتطةةوير املهةةارات و  

ة ملةةةدة ملؤسسةةةات الصةةةحي  إحةةةدى ايفب دراملعرفةةةة النظريةةةة يف احلقةةةل امليةةةداني مةةةن خةةةالل التةةة    

يةةة اإلداريةةة فية أو التنفيذاإلشةةرا اريةةة أواملواقةةع اإلد إحةةدى، ويكةةون ذلةةك يف  سةةاعة عمليةةة100

عةةاون بةةني  بةةات خاصةةة بالت الل ترتيخةةمةةن  ذات الصةةلة بتخصةةص الطالةةب/ة يف العمليةةة التدريبيةةة  

 اجلامعة واملؤسسة الصحية.

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: اإل ار  احمللي   احلكم احمللي 4401

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

هلا واهةدافها  إلداريةة واشةكا  مركزية االال يتناول املساآ نشأة االجهزة احمللية ومفهوم

اجملةةالس احملليةةة  ة واليةةة تشةةكيلة احملليةةدارواملعةةايري اخلاصةةة للتفريةةق بةةني احلكةةم احمللةةي واال 

ليةة يف ظةل تغةيري    ر اجملةالس احمل ملساآ دواناول تعاني كما يتونظم العاملني فيها واملشاكل اليت 

كيز على تطور ملساآ يف  الرتاما يهتم كية، دور الدولة واعطاء هامش اكرب للمحليات يف التنم

نية والتوجه ءو لسلطة الفلسطياتى قيام حاني االدارة احمللية يف فلسطني منذ ةمن احلكم العثم

ة والصةالحيات الةيت   ث تقسةيم الدولة  يةة مةن حية   حمللاوني املنظم لإلدارة بناء الدولة، واالتار القان

االدوار احلديثةة  والس احملليةة  عضةاء اجملة  ايةار  تتمتع بها الوحدات احمللية وكذلك الية وترآ اخت

 ية.يع عجلة التنمولة وتسرالد اليت تلعبها اجملالس احمللية يف فلسطني يف بناء

 نظري( 3ت مدت د   س ا  3االقتص   الدلسطيين:  4421

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

فةةرتات تطةةور  خةةالل ال وفلسةةطيين اد اليتنةةاول هةةذا املقةةرر املالمةةح األساسةةية لالقتصةة    

الحتالل اإلسةرائيلي  قت به بسبب احلات اليت تشوهالتارخيية اهلامة اليت مر بها، ويعرفنا بأهم ال

تاحةةة  ويتنةةاول  لفلسةةطينية املتصةةادية االقاملةةوارد لفلسةةطني. كمةةا يتطةةرآ هةةذا املقةةرر إىل أهةةم ا   

اليةة العامةة   ينية وكةذلك امل ة الفلسةط صةادي حسابات الدخل القومي الفلسطيين والقطاعةات االقت 

ة االقتصةادية يف  معوقةات التنمية  تطلبةات و آ ومالفلسطينية والعالقةات االقتصةادية اخلارجيةة وآفةا    

 فلسطني.
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 نظري( 3دت د   س ا ت م 3الرقو   املص رف:  4423

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

ا لبنةةوك جبانبيهةة لنقةةود واالة عةةن إعطةةاء الطالةةب فكةةرة شةةام    إىليهةةدف هةةذا املقةةرر   

هميتها لنقود ومعرفة أقتصادي لاص بالدور االوذلك من خالل  تعميق الفهم اخل  النظري والعملي

لنقةود مةةع  االةيت وفرتهةا    املميةةزاتو يضةة وأسةباب ظهورهةا مةن خةالل اسةةتعراض عيةوب نظةام املقا      

نةواع النقةود   ة إىل  أحةدث أ د السةلعي لنقةو ااستعراض أنواعها حسب تسلسل ظهورها التارخيي مةن  

ميةة البنةوك وكةذلك    التعريةف بأه   قةرر إىل ف املاملعروفة حاليا وهي النقود االئتمانية. كمةا يهةد  

الةةدور ولبنةةك املركةةزي اائف ك وظة كةةذلصةةة وصختأنواعهةا املختلفةةة مةةن بنةةوك جتاريةة وبنةةوك م  

ك ودورهةةا يخ نشةةأة البنةةوعرفةةة تةةار مذلك املميةةز لةةه يف االقتصةةاد خبةةالف البنةةوك األخةةرى، وكةة   

  االقتصادي على املستوى احمللي واملستوى الدولي.

 نظري( 3س ا ت مدت د    3التج ر  الد لي :  4424

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

ات ابتةةداء مةةن   السةةلع واخلةةدم لدوليةةة يفالتجةةارة املختلفةةة يف تفسةةري ا النظريةةات يتنةةاول املقةةرر  

يةد التكةاليف،  ةم نظريةة     ولية يف ظةل تزا جارة الدة التالنظرية الكالسيكية يف امليزة النسبية،  م نظري

يف التجةةارة الدوليةةة   لنظريةةة احلديثةةة ااألسةةباب هةةاء بالةةوفرة النسةةبية علةةى املةةوارد هلكشةةر واولةةني، وانت    

مةل الدوليةة وتةدفقات    ة إىل هجةرة الع ريةة إضةاف  الحتكادورة اإلنتاج والتجةارة يف ظةل املنافسةة ا   كأسلوب 

جةةةود احلةةةواجز لدوليةةةة يف ظةةةل ولتجةةةارة ااة أو رأس املةةةال الدوليةةةة ونشةةةا  الشةةةركات متعةةةددة اجلنسةةةي 

 املختلفةة الةيت   يجيات التجاريةة االسةرتات ميةة و اجلمركية، وكذلك خصائص ومشاكل جتارة الةدول النا 

 .جنيباالأسواآ الصرف ودفوعات ان املميكن أن تتبعها لتحقيق التنمية االقتصادية، ميز

 نظري(3س ا ت مدت د    3:  حم سب  تك ليف اخلدم ت الصحي  4425

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر حماسبة التكاليف من حيث تبيعتها وأغراضها، تصنيفات التكاليف، 

م نظةام التكةاليف ودورة حماسةبة التكةاليف يف املستشةفيات، ونظةام حماسةبة تكةاليف         تصمي

أوامر التشغيل، ونظام التكاليف املعيارية وعيع اإلجراءات املتعلقة بها مةن حيةث وضةع املعةايري     

وحتليل االءرافات الناجتة عن تباين النتائج الفعلية عن املعايري املوضوعة وإجراءاتها احملاسبية، 

باإلضةةةةافة إىل الطةةةةرآ املختلفةةةةة لتوةيةةةةع تكةةةةاليف مراكةةةةز اخلةةةةدمات، وأخةةةةريًا دور حماسةةةةبة 

 التكاليف يف اختاذ القرارات اإلدارية.
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 نظري( 3س ا ت مدت د     3:  إ ار  األزم ت 4426

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ملختلفةة لالةمةة   ايفةات  ناول التعرتن خالل م ماتباألةيسعى هذا املساآ إىل تعزيز منهج االدارة 

ةمةةةة  ة بنةةةاء فريةةةق االذلك اليةةةا  وكةةةوخصائصةةةها ومراحهةةةا  واسةةةباب ظهورهةةةا ومنةةةاهج تشخيصةةةه

ارة االةمةة  وكةذلك   ملسةتخدمة يف اد وسةائل ا وال  املكلف بالتعامل معهةا  واالسةرتاتيجيات واالدوات  

ور االتصةال والتغطيةة   ات وداالةم دارةامية يف يب الكاالةمة واستخدام االسال إلدارةالنماذج الفاعلة 

لتعامةل مةةع  ااريةةة متكنةه مةةن  درات ادالةةب قة االعالميةة خةالل االةمةةات مبةا يسةةاهم يف اكسةاب الط    

ت واقعيةة لالةمةات   لية كدراسةة حةاال  ة واحملعامليويقدم املساآ استعراضا لبعض االةمات ال االةمات

 .يف البيئات العاملية والعربية

 نظري(3س ا ت مدت د    3: ي ملؤسس ت الصحإ ار  اجلو   الش مل  يف ا 4427

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ة ودورهةا يف  اجلةودة الشةامل   وإدارة جلةودة يركز هذا املقرر على تعريف الطالب/ة مبفهةوم ا 

ات اجلةةودة صةةحية واقتصةةادي ؤسسةةات الامل النجةةال املؤسسةةي وعناصةةر إدارة اجلةةودة الشةةاملة يف   

ة خةدمات املؤسسةات   دة وأبعةاد جةود  ارة اجلةو م إدر أدوات اجلودة ونظةا الشاملة، ويتناول هذا املقر

 الصحية.

 نظري(3س ا ت مدت د    3:  الرق ب  اإل اري  يف املؤسس ت الصحي  4429

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

يف املؤسسةةات  قاتهةةا وأهميتهةةام وتطبيلتقةةوييعةةرف هةةذا املقةةرر الطالةةب/ة مبفهةةوم املتابعةةة وا

كيز علةى دور املتابعةة   لها، ويتم الرتها ومراحاالتأدوات املتابعة والتقويم وأنواعها وجمالصحية، و

أشةةكاهلا عايةةة الصةةحية ب دمات الرءة خةةوالتقةةويم يف حتقيةةق فاعليةةة املؤسسةةات الصةةحية وكفةةا  

ارتبةةا  الرقابةةة  سةةرتاتيجية، ورقابةةة اإلم الوأصةةنافها املختلفةةة، كمةةا يتنةةاول هةةذا املقةةرر مفهةةو    

إلسرتاتيجي اؤشرات األداء من حتقيق مأكد ية بتحقيق جنال املؤسسات الصحية والتاإلسرتاتيج

 ي.هلذ  املؤسسات يف ضوء عملية التخطيط اإلسرتاتيج
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 نظري( 3س ا ت مدت د     3األ ب  : الم  4430

ل مبةةادئ أهميتةةه، ويتنةةاووبئةةة ولةةم األيركةةز هةةذا املقةةرر علةةى تعريةةف الطالةةب/ة مبفهةةوم ع  

ورات األمةراض  دة، ويركةز علةى    املعدية وغةري  ث والتقصي يف جمال األوبئة املعديةة وأساليب البح

نة للوقاية منها، لفاعلة واملمكتيجيات اسرتاواملشكالت الصحية املعدية من حيث انتشارها واال

أينمةا وجةدت،   اض متةى وجةدت و  ذ  األمةر لى هويركز املقرر على املسببات والوقاية والسيطرة ع

ز هذا املقرر على لزمن، كما يركاحية عرب الص راسة العادات الغذائية والعاداتويهتم املقرر بد

ض عةةرض لةةنفس املةةرات م تتموعةةإجةةراء مقارنةةات بةةني صةةفات جمموعةةات تعرضةةت للمةةرض وجم 

 سببات.ص املللوصول إىل منهج متكامل يف تقييم املخاتر وتشخي

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3حم سب  التك ليف:  4431

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132بق متطلب سا

يات حماسةةةبة ول أساسةةةحةةةتةةةام  يهةةةدف هةةةذا املسةةةاآ إىل إكسةةةاب الطالةةةب معرفةةةة وفهةةةم   

 بةحماسةةة وجمةةةال بيعةةةةبط لتعةةةرفة  االتكةةةاليف، وذلةةةك مةةةن خةةةالل تغطيةةةة املوضةةةوعات التاليةةة 

 دورة ا، ليف وتصةةنيفاتهواع التكةةاعلةةى أنةة والتعةةرف اإلداريةةة، باحملاسةةبة وعالقتهةةا التكةةاليف،

 لتبويةب ا حيث من إلضافيةا األعباءو والعمل داملوا تكلفة عن احملاسبة والتكاليف، املواد قتدف

 غةةري لتكةةاليفا توةيةةع آوتةةر ليف،التكةةا علةةى والرقابةةة التكةةاليف، ونظريةةات والتسةةجيل،

 ومناهج اجية، املراحل اإلنتنتاجية، واإل ألوامرا تكاليف نظم املساآ هذا يتناول أيضًا املباشرة،

 اإلنتاجيةة،  قساماأل على يةاخلدمات ماألقسا تكاليف توةيع وترآ التكاليف، وختصيص قياس

 باإلضافة إىل أساسيات تكاليف املقاوالت.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3حتليل القوائم امل لي :  4433

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

سةواء  تفسةري القةوائم املاليةة    قةدرة علةى قةراءة و    وإكسةاب الطالةب   تنميةليهدف هذا املساآ 

املاليةةة،  القةةوائم مسةةتخدمي بشةةكل إفةةرادي أو مشةةولي، وفهةةم دالالت النسةةب املاليةةة وأهةةداف    

، ومن  م القدرة على اختاذ القةرار املةالي  والتعرف على أ ر التغري يف األسعار على القوائم املالية، 

م ذلةك مةن خةالل  دراسةة نبةذة      ويةت  وذلك بتطبيق حاالت دراسية شاملة تغطي موضوعات املساآ،

عةةن ماهيةةة التحليةةل املةةالي وأهدافةةه، مةةع الرتكيةةز علةةى هةةدف التنبةةؤ بةةالقوة اإليراديةةة للمنشةةأة      

، حتليل عناصةر القةوائم املاليةة األساسةية    اخلاضعة للتحليل وموقفها املالي من منظور مستقبلي، 
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اليةة إلجةراء التحليةل    اململقةاييس غةري   أدوات التحليل املالي الشائعة االستخدام، املقةاييس املاليةة وا  

 .وأ ر التغري يف مستويات األسعار على القوائم املاليةاملالي، 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3احمل سب  الضريبي :  4434

 (2حماسبة الشركات ) 4332متطلب سابق 

والقةانوني  إلداري ضةرييب ببعديةه ا  نظام الالها وبالضرائب وأنواعيهدف هذا املساآ إىل التعريف  

 ملوضةوعات التاليةة  ن خةالل تنةاول ا  متم ذلك ل، ويجلميع أنواع الضرائب مع الرتكيز على ضريبة الدخ

ضةةةريبة وأركانهةةةا وأهةةةدافها التعريةةةف بال : نيوباالسةةةتناد إىل القةةةانون الضةةةرييب املطبةةةق يف فلسةةةط

ريبة ، للضةةةلةةةدخل اخلاضةةةع ارييب ، ع الضةةةمصةةةادر التشةةةري  ،بةةةاإليرادات غةةةري الضةةةريبيةوعالقتهةةةا 

ة الةةدخل لةةدى  ليةةة احتسةةاب ضةةريب آجةةور، ب واألآليةةة احتسةةاب ضةةريبة الرواتةة   والتنةةزيالت الضةةريبية، 

ح حملاسةةةةيب إىل ربةةةة ال الةةةةربح تةةةةرآ حتويةةةة منشةةةةآت األفةةةةراد، التضةةةةامن، الشةةةةركات املسةةةةاهمة،  

العقوبةةةات  حتصةةيل الضةةريبة،    بهةةا   متةةر إجةةراءات تقةةدير ضةةريبة الةةدخل واملراحةةل الةةيت        ضةةرييب، 

مفهةوم االةدواج   م اجلمركيةة، بة الرسةو وضةري  ضةريبة األمةالك   ضةريبة القيمةة املضةافة،    مات،والغرا

  .الضرييب االةدواجالضرييب وأنواعه، وترآ جتنب 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: نظري  احمل سب  4435

 (2حماسبة الشركات ) 4332متطلب سابق 

وتعريةف الطالةب    ،ظريةة احملاسةبية  اء النبنة رية ليركز هذا املساآ على منح الطالب اخللفية النظ

لنظريةة للتطبيقةةات  امهةا، فاجلوانةةب  ومفاهي اسةةبيةباجلوانةب واألسةةس النظريةة ملبةةادئ اإلجةراءات احمل   

ول املوضةوعات التاليةة    لةك مةن خةالل تنةا    ذا ويةتم  عليهة  احملاسبية العملية تتطلب املزيد من إلقاء الضةوء 

لنظريةةات احملاسةةبية سةةبية، وأنةةواع اة احملانظريةةل تطةةور ال، ومراحةةنشةةأة احملاسةةبة وتطورهةةا التةةارخيي

لنظريةة احملاسةبية،    يإلتةار املفةاهيم  ا بيقيةة، ى التطواختالفها عن نظريات العلوم األخر وتطبيقاتها، 

ل ومنةاهج بنةاء   حملاسةبية، مةداخ  االفةروض  وبةادئ  املفةاهيم وامل  ، ركائز وأسةس بنةاء نظريةة احملاسةبة    

تةةوى املعلومةةاتي واحمل ز النقةةدي،واملركةة ملةةاليلقيةةاس احملاسةةيب للةةدخل انظريةةة احملاسةةبة، مشةةاكل ا

 يةم املاللقوائاومشاكل العرض واإلفصال يف  للتقارير احملاسبية،
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3تدقيق احلس ب ت:  4436

 (2حماسبة الشركات ) 4332متطلب سابق 

دقيق القةةوائم تةةيت حتكةةم عمليةةة عمليةةة الةةلة وايركةةز هةةذا املقةةرر علةةى املفةةاهيم واألصةةول العلميةة   

ي والتقةةارير املاليةةة ومعةةايري اإلبةةالغ املةةال ملعةةايري وفقةا  املاليةة، والتقريةةر عةةن مةةدى عدالةةة العةةرض واإلفصةةال 

لتةةدقيق ومةةن ضةةمنها تنفيةةذ عمليةةة ا ملةةدقق يفكها االةةيت يسةةل اإلجةةراءاتالتةةدقيق الدوليةةة، حيةةث يتنةةاول 

ألصةةةول اإجةةةراءات تةةةدقيق  وداخليةةةة، ابةةةة الوتقيةةةيم وفحةةةص الرق التخطةةةيط للمهمةةةة، وعةةةع األدلةةةة،   

 بأنواعةه املختلفةة   لحلسةابات املسةتق  ايةر مةدقق   د تقرواخلصوم، واملصاريف واإليرادات، وصوال إىل إعةدا 

 ميثةةاآ أخالقيةةات املهنةةة تطةةرآ املقةةرر إىل،  كمةةا يعةةداد يف ضةةوء املعةةايري الدوليةةة والقواعةةد اإلرشةةادية إل

 مدققي احلسابات. م بهااليت جيب أن يلتز

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3أنظ   املدلوم ت امل لي   املصرفي :  4438

 ةية واملصرفيتطبيقات حاسوبية يف العلوم املال 4346متطلب سابق 

املةةالي يف  ظةةام املعلومةةات قتهةةا بنوعال أنظمةةة املعلومةةات يف منظمةةات األعمةةال وتقنيتهةةا   

اليةةة، اخلةةدمات   اإلدارة امليفداماتها اسةةتخورات واألنظمةةة اخلةةبرية  القةةرا مة دعةةمةةاملنظمةةة، أنظ

فعيةةل أنظمةةة  تت ودورهةةا يف االتصةةاال نيةةاتاملصةةرفية االلكرتونيةةة احلديثةةة، بيةةان منهجيةةة وتق    

لي يف املنظمةةة ملعلومةةات املةةا ات نظةةام دخالاملعلومةةات احلديثةةة، التعةةرف علةةى الةةنظم الفرعيةةة ملةة    

ونظةم الةتحكم    ختاذ القةرارات ملالي واانبؤ املالي من حيث الت وكذلك طرجات نظام املعلومات

 .اليةاملالي، نظم التداول االلكرتوني يف األسواآ امل

 (ا لي 1،  نظري 2   س ا ت مدت د 3:  حتليل  تقييم املش ريع 4441

 إنهاء املستوى الثالث متطلب سابق 

املشةةاريع وصةةالت املشةةروع   حتليةةل وتقيةةيم   مبفهةةوم إىل تعريةةف الطالةةب  ذا املقةةررھ يهةةدف

وتعريةةف الطلبةةة باملراحةةل الةةيت ميةةر بهةةا املشةةروع وتبيةةان املعلومةةات الةةيت حتتويهةةا دراسةةة اجلةةدوى  

االقتصادية للمشروعات وكيفية حتليل اجلدوى االقتصادية للمشاريع اجلديدة يف حالةة التأكةد   

 اآل ةار مة اجلديدة من حيةث  التام وحالة عدم التأكد، وحتليل اجلدوى االقتصادية للمشاريع العا

السوآ وأسعار الظل، كما يتم تعريةف   أسعارحتديد  إىل إضافةاملباشرة وغري املباشرة للمشروع 

 الطلبة بكيفية تقييم املشاريع القائمة والتنبؤ بةأداء املشةاريع وكيفيةة معاجلةة املشةاريع الفاشةلة.      

املشةةةاريع  بتحليةةةل تقةةةوم  االقتصةةةادية الةةةيتاجلةةةدوى  بدراسةةةة وكةةةذلك  يصةةةبح الطالةةةب ملمةةةا  
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الةةوتين   االقتصةةاد املشةةاريع( وكةةذلك   أصةةاحب مةةن وجهةةة نظةةر رجةةال األعمةةال )      االقتصةةادية

 .         (االحتماعية)كرحبيه 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3التحليل  التخطيط امل لي:  4442

 اإلدارة املالية 4341متطلب سابق 

ضةعف والقةوة   مصادر نقةا  ال أنواعه وو ، يريحتديد أدوات التحليل املالي وأساليبه ومعا

غايةةات اإلدارة، ائم املاليةةة لليةةل القةةو  حتفيةةه، واسةةتعماالته مةةع الرتكيةةز علةةى أسةةلوب النسةةب يف   

لرحبيةةةة ات السةةةيولة واالي لغايةةةاملةةة واالقةةةرتاض وقيةةةاس خصةةةائص األسةةةهم العاديةةةة، التخطةةةيط  

 ع.ورة للمشديريوالتدفقات النقدية وإعداد القوائم املالية التق

 نظري( 3س ا ت مدت د    3أس  االستث  ر:  4444 

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

املفاهيم والنظريات ذات العالقة باالستثمار  مع حبةث املخةاتر والعوائةد يف القةرار االسةتثماري،      

سةةةتثمارية  ت، احملةةةافظ اال  األدواآ هةةةذخصةةائص جمةةةاالت االسةةةتثمار وأدواتةةةه املتنوعةةة وأسةةةوا  

وأنواعهةةا  ث تبيعةةة عملةةها ار مةةن حيةة سةةتثمتكوينهةةا وإدارتهةةا وتقييمهةةا وتعديلةةها، شةةركات اال  

  السوآ.يفأسعار أسهمها وائدها وعساب وإنشائها، خصائص كل نوع منها وكيفية إدارتها وح

 نظري( 3س ا ت مدت د    3امل لي  الد لي :  4445

 (2مبادىء احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

ملخةاتر  نةواع وتبيعةة ا  ع بيةان أ مة تهةا  لشةركات املتعةددة اجلنسةية ومالي   دواعةي تكةوين ا  

لتعريةةف باألنظمةةة تعامةةل بهةةا، واكيفيةةة اليةةة والةةيت تتعةةرض هلةةا، أسةةواآ العمةةالت األجنبيةةة العامل

 .ةنظمالنقدية العاملية واملؤسسات املنبثقة عن تلك األ

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3احمل سب  املتقدم :  4446

 (2)حماسبة الشركات 4332بق متطلب سا

يهةةدف هةةذا املسةةاآ اىل تعميةةق فهةةم  الطالةةب ملوضةةوعات احملاسةةبة املاليةةة مةةن خةةالل تنةةاول    

اإلتةةار النظةةري   موضةةوعات أكثةةر تركيةةزًا، ويةةتم ذلةةك مةةن خةةالل تنةةاول املوضةةوعات التاليةةة      

م املاليةة املوحةدة،   حملاسبة اندماج الشركات، واملعاجلة احملاسبية لعملية االندماج وإعداد القوائ
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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 اإلقةةراض املتبادلةةة،      

ألجنبية والناجتةة عةن   احملاسبة عن فروآ أسعار الصرف الناجتة عن عمليات مالية تتم بالعمالت ا

وترعةةة القةةوائم املاليةةة املعةةدة  ،قةةروض تةةتم بةةالعمالت األجنبيةةةعمليةةات التصةةدير واالسةةترياد أو 

 بعمالت أجنبية .

  ا لي( 1نظري،  2 د   س ا ت مدت 3أنظ   املدلوم ت احمل سبي :  4447

 تطبيقات حاسوبية يف احملاسبة 4337متطلب سابق 

ة؛ مةةن حيةةث لومةةات احملاسةةبيمةةة املعألنظ م املفةةاهيم األساسةةيةيهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تقةةدي 

ططات انسياب طقها باستخدام ها وتو يقييمأهميتها وتصنيفاتها وكيفية تصميمها وتشغيلها وت

اسةةوب يف وجيةةا شةةبكات احلور تكنولاة دالبيانةةات وخةةرائط النظةةام وقةةواميس البيانةةات، وإبةةر  

اإلهمةال وسةوء    ظ البيانةات مةن  بط يف حفة الضة لرقابةة و أنظمة املعلومات، وبيان أهمية إجةراءات ا 

ميم وتنفيةذ  بية وكيفية تصت احملاسلومااالستخدام. وكذلك عرض لبعض مناذج من أنظمة املع

لعمالء، ونظام الفواتري يعات وتلبات اظام املبل  ناألنظمة الفرعية ألنظمة املعلومات احملاسبية مث

ملوردين، ونظةام  اوعات وحسابات ت واملدفرتياونظام املشواملقبوضات النقدية وحسابات الزبائن، 

 ملالية.اام والتقارير ستاذ العاأل التحكم باملخزون، ونظام املوارد البشرية، ونظام

 (ا لي 1نظري ، 2س ا ت مدت د    3: إ ار  املش ريع 4451

 مبادئ االدارة 4101احلاسوب ،  0102متطلب سابق 

شروع واملبةادئ  ودورة حياة امل القتصاديف ا شروعات واهميتهايوضح هذا املساآ املقصود بامل

الرقابةة علةى    ويف االعةداد    الشةبكية  ططةات االساسية لتخطيط وتنظيم املشروع  واستخدام املخ

وكةذلك اعةداد   عايري ماليةة ، ماستخدام بروع املشروع ، واعداد دراسة اجلدوى االقتصادية للمش

س  الرقابةة علةى   التعةرف علةى اسة   ملشةروع و نةة ا ي تتضةمنه مواة مواةنة املشروع واهليكل العام الذ

شةلها، كمةا يهةدف    يف جناحهةا وف  ليت تؤ رمل ااملشاريع، وكيفية ادارة املشاريع الضخمة والعوا

فيةذ وذلةك بتطبيةق    غري قابةل للتن مشروع ص قديماملساآ إىل اكساب الطالب املهارات العملية يف ت

يف بنةةاء  بها مةةن املسةةاآ لةةيت يكتسةة ارات ع توظيةةف املهةةا اجلانةةب النظةةري علةةى املشةةروع ليسةةتطي  

 مشروعه اخلاص.
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 نظري( 3  س ا ت مدت د  3إ ار  الشراء  التخوين:  4454

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ة مةن ادراك  هةا هةذ  العملية   يت متةر ب حةل الة  يتناول مفهةوم وظيفةة الشةراء واهميتهةا واملرا    

هم وتةرآ اختيةار   وردين وتصةنيف ختيار املة ة واية االقتصادياحلاجة وتوصيفها واليات حتديد الكم

ا املختلفةةة إىل طةةاءات مبراحلةةههمهةةا العيت اافضةةل املةةوردين مةةن خةةالل تةةرآ الشةةراء املختلفةةة والةة 

ى انتهةاء دورة  خلاصة بذلك حتلو ائق ااداد اعداد تلبات االحالة وكذلك االستالم والفحص واع

بهةا إىل بنةاء نظةام    فناف املختلفةة  مةع االصة   املا والية التعالشراء وكذلك ادارة املخاةن وتصنيفه

بةةرة قةةوانني ملسةةاآ عرضةةا ألويقةةدم ا عمةةالمعلومةةات خةةاص بةةإدارة املخةةاةن اخلاصةةة مبنظمةةات األ 

القةوانني مةن    لتعامةل مةع تلةك   اة واليةة  كومية الشراء يف فلسةطني الةيت تتعاقةد وفقهةا اجلهةات احل     

انون راحةةل  وفةةق القةة مشةةراء مةةن  يةةة المتةةر بةةه عمل حيةةث تةةرل العطةةاءات وترسةةيتها وعيةةع مةةا     

 الفلسطيين للشراء. 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3:  إ ار  املبيد ت 4461

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

والذي يعتةرب احةد مقةررات      4461 بيعاتمرحبا بك يف مقرر إدارة امل ة/عزيزي الطالب

هلةا   ةعات عديدا املقرر موضويناقش هذوية صادختصص التسويق يف كلية العلوم اإلدارية واالقت

بيعةات ويتحةدث   امل إدارةيةة عةن   قدمة وافعطي ميهذا املقرر  أنن يف حقل إدارة  املبيعات حيث أش

ليةات  آبهةا و  ؤالتنبة  املبيعات وتةرآ والبيع  رةإدام البيع وتبيعة تنظي إدارةعن مدراء واسرتاتيجيات 

وسةائل تةدريب    إىل أيضةا لطالب عزيزي ا ظركرهم ويلفت نتوظيف العاملني يف جهاة البيع واختيا

وقةت واملنطقةة   ال وإدارةيةزهم  عني وحتفلبةائ مندوبي البيع وماهية البيع الشخصةي وتةرآ تعةويض ا   

 لفة.رآ طتللبائعني بط ألبيعيالنشا   أداءالبيعية وتقييم 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3قروات التوزيع:  4462

 لتسويقمبادئ ا 4161متطلب سابق 

والةذي يعتةرب أحةد املقةررات      4462عزيزي الطالةب/ة  مرحبةا بةك يف مقةرر قنةوات التوةيةع       

اخلاصة بتخصص التسويق حيث يتضمن هذا املقةرر جمموعةة مةن املوضةوعات يف جمةال التوةيةع       

الذي يعترب أحد العناصر اهلامة يف املزيج التسويقي . يتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضةوعات  

مثةةل ديناميكيةةات التوةيةةع ومةةدخل إىل دراسةةة املنشةةآت التسةةويقية املتخصةةص وموضةةوع       اهلامةةة

دراسة جتارة التجزئة ومتاجر التجزئة املستقلة وحمالت اخلصم . كمةا ويةتم دراسةة أنةواع أخةرى      
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مةةن منشةةآت التسةةويق ) املؤسسةةات االسةةتهالكية واجلمعيةةات التعاونيةةة ( . كمةةا ويةةتم دراسةةة          

 وموضوع التوةيع عن تريق الوسطاء الوظيفيني .موضوع جتارة اجلملة 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3اسرتاتيجي ت التسويق:  4463

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

تسةويقية مةن   سةرتاتيجيات ال وضع اال هميةتوضيح أ إىل عزيزي الطالب/ة يتناول هذا املساآ

الداخلية وحتديد ويئة اخلارجية الب فهومي ومقبل املؤسسات ويتناول مفهوم التخطيط االسرتاتيج

تيجية التمةايز  الكلةي وإسةرتا   و السةوآ جه ءنقا  القوة والضعف، كما يتناول إسرتاتيجية التو

ريًا تعريف يج وسيتطرآ أخات الرتوسياسوأو جتزئة السوآ، كما سيتم عرض لسياسات التوةيع 

 إلسرتاتيجية.مراقبة تنفيذ اومعاجلة ية واألنظمة واهلياكل املنفذة لإلسرتاتيجية التسويق

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3سلوك املستهلك:  4464

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

تهلك عريةةف سةةلوك املسةة  ساسةةية تادئ أعزيةةزي الطالةةب/ة يتنةةاول هةةذا املقةةرر مفةةاهيم ومبةة    

السةوآ  جتزئةة   ومويتنةاول مفهة   ملسةتهلك، الوك سة ومعرفة العوامل الداخليةة واخلارجيةة املةؤ رة يف    

تطرآ إىل العوامةل  وعناصر .  وي اإلدراك عريفوأهميته يف مساعدة املنتج والسوآ كما ويتناول ت

ى سةةلوك مةةل النفسةةية علةة سةةة العوادرا السةةكانية وأ رهةةا علةةى سةةلوك املسةةتهلك، كمةةا يتنةةاول    

هةةذ  املقةةرر   سةةتهلك ويتنةةاول سةةلوك املوويق املسةةتهلك.  ويةةدرس أنةةواع االتصةةاالت يف جمةةال التسةة  

 واعها.الجتماعية وأنلطبقات العرض وسة أ ر اجلماعات املرجعية يف سلوك املستهلك درا

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3حبوث التسويق:  4465

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

صةول  توضةيح مصةادر احل  ولتسةويق  وث اعزيزي الطالب/ة يعمل  هذا املقرر على تعريف حبة 

ع البيانةات  عةرض ألسةاليب عة   وة أسةئلة  صةياغ م االستمارة وإىل املعلومات ويتناول خطوات تصمي

وعةةةرض  كيفيةةةة تصةةةنيفهاولبيانةةةات ع اومعرفةةةة ألنةةةواع البحةةةوث النوعيةةةة وسةةةيناقش إدارة وعةةة 

 موضوعات تطبيقية عملية لبحوث التسويق.
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 نظري( 3س ا ت مدت د     3االقتص   الد لي:  4466

 (2) االقتصادمبادئ  4122متطلب سابق 

طةرآ إليةه   ي من خالل التاد الدولالقتصا املساآ لتعريف الطالب على مفهوم ايهدف هذ

ملفسةرة للتبةادل   هم النظريةات ا ث يعرض أي حييف  الث حماور  احملور األول يعرض اإلتار النظر

ثةة يف هةذا   جتاهةات احلدي وبعةض اال  يكيةكالسة  التجاري الدولي كالنظرية التقليديةة، والنيةو  

أ ةةر النمةةو  ور باسةةتعراضحملةةاوينتهةةي هةةذا  ارات التجريبيةةة لكةةل منهةةا، اجملةةال، إضةةافًة لالختبةة

وفيةةه تنةةاقش  النقةةد الةةدولي عةةرض نظةةامياني االقتصةةادي علةةى االقتصةةاد الةةدولي. ويف احملةةور الثةة 

وأنظمةةة  زان املةةدفوعاتتعةةديل ميةة يةةة لموضةةوعات مثةةل أسةةعار الصةةرف احلةةرة والسياسةةات احملل   

جةارة الدوليةة.   مركيةة علةى الت  غري اجل عوائقوغريها من الالصرف البديلة، والتعرفة اجلمركية 

ثمار يف األوراآ ي وكذلك االستاض الدولإلقرويناقش هذا احملور أيضا تطور نظام املدفوعات وا

لثالةث  اأمةا احملةور    ددة اجلنسةيات. ات املتعة لشةرك األجنبية واالستثمار األجنيب املباشر، إضافًة ل

، اإلنتةاج لي لعناصةر  االنتقال الدووأنواعها ورها ية وأدواتها وآ افيعرض ألسياسات التجارية الدول

أ ةار  االقتصةادية،   وصةادي العةاملي   مةل االقت لتكااإضافًة  لالتفاقيات التجارية العامليةة، ومفهةوم   

 القتصادية الدولية.انظم العالقات ة اليت تامليإضافًة إىل القوانني واالتفاقيات واملنظمات الع

 نظري( 3س ا ت مدت د     3درف : اقتص   امل 4467

 (2) االقتصادمبادئ  4122متطلب سابق 

يهدف هذا املساآ إىل استعراض نشأة اقتصاد املعرفة واجتاهةات تطةور ، وأهةم أسةس     

هةةذا االقتصةةاد، بنيةةة املعرفةةة يف ظةةل اقتصةةاد املعرفةةة وأنواعهةةا وتشةةكلها وتوليةةدها وتطبيقهةةا       

ض املساآ إىل مفهوم اقتصاد املعرفة وأهميته، والعوامل والتعامل معها وخصائصها. كذلك يتعر

والقوى ألدافعه له، وتأ ري  علةى النةاتج احمللةي اإلعةالي وخصةائص العمالةة يف اقتصةاد املعرفةة.         

ومكونات اقتصاد املعرفة وعملياته، إضافة لبنية إدارة املعرفةة، واقتصةاد املعرفةة يف املؤسسةات     

راته وظهةور احلاضةنات اإلبداعيةة . إضةافًة لدراسةة منظومةة بنةاء        املعاصرة وجمتمع املعرفة ومؤش

اقتصاد املعرفة وأساليب ومؤشرات قياس هذا النوع من االقتصاد. كمةا يتطةرآ هةذا املسةاآ إىل     

نظام اقتصاد املعرفة واحلصةول علةى املعلومةات وتةداوهلا ونظةام إنتةاج املعرفةة ونقلةها وتشةاركها          

العالقةةة بةةني اقتصةةاد املعرفةةة   يتنةةاولاس اقتصةةاد املعرفةةة. كمةةا  وتعلمهةةا وتطبيقهةةا وأسةةاليب قيةة 

ألهم حتديات اقتصاد املعرفة وبنائه يف  كذلكيتطرآ و دامة ومؤشراتها، والتنمية البشرية املست

 .فلسطني والوتن العربي
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 نظري( 3د   س ا ت مدت  3: اال ار  امل لي  املتقدم  4468

 االدارة املالية 4341متطلب سابق 

املتقدمةة ومنهةا    إلدارة املاليةة يع يف امواضة  دف هذا املقرر إىل تعميق فهةم الطالةب يف عةدة   يه

بنةةاء اهليكةةل   و احلديثةةة يف لتقليديةةةايةةات علةةى سةةبيل املثةةال نظريةةة السةةلوك التمةةويلي و النظر    

 منةوذج تسةعري   ايةة األهميةة    غوضةوع يف  آ ملالتمويلي للشركات املساهمة العامة. وكذلك التطةر 

 .  Capital Asset Pricing Modelل الرأمسالية األصو

 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3مشر ع التخر :  4499

 وى الثالث، إنهاء املستمناهج البحث العلمي 5303متطلب سابق 

ميثةةل هةةذا املسةةاآ حلقةةة الوصةةل بةةني مرحلةةة البكةةالوريوس والدراسةةات العليةةا حيةةث ينقةةل     

مةن خةالل اتالعةه علةى اخالقيةات البحةث العلمةي واليةة اعةداد           الطالب إىل غمار البحث العلمي 

خطةةة حبثيةةة مةةن خةةالل  التعةةرف علةةى كتابةةة  العناصةةر االساسةةية للخطةةة كاملقدمةةة ،مشةةكلة   

الدراسةةة ،اهةةدافها ،اهميتهةةا  واملنةةاهج البحثيةةة الةةيت ميكةةن ان تسةةتخدم  اليةةة كتابةةة االسةةئلة    

بة الدراسةات السةابقة واهميتهةا يف البحةث وكتابةة      والفرضيات اليت تتناوهلا الدراسة  والية كتا

االتار النظري للبحث  وفق اسس علمية سليمة تقوم على التو يق العلمي للمصادر واملراجةع علةى   

اختالفها، وكذلك التعةرف علةى اسةس اعةداد ادوات الدراسةة كاملقةابالت واالسةتبانات وتةرآ         

ءة نتةةائج التحليةةل وكتابةةة النتةةائج   ومعرفةةة قةةرا   SPSSالتحليةةل االحصةةائي باسةةتخدام حزمةةة 

و ميكةن الرجةوع اىل دليةل     والتوصيات واعداد قائمة املراجع واملالحق وفق اسس منهجية سليمة.

 .كتابة مشروع خترج ذا جودة عالية مشروع التخرج الصادر عن الكلية للمساعدة يف


