توصيف المقررات:
مل0103ملمبا ئملاإلحصا :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ يمل)
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب بززدور اإلح صززاء يف احل يززاة ويف يفري قززة الب حززث
واالستق صزاءب ويت نززاول التو ي عززات التكرار يززة واالحتمال يزة واملنح نززى ال سززوي .ك مز ا ي عززاجل مو ضززوع
االرتبا واالءدار بصورة مبسطة

0306ملاملسؤ ليةملاجملتمعية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هز دف هززذا امل قززرر إىل ت قززديم ن ظززرة شززاملة عززن امل سززؤولية اجملتمع يززة مززن ح يززث تعريف هززا
وأبعاد هززا وتطور هززا ومنطل قززات حتقيق هززا يف اجلام عززات واملؤس سززات األ خززرى ؛ بغ يززة تزو يززد الطل بززة
ت عزارف مقرو نزة باملمار سزات التطبيق يززة ا لزيت تت صزف بالنزا هزة وال شززفافية واإلي ثزار و فزق رؤ يزة وا حززدة
إل جيزاد أنظ مززة جد يززدة تزدرج م عززايري ا جلززودة يف ا سزرتاتيجياتها كززي تتوا فززق مزع متطل بززات امل سززتقبل.
ك مززا ي هززدف هززذا امل قززرر إل بززرا دور كززل مززن الع مززل الت طززوعي وا خلززريي ت شززاركة فاع لززة مززن
القطا عززات الثال تززة ال عززام وا خلززاص واأله لززي يف التغ لززب ع لززى امل شززكالت اجملتمع يززةب و فززق سيا سززة
معينة تتكامل فيها املسؤو لية الويفنية واالنتماء مع املسؤولية اجملتمعية.

1150ملمها ات ملالتماص مليفملتكرملمجياملاملعلممات:مل3ملساعاتملمعتمدة مل 2ملنظ ي،مل 1عملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب
م هزارات الكتا بززة واحملاد تزة وإ عززداد ال عزروض وم هززارات التوا صزل واالت صززال يف جمزال الت طززوير
واألع مززال مززن ال نززواحي التقن يززة .وكتا بززة الت قززارير التقن يززةب ت صززميم الت قززارير التقن يززةب دل يززل
اال سززتخدامب ت قززارير ح لززول امل شز اكلب م هززارات و يفززرأ الت عززبري ا لززتقو للم شززاكل و احل لززول
الرب جمية.

1204ملإحصا ملتطبيقي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1عملي) مل
متطلب سابق  0103مبادئ اإلحصاء
ير كزز هزذا امل قززرر ع لزى اال سزتدالل اإلح صززائي حزول جمت مزع وا حززد حزول جمزتمعنيب االرت بززا
واال ءززدارب اخت بززارات األو سززا والن سززب جملززتمعنيب حتل يززل الت بززاين األ حززادي والث نززائيب يفززرأ غززري
معلميه.
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1481ملأنظمةملاملعلمماتملاإل ا ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي)مل كلي ةمل
العلممملاال ا ةمل االقتصا ة) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
مقدمة يف علم أنظمة املعلومات االدارية ()MISب املفاهيم احلديثة للتعريف بأنظمة املعلو مزات
االداريةب املنهجي ات احلديثة املستخدمة يف بناء و تصميم أنظمة املعلومات االداريةب دور تكنولوجيا
املعلومات يف بناء و تصميم أنظمة معلومات ادارية ناجحة و فعالهب النماذج احلديثة يف استخدام أنظمة
املعلومات االدارية يف حل املشكالت االدارية و املساعدة يف أنظمة اختاذ القرررات ()DSSب تطبيقات
عملية على بنا ء أنظمة معلومات ادار ية عمليا ب الطرأ احلديثة يف اختبار جناع و فعالية أنظمة املعلومات
االدارية.

1284ملحبمثملالعمليات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  6104الرياضيات يف اإلدارة
امل فززاهيم األسا سززية ومنهج يززة اززوث ا لعمل يززاتب الرب جمززة اخلط يززة ( الطري قززة البيان يززةب يفري قززة
سززيمبلكس ب اال دواج يززة وحتل يززل الث بززات )ب امل سززائل اخلا صززة بالرب جمززة اخلط يززة ( م شززاكل الن قززل
والت عززيني و منززاذج ال تززدفق يف ا ل شززبكات )ب نظر يززة ال قززراراتب نظر يززة صززفوف االنت ظززارب التحل يززل
الشبكيب نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد استخدام الربجمة .+QSB

3110ملمبا ئملعلاملالرد مل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل اإل ملززام بامل بززادئ وال قززوانني ال سززيكولوجية العا مززة ل سززلوك اإلن سززان و
الت عززر ف ع لززى العوا مززل وا ملززتغريات ا لززيت حت كززم ال سززلوكب وف هززم ال سززلوك والتن بززؤ بززه واحل كززم عل يززه
مززن خززالل ت نززاول املو ضززوعات العا مززة األسا سززية لع لززم ا لززنفسب ويت ضزمن هززذا امل قززرر التعر يزف بع لززم
ا لززنفسب وم نززاهج الب حززث يف ع لززم ا لز نفسب و مززدارس ع لززم ا لززنفسب واجل هززا الع صززيب وال سززلوكب
ودوا فزع ال سززلوكب واال نف عززاالتب والعمل يززات العقل يززة العل يزاب وا لززتعلم ب وال فززروأ الفرد يززة الشخ صززيةب
واجملاالت التطبيقية لعلم النفس.

4102ملاساسياتملاالعمالمل باللغةملاالجنليو ة):مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
Continues to provide a solid foundation of the essential topics that
first-semester business students need to understand. Its focus on
practical skills, knowledge of the basics and important de velopments
in business makes for a brief book, but a rich experience.
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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.
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

4108ملا ا ةملش كاتملالتأمةمل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ االدارة ب 4262

اسبة شركات التأمني

ي هزدف هز ذا امل قزرر إىل تعر يزف الطل بزة ع لزى أ شزكال شزركات ال تزامني ويفبيعت هزا وخصائ صززها
و أهميت هزا و كزذلن ع لزى مف هزوم اخل طزر وأنوا عزهب وو ظزائف ال تزأمنيب وأ نزواع ال تزأمني و يزبني أ سزس
ريا ضززيات ال تززامني وق وانين هززا و أو جززه تطبيق هززا وتطب يززق األ سززس النظر يززة مززن خززالل درا سززة تأمي نززات
احل يززاة كن مززوذج م و سززع أل حززد أ نززواع ال تززامني و مززن تززم سيا سززات األ سززعارب وأق سززا ال تززأمنيب
واالحتيا يفزاتب والتن ظززيم اإلداري ملن شززتت ال تززأمنيب وإ جزراءات إ صززدار بولي صززات ال تززأمنيب وت سززوية
املطال بززات والتعوي ضززاتب ويع مزل هززذا امل قززرر ع لززى ت سززليط ال ضززوء ع لززى كيف يززة ت سززويق ا خلززدمات
التأمينية ودور مؤسسات التامني حكومية ورارية يف خدمة اجملتمع.

4109ملا ا ةملخماط مل )1ململ3ملساعاتملمعتمدةململ 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4341االدارة املالية
ي هزدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب تف هززوم امل خزايفر و أنواع هززا امل ختل فززة ا لززيت تت عززرض .ززا
املؤس سزات املال يزة ب شززكل عزام و كززايفر ق طزاع ال تزامني خا صززة كزايفر االئت مززانب سزعر الفا ئززدةب
امل خززايفر الت شززغيليةب و كززايفر ال سززوأ وكيف يززة قيا سززها و ال تن بززؤ ب هززا ب شززكل عم لززي و كيف يززة
إدارتها بطريقة مناسبة.

4122ملمبا ئملاالقتصا مل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4121مبادئ االقتصاد ()1
يتناول هذ املقرر أهم امل بزادئ والنظر يزات االقت صزادية الكل يزة ح يزث ي قزدم ل نزا مف هزوم وأهم يزة
وأهداف قطاعات االقتصاد الكلي والتدفق أ لدوراني لإلنتاج والدخل بزني هزذ القطا عزات .ك مزا
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يعرف نززا ب طززرأ ح سززابات ا لززدخل ال قززومي ونظر يززات اال سززتهالك واال سززتثمار وحتل يززل تززوا ن ا لززدخل
ال قززومي يف منززاذج اقت صززادية كتل فززة .ك مززا يت نززاول امل قززرر مو ضززوع ا لن قززود وأنواع هززا ووظائف هززا
وامل صزارف التجار يزة مزن ح يززث األهم يزة والو ظزائف و كزذلن ا لب نززوك املركز يزة .ويت عزرض امل قززرر إىل
البطا لزة وأنواع هززا وآتار هززا و كززذلن الت ضززخم وم سززبباته وآ تززار ب والسيا سزات اال قت صززادية النقد يززة
واملال يزة .ويت عزرض أي ضزا إىل االقت صزاد ا لزدولي وأ سزباب ق يزام الت جزارة بزني ا لزدول ك مزا ي قزدم م سززألة
النمو والتنمية االقتصادية واهم معوقاتها ومناذجها االقتصادية.

4123ملمدخ ملإىلملالصحةملالعامة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ير كزز هززذا امل قززرر ع لزى تعر يززف الطا لززب/ة تف هزوم وم بززادئ وأ سززس ال صزحة العا مززةب ومف هززوم
ا ملززرضب و تززاريخ ال صززحة العا مززةب وال صززحة العا مززة احلدي ثززةب وامل هززام األسا سززية لل صززحة العا مززةب
وعنا صزر البي ئززة و صززحة اإلن سززانب ويت نززاول امل قزرر مف هززوم املقاو مززة واملنا عززةب وا حملززددات االجتماع يززة
للصحةب والتعريف بالعالقة بني صحة الفرد واأل سزرة واجمل ت مزعب والتعر يزف ت بزادئ ال صزحة البيئ يزة
وال صززحة املهن يززة ( الوظيف يززة ) وال صززحة العقل يزةب ويت نززاول امل قززرر العال قززة بززني العوا مززل ال سززكانية
وال صززحةب واأل منززا ال صززحية يف ا لز دول النام يززة وا لززدول املتقد مززةب وامل سززتويات املختل فززة للرقا بززة
الصحيةب ومفهوم وأهمية التثقيف الص حي وغري ذلن.

4132ملمبا ئملاحملاسبةمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4131مبادئ احملاسبة ()1
يهدف هذا املساأ إىل تعريف وتدريب الطا لزب ع لزى م فزاهيم أك ثزر تعم قزا يف جمزال احملا سزبة
املال يزة بح يزث ير كزز هزذا امل سزاأ ع لزى العمل يزات املال يزة املختل فزة لزدى ال شزركات التجار يزة وت كزون
بال عزادة ا سزتكماال ملزا در سزه الطا لزب يف م سزاأ

ا سزبة( )1و يزتم ذ لزن مزن خزالل ت نزاول املو ضزوعات

ا لتال يززة يفززرأ م سززن ا لززدفاتر يف امل شززاريع التجار يززة متو سزطة و كززبرية احل جززمب وع مززل الت سززويات
الال مززة للح سززابات الرئي سززة ل صززول املتداو لززة (العمل يززات النقد يززةب ا لززذمم املدي نززةب األوراأ
التجار يززةب األوراأ املال يززة) وا جززراء الت سززويات املتعل قززة بامل صززاريف واال يززرادات واأل صززول الثاب تززة
وااللتزا مززات ق صززرية ويفوي لززة األ جززلب ومعا جلززة األخ طززاء احملا سززبيةب و مززن تززم إ عززداد ال قزوائم املال يززة
النهائية بعد اجلرد والتسويات اجلردية.
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4171ملمبا ئملالقانمنمل حقمقملاإلنسان:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يوضح هذا املقرر خصائص القاعدة القانونية باعتبارها أساس القانون األردني
ويت ضززم ن هززذا امل قززرر التعر يززف بال قززانون وب يززان وظيف تززه وخصائ صززه و يززبني أق سززام ال قززانون
وفرو عززه والتعر يززف بال قززانون ال عززام وال قززانون ا خلززاص و يو ضززح امل صززادر الرمس يززة وامل صززادر
االسرت شزادية لل قززانون ك مززا ا نزه يززبني املق صززود بزاحلق وأنوا عززه كززاحلقوأ العا مزة واخلا صززة واملال يززة
ويبني املقصود بالذمة املالية وأشخاص احلق وتطبيق ذ لزن ع لزى ال قزانون وا حلزق يف الن ظزام ال قزانوني
األردني .
ك مزا ا نزه يو ضزح يفبي عزة األ شزياء ا لزيت ت صزلح أل ن ت كزون

زال للح قزوأ املال يزة و يزبني املق صززود

باأل شززياء ا لززيت ختززرج عززن التعا مززل بطبيعت هززا  .إ ضززافة إىل درا سززة ح قززوأ اإلن سززان وتو ضززيح املق صززود
تب دأ املساواة وصلته اقوأ اإلن سزان واحلر يزات األ خزرى م ثزل حر يزة التن قزل واأل مزن واحل يز اة اخلا صزة
وغريها.

4180ملمدخ ملإىلملصراعةملالسياحةمل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت ضززمن مف هززوم اإلدارة ال سززياحية احلدي ثززة وتطور هززا ال تززاراي ومسات هززا ووظائف هززا ب ون شززأة
وم سززتقبل ال سززياحة الفل سززطينية والت حززديات ا لززيت تواجه هززاب واالرا هززات احلدي ثززة يف صززناعة
ال سززياحةب وأهم يززة خت طززيط ا ملزوا رد الب شززرية يف ال صززناعة ال سززياحية وخا صززة الفندق يززةب ومقو مززات
ا جلززذب ال سززياحيب وأع مززال و كززاالت ومكا تززب و شززركات ال سززياحة وال سززفرب ودور ال سززياحة
وأتر هززا يف االقت صززاد ال عززاملي والفل سززطيوب وكيف يززة إدارة ا لن ظززام ال سززياحي بأكم لززهب اب تززداء مززن
إ عزداد ا لززربامج ال سزياحية وتن ظززيم اإل يزواء وا خلزدمات ال سزياحية األ خززرى املرتب طزة ب هززا .ك مزا يت ضززمن
امل فززاهيم وال صززفات اخلا صززة بال سززياحة بو صززفه جمززاال" للدرا سززة األكادمي يززةب وحتد يززد مقو مززات
ال عزرض والط لزب يف ال صزناعة ال سزياحية ع لزى امل سزتوى احمل لزي واإلقلي مزي وا لزدوليب و تزأتريات العوا مززل
االجتماع يززة واالقت صززاديةب وكت لززف القطا عززات يف ال ق طززاع ال سززياحيب ك مززا تت ضززمن نظر يززات
ال سززياحةب وا لززدوافعب واحمل فزززات ال سززياحيةب وأ سززاليب الرعا يززة احلكوم يززة لل سززياحةب ومقو مززات
البنية التحتية للسياحية.

4181ململتا خمل مقمماتملفلسطةمل3ملساعاتملمعتمدةمل مل3ملنظ ي) مل
ي هزدف هززذا امل سززاأ ل عززرض تززاريخ فل سززطني و املرا حززل ا لززيت مززرت ب هززا دو لززة فل سززطني مززع إ بززرا
املقو مززات ال سززياحية املختل فززة مززن مقو مززات دين يززة و يفبيع يززة و أتر يززة وترات يززه مززع إظ هززار تززاريخ هززذ
املقو مززات و املعلو مززات احلقيق يززة عن هززاب والت عززرف أي ضززا ع لززى الروا يززة اإل سززرائيلية احملر فززة ل تززاريخ
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فلسطني واليت ت قزوم برتوجي هزا لل سزياعب ك مزا يو ضزح امل سزاأ مقو مزات فل سزطني زمن ا لبن يزة التحت يزة و
الفوقية لصناعة السياحة.

4182ملالقمانةمل األنظمةملالسياحيةمل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هزذا امل سزاأ منظو مزة ال قزوانني ا لزيت تزنظم ال سزياحة يف فل سزطنيب واإل جزراءات القانون يزة
املع مززول ب هززا يف فل سززطني واملتعل قززة بق طززاع ال سززياحةب وأ سززاليب تززرخيص املن شززتت وا خلزدمات
ال سززياحية الفل سززطينية وال قززوانني املرتب طززة ب هززاب وح قززوأ ال نزززالءب وح قززوأ والتزا مززات و كززاالت
و شزركات ال طزريانب ومكا تزب و شزركات ال سزياحةب باإل ضزافة إىل النظر يزات وامل بزادئ واملوا ضززيع
املرتب طززة بأخال ق يززات ال صززناعة ال سززياحيةب ومعر فززة أ هززم منظ مززات ال سززياحة الدول يززةب واإلقليم يززة
وأدوار هز ا ويفبي عزة عم لزهاب ويت نززاول امل سزاأ أ هزم اجلمع يزات والنقا بز ات وال شزركات ا لزيت ن ثزل ق طززاع
السياحة الفلسطيو ودور كل منهم يف املنظومة السياحية يف فلسطني.

4183ملاجلغ افيةملالسياحةمليفملفلسطةمل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)مل مل
يت نززاول هززذا امل سززاأ تعر يززف املو قززع ال سززياحي ب وامل نززايفق ا لززيت ت قززع في هززا املوا قززع ال سززياحيةب
وكيف يزة إ عززداد ا خلززرائط ال سززياحية ا لززيت ت سززهل و صزول ال سززياع للموا قززع ال سززياحيةب والت عززرف ع لززى
التكنولوج يززا احلدي ثززة ا لززيت ختززتص يف إ عززداد ا خلززرائط ال سززياحية ب وال طززرأ احلدي ثززة يف ت سززويق
املواقع السياحية.

4184ملتا خملفلسطةملاملعاص مل القد امل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)مل مل
تع تززرب فل سززطني مززن أك ثززر م نززايفق ال عززا

تززراء تارا يززا ح يززث تعاق بززت علي هززا احل ضززارات املختل فززة

م نزذ ع صزور مزا ق بززل ال تزاريخ وح تزى الع صززر احلا ضزرب و مزا خلف تزه هززذ احل ضزارات مزن ارث تززاراي
و تزراث ت قزايف و مزؤترات أ خزرى ب وعل يزه ي هزدف هزذا امل قزرر إىل و ضزع الطا لزب يف صزورة أ صزحاب هزذ
اآل تززار و هززذ احل ضززارات بإك سززابه معر فززة ت سززاعد يف شززرع روا يززة هززذ األرض تززا يتنا سززب مززع
الروا يززة التارا يززة الفل سززطينية املو ضززوعية لل سززياع ملواج هززة

او لززة تزو يززر ال تززاريخ ون سززبته إىل غززري

أصحابه احلقيقيني.

4200ملالثقافةملاالقتصا ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تو ضززيح العال قززة بززني االقت صززاد والثقا فززة مززن خززالل الت عززرف إىل
أهم يزة ودور الثقا فزة يف الب نززاء االقت صزادي والت طززور والتنم يزة االقت صزاديةب ح يززث يغ طزي دور الثقا فززة
وأتر هزا يف تعا مزل ا ملزوايفن مزع ا لت طزورات ال سزريعة وال كزبرية يف عزا االقت صزاد يف

يزع األن شزطة

م ثزل حر كززة اال سزتثمار ب واالد خززارب و حتزوّل النز عزة اال سززتهالكية إىل النز عزة اإلمنائ يززةب وا سززتخدام
البطا قزات االئتمان يززة وا لززدخول يف أ سزواأ رأس ا ملززال وامل ضززاربة باأل سزهم وال سززندات .ك مززا يو ضززح
أي ضزا ك يزف ت سزاعد الثقا فزة اال قت صزادية ع لزى اخت يزار ال فزرص امله مزة يف جمزال اال سزتثمار واالد خزار
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والتنم يززة .كزذلن يت طززرأ امل قززرر إىل دور الثقا فززة االقت صززادية كعا مززل أسا سز ي يززؤتر ع لززى التنم يززة
االقتصادية واالجتماعية يف العا العربي واإلسالمي.

مل4201مل إ ا ةملاملما ملالبش ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ي قززدم هززذا امل سززاأ رؤ يززة ملف هززوم ادارة ا ملززوارد الب شززرية يف املنظ مززات املعا صززرة ا لززيت مي تززا
العد يزد من هزا بالعامل يزة وت عزدد اجلن سزيات واال عززراأب وي قزدم امل سزاأ مززربرات الت حزول مزن ادارة شززؤون
ا ملزوظفني اىل مف هززوم ادارة ا ملزوارد الب شززرية و مزا يتط لززب ذ لززن مزن ادوار ت قززوم ب هزا ادارة ا ملززوارد الب شززرية
مززن خت طززيط وتن ظززيم لل مززوارد الب شززرية باإل ضز افة إل عززداد وتنم يززة ا ملززوارد الب شززرية يف ظززل الت حززديات
املعا صز رة ا لززيت توا جززه منظ مززات ق طززاع االع مززالب وت قززديم ت صززور شززامل حززول ال يززة ا عززداد التحل يززل و
الوصف للوظائف وأهم يزة ت طزوير ن ظزام معلو مزات خزاص بزاملوارد الب شزرية يف املنظ مزة ن كزن االدارة
مززن خت طززيط وتن ظززيم وتوج يززه ورقا بززة ا ملززوارد الب شززرية مززن خززالل شززبكة االنرت نززت ون ظززم االت صززال
احلديثة.

4202ملالسلمكملالترظيمي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ي عززرض هززذا امل سززاأ ت طززور املدر سززة ال سززلوكية يف االدارة باإل ضززا فة للجوا نززب الشخ صززية
ا لززيت تززؤتر يف توج يززه ا ملززوارد الب شززرية وا هززم النظر يززات املتعل قززة ب سززلوكيات ا ملززوظفني يف الع مززل
كنظر يززات ا لززدوافع وا حلززوافز والق يززادة باإل ضززافة ل فززرأ الع مززل وت شززكيل اجلما عززات دا خززل
املنظ مزات واالخالق يززات ا لزيت جيززب ان يتح لزى ب هززا ا ملزوظفني يف منظ مززات ق طزاع األع مززال ك مز ا ي قززدم
امل سززاأ يفر حززا لق ضززايا سززلوكية معا صززرة تتم ثززل بززالتمكني وحل قززات ا جلززودة واالهت مز ام ب صززحة
املنظمة وتدعيم امنا املشاركة احلديثة للموظفني يف االدارة يف ظل التغريات العاملية والعوملة.

4203ملالتطم ملالترظيميمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يت نززاول هززذا امل قززرر مف هززوم الت طززوير التنظي مززي وامل سززاهمات املختل فززة للف كززر اإلداري يف
الت طززوير التنظي مززيب واالرا هززات احلدي ثززة يف الت طززوير التن ظي مززي وم نززاهج الت طززوير التنظي مززيب
وير كزز امل قززرر ع لزى تعر يززف الطا لززب/ة با سزرتاتيجيات الت غززيري التنظي مززي و زددات ومعو قززات هززذا
التغيريب ويتناول املقرر أيضا القوة والصراع يف املنظماتب ويركز على إ بزرا العال قزة بزني الت طزوير
التنظي مززي مززن ج هززةب وجممو عززة مززتغريات تنظيم يززة وإدار يززة مززن ج هززة أ خززرى م ثززل ال تززوتر التنظي مززي
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وا لززوالء التنظي مززي وت فززويض ال صززالحيات وإدارة الو قززت وإدارة ا جلززودة ال شززاملة وإ عززادة ا.ند سززة
واخلصخصة واإلب داع وغريهاب كما يتناول املقرر رارب بعض الدول يف التطوير التنظيمي.

4205ملاالقتصا ملالصحيمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يت نزاول امل قزرر مقد مززة عا مزة عزن االقت صززاد ال صزحي وآل يزات امل شززروع االقت صزادي ال صززحي
وم شززاكل الرعا يززة ال صززحية ك مززا يت نززاول حتل يززل قززوى ال عززرض والط لززب يف ا خلززدمات ال صززحية
والعوا مززل ا ملززؤترة علي هززا ك مززا يت نززاول أي ضز ا ال صززحة واحل يززاة مززن وج هززة ن ظززر اقت صززادية واأل سززواأ
االقت صادية مع شرع آليات هزا والتوا نزات االقت صزادية اخلا صزة ب هزا يف سزوأ ا خلزدمات ال صزحية ك مزا
يتناول أيضا السلع ال صزحية وأ سزباب ف شزل ال سزوأ و عزدم ك فزاءة سزوأ هزذ ال سزلع و كزذلن ع قزود
ال تززأمني ك مززا يت نززاول أي ضززا التمو يززل ال صززحي ونو يزل ا لرعا يززة ال صززحية والعوا مززل ا لززيت تززؤتر ع لززى
ت كززاليف الرعا يززة ال صززحية يف اجملت مززع ك مززا يت نززاول أي ضززا أ سززاليب وآل يززات التق يززيم االقت صززادية
احلديثة نسبيا واملبنية على أ سزلوب التف ضزيل ك مزا يت نزاول أي ضزا ق يزاس امل نزافع والت كزاليف املرتت بزة
على اخلدمات الصحية وحتليل املنافع والتكاليف وأسا ليب التقييم املبنية على التفضيل.
وأيضا يتناول تزوا ن ال صزحة وم عزادالت تزوا ن ال صزحة واال سزتدامة االقت صزادية يف الق طزاع
الصحي.

4206مل ق ا اتمليفملاملاليةمل احملاسبةمل باللغةملاالجنليو ة)مل:مل3ملساعاتملمعتمدة مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ 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.
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4208ملأخالقياتملاملهنملالصحيةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ي قززدم هززذا امل قززرر ألخالق يززات امل هززن الطب يززة ح يززث ي قززدم ل خالق يززات الطب يززة والعوا مززل ا لززيت
ت شزكل ال قزيم و امل بززادئ اإلن سزانية كزذلن انع كززاس األخالق يزات ال صزحية ع لززى ال فزرد و اجملت مززع و
املوات يززق ا لززيت حتكم هززا .كززذلن ي قززدم لنظر يززات األ خززالأ و امل بززادئ و ال قززيم و امل بززادئ األسا سززية
ألخالق يزات امل هزن ال صززحية .تزم ي قزدم ل تززداخالتها مزع اال حزرتاف ال طززيب واحل قزوأ الب شزرية وال قززانون و
املع ضزالت األخالق يززة و القانون يزة و تطبيقات هززا .كزذلن ي قززدم أل هزم خ صززائص األخالق يزات الطب يززة و
يؤكد على خصوصية العالقة اليت تربط الطب يزب بزاملريض بو جزه خزاص و بزالزمال ء واجملت مزع بو جزه
عززام مززع سززرد لززبعض ا حلززاالت التطبيق يززة .و ي عززرج ع لززى األخالق يززات املرتب طززة بالب حززث العل مززي مززع
الرتك يزز ع لززى القي مززة العلم يزة و االجتماع يززة واألخ طززار والفوا ئززد ذات العال قزة .وأ خززريا ي قززدم للطا لززب
دراسة حالة لبعض التطبيقات ضمن حاالت دراسية للمبادئ األساسية ل خالقيات الطبية.

4210مل امل اسالتملالتجا ةمل إ ا ةملاملكاتب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة ب  0114اللغة االجنليزية ()2
ي قززوم هززذا امل سززاأ ع لززى ا يفززالع الطا لززب ع لززى

يززع ا نززواع الر سززائل ا لززيت

تاج هززا يف

الو ظزائف ا لززيت ي شززغلها واالق سززام الرئي سززية ل كززل نززوع مززن ال ر سززائل وال يززة كتابت هززا وا هززم االف كززار
ا لزيت جيزب ان تت ضززمنها الر سزائل ا لزيت ت سززتخدم يف منظ مزات األع مززال وا لزيت مزن اهم هززا ر سزائل الب يززع
والتسوية والتوظيفب ان كانت هذ الر سزائل ورق يزة او ر سزائل الكرتون يزة ت سزتخدم يفزرأ االت صزال
ا حلززديث كالرب يززد االلكرتو نززي وي قززدم امل سززاأ ت صززور عززن كتا بززة ال سززرية الذات يززة واال عززداد
للم قزابالت الوظيف يززةب ويت نزاول امل سززاأ مف هززوم املكا تزب املعا صززرة واق سزامها وخ صززائص الو ظززائف
املكتب يززة و يفززرأ اخت يززار املك تززب والو ظززائف ا لززيت ت قززوم ب هززا املكا تززب و كززذلن مف هززوم الت قززارير
وانواعها والية اعدادها والغرض منها.
 4211ململ:Readings in health managementمل3مل ساعاتملمعتمدةململ  3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ 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

375

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 .

4215ملاألعمالملااللكرت نية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ يمل،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارةب  0102احلاسوب
ي عززرض الت طززور ال تززاراي ل شززبكة االنرت نززتب وا سززتخدامها يف األع مززال التجار يززة
والت حززديات ا لززيت توا كززب ذ لززن واهم يززة ب نززاء موا قززع الكرتون يززة ل شززر كات األع مززال يف جمززال
الت سززويق والتو يززع والرتو يززج للم نت جززات واك سززاب الطا لززب امل هززارات الال مززة لت صززفح املوا قززع
االلكرتون يزة التجار يززة والت سززجيل علي هززا وا جزراء العمل يززات التجار يززة مززن خال .زا يف ظززل التو جززه ءززو
التكا مززل بززني انظ مززة املعلو مززات الداخل يززة ملنظ مززات األع مززال وا سززتخدام ال شزبكة العنكبوت يززةب
ك مزا ي قزدم امل سززاأ للطا لزب ت صززورا حزول مف هزوم عمل يزة الت سزويق احلدي ثززة و مزا تت ضززمنه مزن عنا صززر
جديدة للمزيج الت سزويقي ون كزني الطا لزب مزن ا سزتخدام هزذ العنا صزر يف ب نزاء مو قزع رزاري ف عزال
ملنظمة االعمال.

4216مل االقتصا ملالتحليليملاجلوئي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
ي هزدف هززذا امل قززرر إىل الت عزرف إىل معا جلززة

يززع امل شززكالت االقت صزادية اجلزئ يززة مززن حتززدد

مل ف هززوم الط لززب وال عززرض وا تززر كززل مززن اإل حززالل وا لززدخل بحتد يز د مف هززوم ال سززوأ وحتد يززد ال تززوا ن
.والت عزرف إىل مف هزوم املرو نززة ل كزل مززن الط لزب وال عزرض والعوا مززل ا ملزؤترة فيه مززا  .نت عزرف إىل سززلوك
امل سززتهلن ومف هززوم املنف عززة ونظر يززة م نحن يززات ال سززواء  .نظر يززة اإلن تززاج ودا لززة اإلن تززاج ومرا حززل الغ لززة ب
وال نززاتج املتو سززط وال نززاتج ا حلززدي وال نززاتج الك لززي بو كززذلن إىل الت كززاليف يف ا ملززدى الق صززري
وا ملززدى الطو يززل  .ك مززا يت عززرف إىل أ نززواع وا هززم اخل صززائص ا لززيت ت قززوم علي هززا األ سززواأ التناف سززية
وكيف يزة حتد يزد األ سززعار .و كزذلن األ سزوا أ غززري التناف سزية وت ضزم أ سززواأ املناف سزة االحتكار يززة ب
واالحتكار التام ب واحتكار القلة  .ك مزا يت طزرأ امل قزرر إىل عنا صزر اإلن تزاج ونظر يزة التو يزع وأ تزر
ذلن على كل من الطلب والعرض يف أسواأ عناصر اإلنتاج .
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4217ملاالقتصا ملالتحليليملالكلي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4216االقتصاد التحليلي اجلزئي
يتناول هذا امل قزرر مو ضزوعات االقت صزاد التحلي لزي الك لزي ح يزث ي شزمل ع لزى مف هزوم االقت صزاد
التحلي لززي الك لززي وأدوات االقت صززاد الك لززيب الط لززب وال عززرض الك لززي والسيا سززات املال يززة
والنقد يزة .ال تزدفق أ لزدو راني لإلن تزاج وا لزدخل وح سزابات ا لزدخل ال قزومي ودا لزة اال سزتهالك ونظر يززات
اال سززتهالك ودا لززة اال سززتثمار وامل ضززاعف وامل سززارع ونظر يززات ال تززوا ن بززني ا لززدخل واال سززتخدام.
نظر يززات الفا ئززدة وال تززوا ن الن قززديب مف هززوم البطا لززة والتوظ يززف الكا مززل ونظر يززات البطا لززة
والتضخم وأنواعهما وأتارهما وا لسياسات االقتصادية.

4220ملإ ا ةملاإل ما مل التغذ ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ير كزز هززذا امل قززرر ع لززى تعر يززف الطا لززب/ة بامل بزادئ واأل سززس ا لززيت تززؤدي إىل ت قززديم خززدمات
اإل يزواء للمر ضززى بدر جزة عال يززة مزن ا جلززودةب مززع التعر يزف با خلززدمات التكميل يزة املرتب طززة خبززدمات
اإل يزواءب ويت نززاول هزذا امل قززرر أ سزس التغذ يززة ال سزليمة للمر ضززى ولل عزاملني يف املست شززفياتب وتعر يززف
الطا لزب/ة بأ سززس و ضززع خ طززط سززليمة إلدارة التغذ يززة بك فزاءة وفاعل يززة وير كززز هززذا امل قززرر أي ضززا
ع لززى أ سززس إدارة عمل يززات النظا فززة يف املؤس سززات ال صززحيةب واخل طززط املختل فززة لتحق يززق ذ لززنب
و يفرا ئززق التنظ يززف ال صززحيحة والفاع لززةب وم شززكالت التعا مززل مز ع النفا يززاتب وإ عززادة تززدوير
النفا يزاتب والتعا مزل مزع احل شزرات وال قزوارضب وإ جزراءات صزحة األغذ يزة والرقا بزة علي هزاب وم صززادر
ت لززوث األيفع مززة واأل شززربةب وا لت سززمم ال غززذائيب والتع قززيم وا لززتطهري و ضززمان صززحة أ مززاكن ت قززديم
األيفعمة واألشربة وغري ذلن.

4221ملتا خملالدك ملاالقتصا ي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
ي قززدم هززذا امل قززرر أ صززول الف كززر االقت صززادي اب تززدءا مززن الع صززور القد ميززة وح تززى الع صززر
ا حلززديثب ح يززث يستك شززف أف كززار املف كززرين االقت صززاديني الع ظززام ويت عززرف ع لززى الف كززر
االقت صزادي وتار ازه عزرب سل سزلة مزن ا ملزدارس االقت صزادية كمدر سزة الطبي عزيني ومدر سزة الت جزاريني
واملدر سززة الكال سززيكية والف كززر االقت صززادي يف اإل سززالم واملدر سززة اال شززرتاكية والكينز يززة
واحلدية والنيو كالسيكية والكينزية احلديثة والنقدية احلديثة.
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4222ملنظاملاملعلمماتمل السجالتملالطبيةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ يمل1ملعملي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يت نززاول هززذا امل قززرر مف هززوم ن ظززام املعلو مززات وأركا نززه األسا سززية واألنظ مززة الفرع يززة لن ظززام
املعلو مززات وعنا صززر الن ظززام وم سززتلزماته ال ضززرورية ودور يف حتق يززق جنززاع املؤس سززات ال صززحيةب
و جيزري يف هزذا امل قزرر التعر يزف ت بزادئ وأسا سزيات التع ا مزل مزع ال سزجالت الطب يزةب والرتك يزز ع لزى
كيفية معاجلة ا لبيا نزات واال سزتفادة مزن املعلو مزات و تعر يزف الطا لزب/ة تف هزوم البيا نزات واملعلو مزات
الطب يززة وقوا عززد املعر فززة الطب يززة وعنا صززر ن ظززام املعلو مززات اإلدار يززة ا لززيت حت قززق جززودة املست شززفىب
ك مزا يت ضزمن امل قززرر تعر يزف الطا لززب/ة بامل فزاهيم احلدي ثزة يف جمزال ال سززجالت الطب يزة والت طززورات
امل سزتمرة يف أ سزاليب وو سززائل ت سزجيل وح فززظ وا سزرتجاع ال سززجالت الطب يزةب والت طززورات ا لزيت ت طززرأ
ع لززى مه نززة ال سززجالت الطب يززة وع لززى جمززاالت اال سززتفادة مززن هززذ ال سززجالتب والت طززورات امل سززتمرة
ع لززى منززاذج ال سززجالت الطب يززة وأ نززواع الن مززاذج والت قززارير املكو نززة لل سززجالت الطب يززة للمر ضززى
وغريها.

4223ملاالقتصا ملالو اعي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يت نززاول امل قززرر مف هززوم االقت صززاد الزرا عززي وعالق تززه بع لززم االقت صززاد ال عززام وال سززمات األسا سززية
لق طززاع الزرا عززة وامل شززكلة االقت صززادية يف الق طززاع الزرا عززي ك مززا يت نزاول و صززف دوال اإلن تززاج
وحتليلها وشرع وتفسري كيفية عمل قزانون ت نزاقص الغ لزة وتطب يزق ذ لزن ع لزى الق طزاع الزرا عزي ك مزا
يت نزاول مززدى ت قززدم أو ترا جززع امل شززروع الزرا عززي مززن خززالل درا سززة الت كززاليف واإل يززرادات باإل ضززافة
إىل دوال الت كززاليف يف امل شززاريع االقت صززادية ودا لززة اإلن تززاج ك مززا يت نززاول أي ضززا جا نززب الط لززب
وال عزرض يف سززوأ املنت جززات الزراع يززة وحتد يززد سززعر ال تززوا ن ودرا سززة سززلوك امل نززتجني يف ظززل سززوأ
املنافسة الكاملة وأيضا التنم يزة يف الق طزاع الزرا عزي وأ سزباب التخ لزف يف الزرا عزة وكيف يزة التغ لزب
علي هزا سزواء كا نززت خ صزائص ذات يزة لالقت صززاد الفل سزطيو أو كا نزت تززرتبط تمار سزات اال حززتالل
اإل سززرائيلي ك مززا يت نززاول أي ضززا السيا سززات الزراع يززة مززن خززالل ت طززوير ا ملززوارد الزراع يززة والب حززوث
واإلرشاد الزراعي والسيا سزات التعليم يزة وال سزعرية واملال يزة والت سزويقية ك مزا يت نزاول نو يزل األن شزطة
الزراعية واملصادر الداخلية واخلارجية واالدخار واإلقراض الزراعي.
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4225ملإ ا ةملاملستشدياتمل امل اكوملالصحية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ي هزدف هززذا امل قززرر إىل تعر يزف الطا لززب/ة تف هززوم املست شزفى وت صززنيف املست شززفيات وأنواع هززا
ووظائف هززاب ويت نززاول الب ي ئززة الداخل يززة والبي ئززة اخلارج يززة للمست شززفى واملرا كززز ال صززحيةب ومف هززوم
اخلدمات ال صحية وخصائصها وأبعادهاب وير كزز امل قزرر ع لزى تعر يزف الطا لزب/ة أي ضزا بالعمل يزات
والو ظززائف اإلدار يززة املتنو عززة يف املست شززفى واملرا كززز ال صززحية التخ طززيط والتن ظززيم والتوج يززه
والرقا بزةب ك مززا يت نززاول أ سززس وم بززادئ ت صزميم املست شززفى واملرا كززز ال صززحيةب و جيززري التعر يززف
باألق سزام التشخي صزية والعالج يزة واإلدار يزة والفندق يززة يف املست شزفىب وامل خزايفر و بزرامج ال سززالمة يف
املست شزفيات واملرا كزز ال صززحية وت قزويم أداء املست شززفى واملرا كزز ال صزحية بززالرتكيز ع لزى ق يززاس
كفاءة وفاعلية وإنتاجية املستشفى واملراكز الصحية.

4226مل العالقاتملالعامةمليفملاملؤسساتملالصحيةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يزززود هززذا امل قز رر الطا لززب/ة بف كززرة عا مززة عززن مف هززوم ت سززويق ا خلززدمات ال صززحية ون ظززم
املعلو مززات الت سززويقية والتخ طززيط الت سززويقي للمؤس سززات ال صززحيةب وعنا صززر ا ملزززيج الت سززويقي
املختل فزة يف ق طزاع املؤس سززات ال صزحيةب وي هززتم امل قزرر بتعر يززف الطا لزب/ة تف هززوم وأهم يزة العال قززات
العا مززة يف املؤس سززات ال صززحيةب ويت نززاول جمززاالت العال قززات العا مززة وتن ظززيم العال قززات العا مززة
وخت طززيط ألن شززطة العال قززات العا مززة ومف هززوم ا لززرأي ال عززام وتكوي نززه وت غززيري وخصائ صززه وأنوا عززهب
واس تخدام االتصاالت وأنواعها يف أن شزطة العال قزات العا مزة وممار سزات وتطبي قزات العال قزات العا مزة
مع األيفراف ذات العالقة كاجلمهور والنقابات واجملتمع احمللي واجلهات احلكومية وغريها.

4227ملاالقتصا ملالقياسي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  0103مبادئ االحصاء ب  4217االقت صاد التحليلي الكلي
يهدف هذا املقرر إىل التعرف على املواضيع احلديثة اليت تعاجل الظواهر االقتصادية واإلدارية
باالستعانة تعطيا ت النظرية االقتصادية والتقنيات اإلحصائية والرياضية بقصد الوصل إىل
معلمات مقدرة وكتربة صاحلة لالستخدام يف اختاذا القرارات والتنبؤ املستقبلي بسلوك تلن
الظواهر  .وأيضا مواجهة النظرية االقتصادية بالواقع وذلن عن يفريق قياس الظواهر والعالقات
االقتصادية .التحقق من مدى انطباأ النظريات على الواقع أي اختبار النظريات .استخدام
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املعرفة اليت مت التأكد من انطباقها ولو بصورة تقريبية على الواقعب للمس اعدة يف اختاذ
القرارات ووضع السياسات االقتصادية .ويركز هذا املقرر على بنا ء ومراجعة النموذج االءدار
اخلطي العام الكالسيكي .ت وصيف النموذج ومشاكل أخطاء التوصيف ونتائجها واالختبارات
يف هذا اجلانب وأخطاء القياس  .يفرأ التقدير املربعات الصغرى املعممةب اإلمكانية العظمىب
املتغريات املساعدةب العزوم

يفرأ االختبار التقاربية نسبة اإلمكانيةب مضاعف الكرانج .

املتغريات الصورية واستخداماتها .املعادالت اآلنية .مناذج االءدار املو ع وفرتات اإلبطاء .
مقدمة عن السالسل الزمنية ).استقرار السالسل الزمنية واختبارات السكون جذر الوحدة )
التكامل املشرتك (غرينجر) واالءدار الزائف .منوذج تصحيح اخلطأ.

4228ملا لتش عاتملالصحيةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4171مبادئ القانون وحقوأ اإلنسان
ي هزتم هزذا امل قززرر بتعر يزف الطا لزب/ة ع لززى أ هزم الت شززريعات ال صزحية املع مزول ب هززا ع لزى امل سززتوى
احملليب وكذلن جيزري التعر يزف بالت شزريعات امله مزة يف جممو عزة مزن ا لزدولب و يزتم ت سزليط ال ضزوء
على التشريعات الصحية اليت تتعلق باملؤسسات ال صزحية وتتع لزق ب ال عزاملني يف هزذ املؤس سزة وتتع لزق
باملر ضزى والتعا مززل مع هززمب وتتع لززق بالنقا بززات املهن يززة يف املؤس سززات ال صززحيةب ك مززا ير كززز امل قززرر
على التشريعات ا ليت تتع لزق ازاالت التق صزري ال طزيب مزع ب عزض املر ضزى وأ سزس وآل يزات الت عزايفي مزع
هزذ ا حلزاالتب وير كززز ع لزى الت شززريعات ا لزيت ت هزتم بززإلزام يفزواقم امل ؤس سززات ال صزحية بأخالق يززات
املهن الصحية.

4229ملاالقتصا ملال اضي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)
متطلب سابق  4216االقتصاد التحليلي اجلزئي ب  4217االقتصاد التحليلي الكلي
يهدف هذا املقرر إىل التعرف على استخدام األساليب الرياضية يف العلوم االقتصادية ب وهو
استخدام لغة ا لرياضة عرب ما نسميه بالنماذج الرياضية للعالقات االقتصادية ووصف الظواهر
االقتصادية وان كانت تعرب عن متغري أو ظاهرة أو عالقة متشابكة بكل قطاعات االقتصاد
القومي ايث يتناول تعريف االقتصاد الرياضي والعالقة بني االقتصاد الرياضي والقياسي
والثوابت واملتغريات ومفه وم الدوال وأنواعها ونظام املعادالت اخلطية ب وكذلن النماذج
االقتصادية ومكونات النموذج االقتصادي ومتغرياته بوأيضا مفهوم التوا ن وحتليل التوا ن يف
مناذج االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي  .وكذلن مفهوم املصفوفات وأنواعها واستخدام
نظام املعادالت اخلطية باستخدام ا ملصفوفات وحل منوذج توا ن االقتصاد اجلزئي والكلي .
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وكذلن التعرف اىل مناذج املنتج  -املستخدم وا.يكل العام .ذ النماذج ب والتفاضل ومفهوم
املشتقة وقواعد االشتقاأ واهم التطبيقات االقتصادية للتفاضل  .وموضوع التك امل وتطبيقاته
االقتصادية وقواعد التكامل وتطبيقاته االقتصادية .

4230ملاملصا فملاالسالمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
تززوى امل قززرر ع لززى تززاريخ ون شززأة الب نززوك اإل سززالمية ب وكيف يززة ع مززل هززذ الب نززوك
واال سزرتاتيجيات ا لزيت ت قززوم علي هزاب وم قار نزة كززل ذ لزن بزالبنوك التقليد يززةب وتو ضزيح مزوارد األ مززوال
وا سززتخداماتها يف الب نززوك اإل سززالميةب وكيف يززة ا سززتثمارها .ززذ األ مززوال بطري قززة تتنا سززب مززع
ال شززريعة اإل سززالمية ب وكيف يززة حتقيق هززا ل ر بززاع .وا خلز دمات ا لززيت حتقق هززا للمجت مززعب مززن خززالل
م شززاركتها يف امل شززاريع االقت صززادية ال كززبرية و كيف يززة هززذ امل شززاركةب ويفري قززة تعا مززل هززذ
الب نزوك مززع التمو يززل واإل قزراض بأ سززاليب إ سززالمية مزن خززالل املرا اززة وامل شزاركة وغري هززاب ودرا سززة
م سززتقبل هززذ الب نززوك مززن خززالل درا سززة واقع هززا ا حلززالي والت طززورات املطلو بززة من هززا ل كززي حت ظززى
تكانة أكرب يف املستقبل.

4231ملالتسم قملاالخض :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
ي عزد م قزرر الت سزويق االخ ضزر مزن ا جملزاالت احلدي ثزة يف ع لزم الت سزويق ح يزث ان هزذا امل قززرر
يف البدا يززة يق عزبرّف ماه يززة الت سززويق االخ ضززر مززن خززالل يفززرع مززدخل م شززوأ اىل الت سززويق االخ ضززر
والت طززور الف كززري ملف هززوم الت سززويق االخ ضززر ك مززا ي نززاقش البي ئززة الطبيع يززة وموا صززفات
اال يززو )ISO 14000( 14000يف م سزار ع مززل املنظ مزات و يفززرأ معا جلززة الت لزوث البي ئززي بكا فززة
اشكاله وآليات ا عزادة ال تزدوير مزن ا جزل احل فزاظ ع لزى امل صزادر الطبيع يزة وعنا صزر ا ملززيج الت سزويقي
االخ ضزر وي نززاقش امل قزرر يف الو حززدة اال خزرية ا سززرتاتيجية الت سزويق االخ ضززر مزن خززالل درا سزة حززاالت
لشركات تعمل وتتخصص يف جمال التسويق االخضر.

4232ملالرواةةمل الشدافيةمل املسا لةململكافحةملالدسا :مل3ملساعاتملمعتمدة مل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر اىل اعطاء الطالب فكرة عن موضوع الف سزاد و عزن و سزائل مكافح تزه
يف اجملتمعات املدنية .
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ح يززث يت طززرأ اىل تعر يززف الف سززاد ب انوا عززه املت عززددة (سا سززي ب اداريب مززالي  ).....و
كزذلن ا شززكاله املت عزددة ( كززبري ب صززغري)  .و ينت قزل ب عززدها لب يززان امل فزاهيم املرتب طززة تكاف حززة
الفساد علىى املستوى اجملتمعي مثل مفهوم احلكم الصام .
يع طززي ب عززدها صززورة عززن ن ظززام النزا هززة ا لززويفو باعمد تززه املختل فززة  .و ب عززدها ي طززرع
حت ديات نظام النزاهة يف العا العربي .

4233ملختطي مل تطم ملاملرتجات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتعا مززل م قززرر خت طززيط وت طززوير املنت جززات ( )4233مززع املو ضززوعات ذات ال صززلة بتعر يززف ال طززالب
بطبي عززة إدارة امل نززتج اجلد يززد ومهام هززا مززن ح يززث دور املنت جزات يف ج هززود ال شززركات الت سززويقية
وتعر يزف امل نزتج وخ صزائص امل نت جزات اجلد يزدة وأنواع هزاب إىل جا نزب ا سزتعراض دور ادارة الت سزويق يف
عمل يززة خت طززيط امل نززتج اجلد يززد ومراح لززه مززن ح يززث األ هززداف واال سززرتاتيجيات وا لززربامج الت سززويقية.
وتنميةاملعر فززة النظر يززة والعمل يززة ذات العال قززة يف ت طززوير املنت جززات اجلد يززدة وابتكار هززا مززن مرح لززة
توليد األفكار وغربلتها ح تزى اختبار هزا ت سزويقيّاب و كزذلن و ضزع ا لزربامج الت سزويقية املالئ مزة ع نزد
يفزرع امل نزتج اجلد يززد ل سزواأ ألول مزرة .ك مززا يت نزاول شززرحا مف صزال حزول كيف يززة تب نزّي امل سززتهلن
للمنت جززات اجلد يززدة والعوا مززل ا ملززؤترة ع لززى عمل يززة ال تززبوب إىل جا نززب إك سززاب الطا لززب املعر فززة يف
إدارة دورة حياة املن تج وقياسها ويفبيعة الربامج التسويقية املالئمة لكل مرحلة.

4234ملالتسم قملالعقا ي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يت طززرأ م قززرر الت سززويق الع قززاري اىل جوا نززب ا خززرى يف الت سززويق ا يززث يع مززل ع لززى نييز هزا عززن
مواضيع التسويق االخرى ح يزث يتخ صزص هزذا امل قزرر يف الت سزويق الع قزاري ع لزى إظ هزار اخل صزائص
املميزة للمنتج العقاري من حيث امللمو سزية واخل صزائص االقت صزادية ك مزا ويت نزاول هزذا املقرراي ضزا
يفزرأ ت سززعري امل نززتج الع قزاري وا سززرتاتيجيات تروجي هززا والت عززرف ع لزى ق نززوات التو ر يززع امل سززتخدمة يف
تو يع املنتج العقاري وتوضيح مفهوم املبيعات العقارية ودور رجال البيع يف هذا اجملال.

4235ملاحملاسبةملاإلسالمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يت نزاول هزذا امل قزرر امل فزاهيم اإل سزالمية مل صزطلحات الن شزا الت جزاري يف العمل يزات احملا سززبيةب
وامل صززطلحات األ صززيلة واحلقيق يززة لل مززال وملك يززة ا ملززال يف اإل سززالمب ك مززا ي سززتعرض املف هززوم
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ال قززانوني للمن شززتت االقت صززادية ع نززد امل سززلمني وأنواع هززا وعمليات هززاب وأو جززه اال خززتالف بين هززا و بززني
املن شزتت املعا صززرةب ويت نزاول الز كززاة وكيف يزة احت سززاب ا لزدخل اخلا ضززع لن ظزام الز كززاةب وآل يززات
إدارة الو قززف يف اإل سززالمب والتعر يززف بامل صززارف اإل سززالمية واألع مززال واألن شززطة ا لززيت نار سززهاب
وتب يززان االختال فززات األسا سززية آلراء عل مززاء امل سززلمني مززن شززركات ال تززأمني وأن شززطتها املختل فززةب
ف ضززال عززن امل شززاكل ا لززيت توا جززه شززركات ال تززامني الت جززاري يف التوا فززق مززع قوا عززد ال شززريعة
اإلسالمية.

4236ملاحملاسبةملاحلكممية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يت نززاول هززذا امل قززرر اإل يفززار ال عززام لن ظززام احملا سززبة احلكوم يززةب وامل بززادئ احملا سززبية وا لززدورة
امل سزتندية للو حززدات احلكوم يززة ب ك مززا ير كزز ع لززى هي كززل املوا نززة العا مزة للدو لززة ال سززيما املوا نززة
العا مززة يف فل سززطنيب وكيف يززة تق يززيم أداء الو حززدات اإلدار يززة احلكوم يززةب وحتق يززق الرقا بززة املال يززة
علي هززاب واأل سززس احملا سززبية ا لززيت مي كززن االعت مززاد علي هززا يف احملا سززبة احلكوم يززةب وكيف يززة
معا جلزة العمل يزات املال يززة للو حزدات اإلدار يزة احلكوم يززة تزا ي شزمل ذ لززن اإل يزرادات العا مزةب والنف قززات
العا مززةب واحل سززابات اجلار يززة املدي نززة والدائ نززةب واال سززتثمارات املال يززة و فززق نظر يززة األ مززوال
املخص صززةب وإ عززداد اخلال صززات والت قززارير ال شززهرية واحل سززابات وال قززوائم املال يززة اخلتام يززة
للمؤسسات احلكومية وفق معايري احملاسبة احلكومية.

4237ملال اضياتمليفملاإل ا ةمل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)مل مل
ي شزمل هزذا امل قز رر املو ضززوعات اآلت يزة وتطبيقات هزا يف جمززال اإلدارة االقرتا نزات وبيانات هزاب وا شززتقاأ
االقرتا نززات اجلرب يززة واأل سززية واللوغارن يززةب و قززانون السل سززلة ب واال شززتقاأ ال ضززمو وتطبي قززات
اال شززتقاأ ب والتكا مززل خوا صززه وتطبيقا تززه والتكا مززل بززاألجزاء والت عززويضب وامل صززفوفات
واحملددات.

4238ملالتسم قملالسياحيمل الدردقي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يت نززاول م قززرر الت سززويق ال سززياحي والف نززدقي ( )4238مو ضززوعات عد يززدة يف جمززال صززناعة
ال سزياحة كزون الت سزويق ال سزياحي م فهو مزا حزديثا ن سزبيا و مزن ا هزم املو ضزوعات ا لزيت يتناو .زا امل قززرر
أ سززس وم فززاهيم ع ا مززة يف الت سززويق و ت سززويق ا خلززدمات والت سززويق ال سززياحيب وا هزم ا سززرتاتيجيات
صززناعة ال سززياحة وماه يززة ال سززوأ السياحي.ومناق شززة ح جززم ال عززرض والط لززب يف ق طززاع ال سززياحة
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ويت طززرأ امل قززرر اىل ا سززس وم فززاهيم الت سززويق الف نززدقي والتعا مززل مززع ا ملززوارد الب شززرية يف الق طززاع
ال سززياحي ح تززى الو صززول اىل االر ا هززات احلدي ثززة يف صززناعة ال سززياحة وعنا صززر ا ملزززيج الرتو جيزي
السياحي ودراسة التسويق السياحي عرب االنرتنت.

4239ملحماسبةملاملرشآتملاملالية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
ي هززدف هززذا امل سززاأ إىل التع مززق وإك سززاب الطا لززب املعر فززة الكاف يززة لطبي عززة اإل جززراءات
احملا سزبية لززدى أ هززم ق طزاعني ضززمن املؤس سززات املال يزة وه مززا ق طززاع الب نزوك وق طززاع ال تززأمنيب ح يززث
يتم رزئة املساأ إىل جزئيني وه مزا

ا سزبة الب نزوك و

ا سزبة ال تزامنيب و يزتم ذ لزن مزن خزالل ت نزاول

املوضوعات التالية
اسبة البنوك تشمل أنواع البنوك ووظائف هزاب وأق سزام الب نزن الت جزاري وعنا صزر الن ظزام
احملاسيب فيهب كذلن تناول أقس ام البنن الفنية من خالل التعرف ع لزى يفبي عزة ع مزل ت لزن األق سزام
ووظائف هززاب ك مززا يززتم ت نززاول اإل جززراءات احملا سززبية دا خززل ت لززن األق سززامب وكيف يززة إ عززداد ال قززوائم
املال يززة األسا سززية للب نززوكب وا لززيت ت شززمل قائ مززة ا لززدخل واملر كززز ا ملززالي وقائ مززة ال تززدفق الن قززديب
وقائمة التغريات يف حقوأ امللكية.
اسبة التأمني تشمل التعرف على ن شزأة ال تزأمنيب وأنوا عزهب وامل بزادئ القانون يزة لل تزأمنيب
وعمل يززات إ عززادة ال تززأمنيب واإل جززراءات احملا سززبية املتعل قززة ب تززأمني ا حلززوادثب وال تززأمني ع لززى احل يززاةب
واالستثمارات املالية لدى شركات التأمنيب ومن تم إعداد القوائم املالية األساسية .ا.

4240ملال اضياتملاملالية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4237الرياضيات يف اإلدارة
بدون متطلب سابق لتخصص علوم التأمني
ي هززتم هززذا امل قززرر بدرا سززة أ يفززراف العمل يززة االئتمان يززة ( ال قززروض واال يززداعات ) بأ شززكا.ا
وأنواع هزا املختل فززة وال طززرأ الكم يزة واملال يززة امل سززتخدمة مززن ق بزل امل صززارف يف كت لززف ح سززاباتها ب
با سزتعراض مف هزوم الفا ئززدة و يفزرأ ح سززابها بنوعي هزا الب سززيط واملر كزب  .وب يززان ا سزتخدام ا لززدفعات
املنتظ مززة واملت سززاو ية ب وأ نززواع اخل صززم الال مززة ملتاب عززة األن شززطة املال يززة واال سززتثمارية يف امل صززارفب
و كزذلن يفززرأ ا سزتهالك ال قززروض ( ق صززرية األ جزل ويفوي لززة األ جززل ) وت سزويتها أو ا سززتبدا.ا وإ عززادة
جدولتها.
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4241ملا ا ةملخماط مل )2ململ 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4109إدارة كايفر 1
ي هزدف هزذا امل قزرر اىل حتل يزل العال قززة بزني إدارة اخل طزر وحتلي لزه وحتد يزد ب و أ هززداف إدارة
اخل طزر ب ومو قززع إدارة امل خززايفر يف ا.ي كزل التنظي مززي لل شززركات ال تزامني و يفززرأ

ززع املعلو مززات

وقياسها ب وأساليب إدارتها للحد من تأتريها  .وتامني املخايفرب ومف هزوم ال تزامني ب وأنوا عزه املع مزول
بها يف شركات التامني.

4254ملإ ا ةملاملصا ف:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يت نززاول هززذا امل قززرر اىل تعر يززف الطل بززة بززانواع الب نززوك و االن شززطة االسا سززية ا لززيت نار سززها
الب نززوك و كززذلن حتل يززل العمل يززات امل صززرفية وب يززان مززدى تاتري هززا يف االخت يززار بززني السيا سززات
االسرتات يجية اليت تسهم يف اجراء التحليل ا ملزالي لل قزوائم املال يزة للب نزوك للو قزوف ع لزى املر كزز ا ملزالي
.ا  .وتوضيح كيفية قيام هذ البنوك بتشكيل احملافظ االستثمارية.

4260ملتسم قملاخلدمات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
ي طزرع هززذا امل قزرر جممو عززة مزن ال ق ضززايا املعا صزرة يف جمززال ت سزويق ا خلززدماتب ح يزث ي سززرد
مقد مززة واف يززة عززن صززناعة وت سززويق ا خلززدمات وأي ضززا أنظ مززة و منززاذج ا خلززدمات ومناق شززة أ سززاليب
قي اس مفهوم جودة اخلدمات وتسعريها وتروجيها وتو يعها وماهية التسويق الدولي للخدمات.

4261ملمبا ئملالتامةمل ا ا ةملاملخاط مل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ االدارة
يهدف هذا امل قزرر إىل تعر يزف الطل بزة تو ضزوعات امل قزرر مزن خزالل عزرض املعلو مزات األسا سزية
للخ طززر وال تززأ مني مززن نززاحييت األ صززول العلم يززة والتطبي قززات العمل يززة خا صززة في مززا يتع لززق باألخ طززار
املختل فززة ا لززيت يت عززرض .ززا ال فززرد واملن شززتت االقت صززادية وأ نززواع ال تززأمني وإ عززادة ال تززأمني ا لززيت تغ طززي
هزذ األخ طزار وهي ئزات ال تززأمني ا لزيت ت قزدم هزذ التغط يزات التأمين يزة مزع التطب يززق ع لزى ق طزاع ال تززامني
الفلسطيو.
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4262ملحماسبةملش كاتملالتأمةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4131مبادئ احملاسبة ()1
ي هزدف هزذا امل قززرر إىل تعر يزف الطا لززب تو ضزوعات و درا سزات تف صززيلية يف اجلا نزب احملا سززيب
ل شززركات ال تززأمني و يززتم ت نززاول املو ضززوعات الت ال يززة اجلانب الن ظززري و

تززوى مف هززوم ال تززامني ب

وعنا صززر ع قز د ال تززامنيب و إ عززادة ال تززامنيب والت عززرف ع لززى خ صززائص وم يزززات
ال تززامني .ك مززا ي هززدف اىل تعر يززف الطا لززب اا نززب امل صززروفات يف

ا سززبة شززركات

ا سززبة شززر كات ال تززامني

التعوي ضزات ب الع مزالتب م صزاريف إدار يزة و معر فزة اإل يززرادات .و كزذلن حتل يزل وف هزم ال قزوائم املال يززة
يف شركات التامني.

4366ملالتأمةملاهلردسيمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4261مبادئ التأمني وإدارة املخايفر
يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطلبة تفهوم التامني ا .ندسي وكل التامينات اليت يشملها ومن
اهمها تامني اخطار املقاولنيب وتامني اخط ار الرتكيبات وتامني تعطيل املاكيناتب باالضافة
اىل ب عض التامينات االخرىب وكذلن معرفة الطلبة بالعمليات الفنية .ذا النوع من التامنيب
وكذلن معرفتهم بتامني الطاقة وكل التامينات اليت يش تملها ومن اهمها التامني اتناء عمليات
االنشاء والتشييدب والتامني اتناء مراحل التشغيل.

4263ملاالتصاالتملالتسم قية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
سززيتم يف هززذا امل قززرر الت عززرف ع لززى ا ملززداخل احلدي ثززة لالت صززاالت الت سززويقية وك يززف مي كززن
التن سزيق بين هزا و بزني اإل سزرتاتيجية الفعا لزة للت سززويق ب صزورة تكامل يزةب وت شزمل هزذ ا ملزداخل اإل عززالن
والب يززع الشخ صززي و يفززرأ ترويج/تن شززيط املبي عززات والدعا يززة والن شززر

والت سززويق عززرب اإلنرت نززت

والت سزويق املبا شزر و غزري ذ لزن مزن يفزرأ االت صزاالت الت سزويقية احلدي ثزة .كزذلن يت ضزمن هزذا امل قززرر
العوا مززل ا ملززؤترة يف االت صززاالت الت سززويقيةب و سززيتم مناق شززة ودرا سززة األ سززاليب املختل فززة للرتو يززج
الت جزاري وحتلي لزهاب وي هزدف هزذا امل سزاأ إىل درا سزة اإل عزالن الت جزاري مزن ح يزث يفبيع تزه وخصائ صززه
وآتار .
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4264ململالتأمةملاالسالميمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4261مبادئ التأمني وإدارة املخايفر
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب تفهوم التأمنيب معنى التأمني لغةب معنى التأمني
شرع اب أهمية التأمني وأنواعهب مفهوم التأمني التكافلي ع ند علماء الشريعة والقانونب مفهوم
التكافل وأهمية التكافل االجتماعيب التأمني التكافلي أحكامه وشرويفه وضوابطهب
الفروأ بني التأمني التك افلي والتأمني التجاريب تطبيقات التأمني التكافليب معوقات التأمني
التكافليب بي ان معوقات التأمنيب يفرأ تذليل املعوقات وتسريع العمل بالتأمني التكافلي وفق
الضوابط والشرو املعمول به يف سوأ فلسطني للتامني .

4265ملتطبيقاتملحاسمبيةمليفملالتسم ق:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويقب  0102احلاسوب
يت نزاول امل قزرر عزددا مزن امل عزارف ا لززيت تو ضزح امل فزاهيم األسا سزية بتقن يزة املعلو مز ات والتطبي قززات
التكنولوج يزة ا لزيت ختزدم ق طزاع الت سزويقب ك مزا ي قزدم امل قزرر تزدريبا عمل يزا ع لزى ا سزتخدام امل هزارات
احلا سزوبية والربجم يززات املختل فززة يف تطبي قززات االن شزطة الت سززويقية ب وحتل يززل البيا نززات وا سززتخالص
املعلومات الال مة وحتليل املشكالت واختاذ القرارات التسويقية .ويعرض امل قرر جمموعة من تقنيات
املعلومات وتطبيقاتها يف ختزين ورم يزع ومعا جلزة البيا نزات وا سزرتجاعها وحتلي لزها لت سزاعد يف ا ختزاذ
ال قزرارات الت سززويقية ب و شزرحا ال سززتخدام برجم يزة معا جلززة الكل مزات للم سززاعدة يف إ عزداد الت قززارير
والبحوث ا لتسويقيةب وبرجمية العروض التقدمييةب وأخريا يعرض امل قرر تقنية استخدام اإلنرتنت يف
تطوير األنشطة التسويقية

4266ملتسم قملاخلدماتملالتاميريةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتعرف الطلبة يف هذا املقرر على انظمة التسويق يف شركات التامنيب ويتطرأ املقرر اىل
تعريف اخلدمات التامينيةب ويعرف الطلبة على االنشطة التسويقية .ذ اخلدمات يف شركات
التامنيب ويتعرف الطلبة فيه ايضا على حتليل البيئة التسويقية خلدمات التامني .وكذلن على
اساليب تطوير املنتجات التامينية وتسعريها وتروجيها.
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4267ملسياساتملالتسعس:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يت ضزمن هززذا امل قززرر جممو عززة مززن املو ضززوعات املتعل قززة بالت سززعري كأ حززد عنا صززر ا ملزززيج
الت سزويقي ويع مزل ع لزى تو ضززيح دور هزذا العن صزر  .ح يززث يزتم ف يزه مناق شززة تعر يزف ال سزعر وم سززمياته
واألخ طززاء ا لززيت ت قززع يف عمل يززة الت سززعري و كززذلن يت نززاول العوا مززل ا ملززؤترة يف قززرارات الت سززعري
وإجراءاته وأساليبه واإل سزرتاتيجيات اخلا صزة بزه  .ك مزا وي عزاجل هزذا امل قزرر يفزرأ عمل يزة الت سزعري يف
هيا كززل ال سززوأ املختل فززة والت سززعري يف ظززل ا لززدورة االقت صززادية و عززرب دورة ح يززاة امل نززتج ك مززا و يززتم
تو ضزيح تطبي قززات الت سززعري يف املنت جززات ال صززناعية واال سزتهالكية ك مززا و يززتم الت طززرأ إىل الت سززعري
على املستوى الدولي و يتم معاجلة موضوع اوث التسعري وخطواتها.

4268ملحمكمةملالش كات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يهدف هذا امل قرر إىل تعريف الطلبة تفهوم حوكمة الشركات و توضيح العالقة التوا نية
اليت جيب ان تكون بني املدراء التنفيذيني و أعضاء جملس اإلدارة و أصحاب املصلحة .والتعرف على
م بززادئ احلوك مززة ا لززيت ن شززرتها منظ مززة الت عززاون االقت صززادية و التنم يززةب ومعر فززة وا قززع حوك مززة
الشركات يف الشركات الفلسطينية املساهمة املدرجة يف سوأ فل سزطني لز وراأ املال يزة و الت طزرأ
اىل دور مؤس سززة التمو يززل ا لززدولي يف ن شززر م بززادئ احلوك مززة يف دول جززال إفريق يززا و دول ال شززرأ
األوسط.

4270مل قمانةملالتجا ةملااللكرت نيةمل االنرتنت:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يف هذا املقررب يدرس الطلبة جمموعة متنوعة من املوا ضزيع ا لزيت تغ طزي امل سزائل القانون يزة
املتعل قزة ام يززع جمزاالت اإلنرت نززت والو سزائط الرقم يززةب ليتعر فزوا ع لززى ح قزوقهم وواج بززاتهم القانون يززة
ويدركوا كيفية محاية الشركات والعاملني والزبائنب واحرتام هزم وا حزرتام رغ بزاتهم .ير كزز هزذا
امل قززرر ع لززى حتل يززل درا سززات ا حلززاالت ا ملززثرية لل جززدل ب شززأن ال قززرارات القانون يززة املتعل قززة بالت جززارة
اإللكرتون يززة واإلنرت نززت ب و كززذلن ا لززوعي بززاجلرائم اإللكرتون يززة وعقوبت هززا ع لززى ال صززعيد ا لززويفو
والدولي.
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4280ملإ ا ةملاملؤسساتملالسياحيةمل 3ملساعات)مل مل3ملنظ ي)مل مل
يت نززاول هززذا امل سززاأ أع مززال و كززاالت و شززركات ومكا تززب ال سززياحة وال سززفر املختل فززة
واملنشأة الفندقية ب واملرتبطة بكافة فعاليات وأنشطة وجماالت العمل السياحي الداخلي واخلارجي
والتعريف بهاب وأنواعها ومهامها املختلفةب ودراسة وسائل حجز الرحالت احملل يزة والدول يزةب وح جزز
الطريانب واجملاالت اإلدارية واحملاسبية يف نطاأ وكاالت وشركات ومكاتب السياحة والسفر ب
ومعر فزة يفبي عزة الو ظزائف واألع مزال املرتب طزة ب هززاب ون ظزم احل جزز اآل لزي ل شزركات ال طزريان العامل يززةب
واحلجز عن يفريق اإلنرتنيتب واحلجز وإصدار التذاكر باستخدام نظام غاليلو واألنظ مزة األ خزرى
املعمول بها يف فلسطني.

4281مل اخلدماتملالسياحيةمل الدردقيةململ 3ملساعات)مل 2ملنظ يمل1+ملعملي) مل
متطلب سابق  4180مدخل إىل صناعة السياحة
يهدف هذا املساأ إىل عرض اخلدمات والتسهيالت السياحية والفندقية املتنوعة وكيفية
التعامل مع هذ اخلدمات والقدرة على بيعها وتسويقها للشرائح املختلفة تا يتناسب مع رغباتهم مع
األخذ بعني االعتبار قدرات هذ الشرائح املختلفة بكما يسعى املساأ اىل خلق خدمات و تسهيالت
جديدة تا يتوافق مع يفلب السوأ السياحي من خالل االختالفات بني الشرائح من عادات و تقاليد
وتقافات ب و وي املساأ جان بزا عمل يزا يتع لزق ب تزدريب يف مؤس سزة سزياحية كت صزة ع لزى ب عزض امل هزام
املتعلقة باخلدمات وتقد ميها على أن يقوم بإعداد تقرير يف أخر الفصل ويناقشه مع أستاذ .

4282ملإ ا ةملالدرا قمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي)مل مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
تتضمن هذ املادة معرفة نشأة صناعة الفنادأب وتاريخ صناعة الفنادأ احلديثةب وحجم
الصناعة الفندقية وخاصة يف فلسطنيب وأنواع الفن ادأ ودرجتهاب وتصنيفاتها الرئيسةب والتعريف
بن ظززام ت صززنيف الف نززادأ الفل سززطيو ب ومعر فززة ا خلززدمات الفندق يززة الرئي سززة واألن شززطة وا خلززدمات
اإلضافيةب واملنتج السياحيب باإلضافة إىل رهيزات الفنادأ ( (housekeepingب ونظم اإلدارة
الفندق يززة ووظائف هززا وأق سززامها املختل فززة م ثززل ق سززم اال سززتقبالب العال قززات العا مززةب أدارة ال غززرفب
والتخزينب وقسم الغسيلب األغذية واملشروباتب األقسام اإلدارية واحملاسبةب والتسويقب واملبيعاتب
وأساليب يادة كفاءة األداء وأساليب يادة الرايةب وختفيض تكلفة التشغيلب واملعايري الدول يزة
للوظائف الفندقية ب ويفبيعة االستثم ارات يف الفنادأ ب وتطبيق التقنيات احلديثة يف كافة أنشطة
العمل الفندقي وأهمية التسويق وأهمية احملافظة على جودة اخلدمة الفندقية املقدمة للسياعب ويفبيعة
املوارد البشرية الال مة للعمل الفندقيب والعالقة بني ادارة املنشأة الفندقية وبني العاملني فيها.
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ملاجلم كيمل cargoمل 3ملساعات)مل 2ملنظ ي ،مل1مل عملي) مل

4283ملنظامملالشحنمل التخلي
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة

يهدف هذا املساأ للتعرف على قوائم و بيانات الشحن واألحكام العامة للنظم اجلمركية
واالتفاقيات الدولية وإجراءات التخ لزيص اجلمر كزي ك مزا يو ضزح أ نزواع الب ضزائع املع فزاة مزن ر سزوم
اخلدمات واملخالفات اجلمركية والتعريفة اجلمركية والتعامل مع يفرأ ووسائل الشحن املخ تلف ة.
و وي املقرر جانبا عمليا يتعلق بالتدرب على اس تخدام برجميات كتصة بعمليات الشحن وتتبعهاب
وبرجميات اخرى.

4284ملالسياحةملالبي يةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي)ملململ مل
متطلب سابق  4180مدخل إىل صناعة السياحة
تت ضززمن مف هززوم وارا هززات ال سززياحة اجملتمع يززة م ثززل ال سززياحة البي ئززة والطبي عززة والثقاف يززة
والزراع يززة والت سززلق وامل شززي وا لززدراجات ا .وائ يززة وال صززحراوية و سززياحة التأ مززل وامل شززاهدة ومتاب عززة
ال ظزواهر الطبيع يززة ال نززادرةب وال سززياحة الت ضززامنية والبدي لزة واال سززتدامةب وأ منززا أ خززرى .ززا عال قززة
بالرتاث الثقايف والتاراي للبلد اخل ب كما املساأ العادات والتقاليدب وامل طزبخ التقل يزديب وأ نزواع
الطعام اخلاصة باجملتمع ا لفلسطيو ب واملوسيقىب واحلرف اليدوية .ويتضمن أيضا أهمية العالقة
بزني اجملت مززع احمل لززي وال سززياع وكيف يززة التعا مززل مع هزم (ا لززوعي اجملتم عززي) ومعر فززة املف هززوم ا حلززديث
لل سززياحة البدي لززة والبي ئززة (االيكولوج يززة ) (ecotourismواراهات هززا وممار سززاتها املختل فززةب
والتأتريات السلبية ملخت لف األنشطة السياحية على البيئة نتيجة بعض املمارسات السياحية اخلايفئةب
وكذلن أهمية احلفاظ على املواقع السياحية بهدف احملافظة على استدامتها.

4285ملاالستثما ملالسياحيمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4131مبادئ

اسبة ()1

يهدف هذا املساأ إىل تو ضزيح األهم يزة االقت صزادية العظ مزى مزن صزناعة ال سزياحة وخا صزة
القطاع السياحي الفلسطيو ب وأ شزكال اال سزتثمار املختل فزة ب هزذا احل قزل الع مزالأ املتزا يزد ات سزاعه
ون شززايفه وت نززوع خدما تززه وا لززذي أ صززبح بي ئززة خ صززبة لال سززتثمار ,و كززذلن ا حلززوافز ا لززيت ت قززدمها
احلكو مزات لزدعم اال سزتثمار ال سزياحي وخا صزة يف فل سززطنيب ك مزا و يو ضزح امل سزاأ يفزرأ تنم يززة و
تعظيم الربح من خالل العمل السياحي.
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4286ملإ ا ةمل املما ملالبش ةمليفملاملؤسساتملالسياحيةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي)مل مل
متطلب س ابق  4101مبادئ اإلدارة
يتضمن هذا املساأ تصنيف املوارد البشرية العاملة يف ك تلف جماالت الصناعة السياحة
وخا صزة الف نزادأب وخصا ئ صزهاب وأ سزس تزدريبها وآل يزات ت طزوير وتنم يزة ا ملزوارد الب شزرية يف جمززاالت
الصناعة السياحية املختلفةب وأهمية العنصر البشري يف صناعة السياحةب واهمية العالقة بني إدارة
املنشأة السياحية والعاملني فيهابوالتجارب الدولية املتق دمة يف صناعة السياحة والضيافةب ودورها يف
استيع اب العمالة الكثيفةب ويف دفع عجلة التنمية االقتصاديةب وأساليب خت طزيط ا ملزوارد الب شزريةب
وأهمية اختيار املوارد البشرية املالئمة للمنشاة السياحيةب وأهم اراهات الع مزل املطلو بزة يف صزناعة
الضيافة والفنادأ واملنشتت السياحية األخرى.

4287مل التخطي مل الترميةملالسياحيةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4121مبادئ االقتصاد()1
يتناول هذا املساأ أسس ختطيط املواقع السياحية املختلفةب وخطوات التخطيط ودعائمه
وأنواعه ب ومقومات وعناصر اجلذب السياحي املتوافرة باملوقعب وكيفية إدارتها وتطويرهاب وتدريب
الكوادرب وحتديث اخلطط باستخدام مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية يف الصناعة السياحيةب ومراحل
عملية اإلدارة اإلسرتاتيجيةب وعالقتها باملتغريات البيئيةب باإلضافة إىل معرفة األيفر الفكرية
واالراهات اليت يتم تطويرها من أجل شرع كيفية تطوير املوارد السياحيةب مثل منوذج دورة
املنتجاتبكما يتناول املساأ عملية التنمية املستدامة والتطوير الشامل للمواقع السياحية.

4288ملأعمالملش كاتملالسياحةمل الطسانمل 3ملساعات)مل 2ملنظ ي،مل1ملعملي)مل مل
يتناول هذا املساأ ال تعريف بوكاالت وشركات الطريانب وشركات ومكاتب السياحة
والسفر وأنواعها ومهامها واليت ترتبط بكافة فعاليات وأنشطة وجماالت العمل السياحي الداخلي
واخلارجيب ودراسة وسائل حجز الرحالت احمللية والدوليةب وحجز الطريانب واجملاالت اإلدارية
واحملاسبية يف نطاأ أعمال وكاالت وشركات الطريانب وشركات ومكاتب السياحة والسفرب
ومعرفة يفبيعة الوظائف واألعم الب والتخصصات املتعلقة بهاب ونظم احلجز اآللي لشركات الطريان
العامليةب واحلجز عن يفريق اإلنرتنيتب واحلجز وإصدار التذاكر باستخدام نظام غاليلو واألنظمة
األخرى املستخدمة يف فلسطنيب ويف اجلانب العملي يتم تدريب الطلبة على برجميات كتصة مثل
برجمية األياتا وبرجمية األماديوس.
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4289مل تطبيقاتملحاسمبيةمليفملاملؤسساتملالسياحيةمل 3ملساعات)مل 1ملنظ ي،مل2مل عملي)مل مل
متطلب سابق  0102مبادئ احلاسوب
تتضمن مفهوم نظم املعلومات السياحيةب والتطبيقات احلاسوبية يف الفنادأ واملطاعم مثل
نظام  Fideloويف وكاالت ومكاتب وشركات السياحة والسفر مثل نظام  Galilioواألنظمة
األخرى ونظم املعلومات اجلغرافية  GISيف اإلدارة السياحية.

4290ململنظاملحجوملالطسانمل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ يمل،مل1ملعملي)مل مل
متطلب سابق  0102مبادئ احلاسوب
ي هزدف هزذا امل سززاأ ملعر فزة أنظ مزة ح جززز ال طزريان املختل فزة وآل يززة التعا مزل مع هزا وال تززدريب و
التطب يززق ع لززى هززذ األنظ مززة وقوا عززد ح سززاب أ سززعار تززذاكر ال طززريان وف قز ا خلززط ال سززري والدر جززة
السياحية و مدة الرحلة والتخفيضات املمنوحة.

مل4291ملإ ا ةملاجملممعاتملالسياحيةمل مل3ملساعات)مل 3ملنظ ي)مل مل
متطلب سابق  4180مدخل إىل صناعة السياحة
يتناول هذا املساأ آليات توظيف املعرفة النظرية لدى ال طالب يف السياحة لتطوير خطة
لوجهة سياحية وكيف ية قيادة جمموعة سياحية بنجاعب باالستناد إىل األسس واملبادئ العلميةب وهي
تستند إىل مادة االستدامة السياحية من حيث مبادئ وأسس االستدامةب ولكنها تتناول اجلانب
العملي والتطبيقي بشكل أكربب ايث يتم تطبيق منوذج ( ) VICEويتناول املساأ آليات حتقيق
السياحة املستدامة ألهدافهاب وكيف تتحول إىل خطط وبرامج ضمن البيئة اليت تعمل فيها.كما
يناول املساأ تطوير الوجهة السياحية ومراجعتهاب وكيفية التسويق .اب ودور جمتمع املستفيدين يف
هذ العملية.

4302ملال ا ةمل إ ا ةملاألعمالملالصغسة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يتناول هذا املساأ مفهوم الريادة وتطور هذا املفهوم وخصائص الشخص الريادي مع امثلة
عملية على ذلن من واقع منظمات األعمال الفلسطينية والعربية والعامليةب وكذلن اعداد دراسات
اجلدوى للمشاريع الصغرية من الناحية املالية والفنية والتسويقية باإلضافة لتناول اهم العوا مزل ا لزيت
تؤتر يف جناع وف شزل امل شزاريع ال صزغرية مزع ت نزاول درا سزات واقع يزة لزبعض امل شزاريع ال صزغرية االك ثزر
جناحا يف البيئة الفلسطينية كما يتن اول املساأ ب عزض اجلوا نزب القانون يزة للم شزاريع لب نزاء امل شزاريع
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الصغرية اليت جيب االملام بها إلنشاء او تطوير مشروع صغري كزإجراءات الرتا خزيص املختل قزة مزن
واقع البيئة الفلسطينية .

4303ملتد باتملعمليةمليفملش كاتملالتامةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق انهاء  60ساعة معتمدة
يتم تدريب الطلبة يف هذا املقرر وايفالعهن على أعمال و ان شزطة و كزاالت و شزركات و
مكا تزب ال تزأمني ك مزا ي قزوم ال طزالب بال تزدريب ع لز ى ممار سزة هزذ االع مزال م يزدانيا و مزنح ال طزالب
فر صززة الل قززاء و التوا صززل مززع ال عززاملني يف و كززاالت و شززركات و مكا تززب ال تززامني وادارة امل خززايفر
واملسئولني عنهاب و تدريب الطلبة ايضا على كيفية استخدام كافة االوراأ و املستندات املست خدمة
يف وكاالت وشركات و مكاتب التامني وااليفالع على التشريعات املنظمة للعملية.

4304ملاإل ا ةملالد لية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يو ضززح هززذا امل قززرر مف هززوم اإلدارة الدول يززة وك يززف ت طززورت ويفبي عززة عم لززهاب و مززا ال فززرأ
بين هزا و بززني األع مزال احملل يززةب وأخالق يززات األع مزال الدول يززة وامل سززؤولية االجتماع يزةب ويت حززدث أي ضززا
عززن العو ملززة مززن ح يززث مفهوم هززا ون شززأتها ومظاهر هززا و تززالوث العو ملززة واجيابيات هززا و سززلبياتهاب ك مززا
يو صززف بي ئززة األع مززال الدول يززة السيا سز ية والقانون يززة واالقت صززادية والتقن يززةب باإل ضززافة إىل األب عززاد
الثقاف يززة لززإلدارة ال دول يززةب و شززركات األع مززال الدول يززة مززن ح يززث مفهوم هززا وخ صائ صززها وا لززدور
اال جيززابي وال سززليب ا لززذي تؤد يززه يف االقت صززاد ال عززامليب ويت نززاول امل قززرر صززفات ا ملززدير يف منظ مززات
األعمال الدوليةب وأشكال التنظيم امل سزتخدم يف منظ مزات األع مزال الدول يزةب ك مزا وي شزرع اإلدارة
اال سززرتاتيجية يف منظ مزات األع مززال الدول يززةب وا سززرتاتيجيات اإلن تززاج والت سززويق والتمو يززل وا ملززوارد
الفكر يززة يف منظ مززات األع مززال الدول يززةب واقت صززاد االنرت نززت والت جززارة االلكرتون يززة وأنظ مززة
املعلومات العاملية ومناذج رارب عاملية ناجحة يف اإلدارة الدولية.

4306ملاإل ا ةملاإلسرتاتيجية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ي قزدم هزذا امل سززاأ عر ضزا ملف هززوم التخ طزيط والتخ طززيط اال سزرتاتيجي واملرا حززل ا لزيت ميززر
ب هززا هززذا ال نززوع مززن التخ طززيط ح يززث يززتم الت عززرف ع لززى التحل يززل الر بززاعي ومف هززوم الرؤ يززا والر سززالة
واملناهج اخلاصة بالتخطيط اال سزرتاتيجي ملنظ مزات األع مزال يف ظزل ا لت حزديات املختل فزة ا لزيت توا جزه
هززذ املنظ مززاتب ك مززا ي قززدم امل سززاأ استعرا ضززا لعمل يززة التخ طززيط اال سززرتاتيجي لززدى شززركات
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األع مززال يف فل سززطني مززن خززالل ت شززخيص وا قززع البي ئززة الفل سززطينية و مززا يوا جززه ق طززاع األع مززال مززن
حتززديات سيا سززيه واقت صززاديهب وي قززدم امل سززاأ عر ضززا للتخ طززيط اال سززرتاتيجي لززدى ا لززو ارات
والو حزدات احملل يزة وال يززة ا عزداد ت لزن اخل طززط و مزا يوا جزه احلا لززة الفل سزطينية مزن حتززديات تزا يتع لززق
بالتخطيط االسرتاتيجي يف كل من القطاع العام واخلاص.

4307ملتطبيقاتملحاسمبيةمليفملالعلممملاإل ا ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوبب  4101مبادئ اإلدارة
ي عززرض ال يززة ا سززتخدام تطبي قززات مايكرو سززوفت او فززيس يف ا جنززا االع مززال اإلدار يززة
ويك سزب الطا لزب امل هزارات الال مززة ال سزتخدام ا هزم التطبي قزات اإلدار يززة اخلا صزة يف بر نزامج اك سززل
املخط طززات املختل فززة وا لتن بززؤ وا ختززاذ ال قززرار با سززتخدام ا لززدوال االح صززائية والريا ضززية واملال يززة
باإل ضززافة ال سززتخدام بر نززامج اك سززس إلدارة قوا عززد البيا نززات مززن ح يززث ان شززاء ا جلززداول اخلا صززة
بالقاعدة واالستعالم والتقارير على ضوء ما تتطلبه املنظمات املعاصرة من تقارير حيو يزة و كزذلن
تقديم تصور معا صزر لزبعض ا لتطبي قزات اإلدار يزة املعا صزرة يف منظ مزات األع مزال وا لزيت نكن هزا مزن
ا عززداد الت قززارير املختل فززة لززدى املنظ مززات مت عززددة ال فززروع وا لززيت ت سززتخدم شززبكات االت صززال
واالنرتنت.

4308ملإ ا ةملاجلم ةملالشاملة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ي قززدم هززذا امل سززاأ عر ضززا ملف هزوم ا جلززودة ال شززاملة يف منظ مززات األع مززال والت طززورات
التارا يزة يف جمززال ا جلززودة ودور االدارة العل يززا يف ب نززاء ن ظززام ا جلززودة ومتطل بززات وال يززة الت حززول ءززو
ا جلززودة مززن ن كززني ال عززاملني والرتك يززز ع لززى العم يززل و تويف يززد العال قززة مززع ا ملززوردين باإل ضززافة
ال سزتخدام ادوات ا جلززودة و عززرض جلززوائز ا جلزودة وال شزهادات املختل فززة املتعل قززة بن ظززام ا جلززودة ISO
باإل ضزافة لتت بزع ب عزض منظ مزات األع مزال يف البي ئزة الفل سزطينية وا بززر امل عزايري ا لزيت ت قزدمها منظ مززات
األع مززال يف فل سززطني للح صززول ع لززى شززهادات ا جلززودة مززن وا قززع حززاالت درا سززية ملنظ مززات أع مززال يف
البيئة الفلسطينية.

4309ملاإلحصا ملاحليميمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب  5303مناهج البحث العلمي
ير كزز هزذا امل قززرر ع لزى تزو يزد الطا لززب/ة بامل بزادئ األسا سزية للتحل يززل اإلح صزائي وتطبيقات هززا
ع لزى امل شزكالت البيولوج يزةب ويت نززاول امل قزرر تو يزع االحت مزاالت وحتل يززل التنو يزع والرتا بزط وا لززتال مب
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ويت نزاول امل قززرر أي ضزا األ سززاليب اإلح صزائية ا لززيت ت شزمل العال قززات بزني جمتم عززات الدرا سزة والعي نززات
و

ززع البيا نززات وتنظيم هززا وحتلي لززهاب واأل سززاليب اإلح صززائية امل سززتخدمة يف اخت بززار الفر ضززياتب

وحتليل التباينب واألساليب غري البارميرتية.

4310ملاقتصا اتملالعم :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يت نزاول امل قزرر سزوأ الع مزل وأهم يزة درا سزتهب مزع تو ضزيح مف هزوم الط لزب ع لزى الع مزل ب و كززذلن
تو ضززيح مرو نززات الط لززب ع لززى الع مززل واالختال فززات األسا سززية بززني كززل نززوعب و كززذلن تو ضززيح
ال عززرض والط لززب الك لززي ع لززى الع مززال واخل يززارات ا لززيت يواج هززا الع مززال ع نززد كززل حا لززةب كززذلن
التعر يززف بأهم يززة اال سززتثمار يف رأس ا ملززال الب شززريب والتعر يززف بززأنواع العما لزة مزن عاد يززة و مززاهرةب
وكيف يزة انت قززال الع مززال بززني الو ظززائ فب و تززأتري ا .جزرة مززن الر يززف إىل ا ملززدن و كززذلن بززني ا لززدول
ع لززى سززوأ الع مززل وأ جززور الع مززالب والت عززرض ملو ضززوع البطا لززة و شززرع أنواع هززا وآتار هززا االقت صززادية
وسبل معاجلتها.

4311مل اقتصا اتملاملما مل البي ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
ي هززدف هززذا امل قززر ر إىل تو ضززيح أ سززس اقت صززاديات ا ملززوارد بأنواع هززا املختل فززة مززن خززالل
الرتك يززز ع لززى التحل يززل االقت صززادي والنظر يززة االقت صززادية يف و صززف ا ملززوارد وحتد يززد خ صائ صززها
وت صزنيفاتها وا سزتخداماتها باإل ضزافة إىل يفزرأ تنميت هزا واحملاف ظزة علي هزا واآل تزار االقت صزادية للبي ئززة
والتلوث.

4312ملاهلردسةملاملالية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4341االدارة املالية
ي هزدف هزذا امل قزرر إىل تعر يزف الطا لزب بأهم يزة ا.ند سزة املال يزة ووظائف هزا ومنو هز ا مزن خزالل
أدوات هززا املتمث لززة بامل سززتقبليات و الع قززود اآلج لززة و اخل يززارات و امل بززادالت .و الت عززرف ع لززى امل يزززات و
احملاذير .ذ املك ونات يف التعا مزل ب هزا يف األ سزواأ املال يزة املختل فزة .ومعر فزة إمكان يزات تزداول هزذ
األدوات يف األسواأ املالية العربية عامة والفلسطينية خاصة.
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4313ملتسم قملاخلدماتملالصحية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عز يزززي الطا لززب/ة ي سززعى هززذا امل قززرر يف خت صززص ا لت سززويق اىل الت عززرف ع لززى ماه يززة
ت سززويق ا خلززدمات ال صززحية وذ لززن مززن خززالل الت طززرأ اىل موا ضززيع عد يززدة اهم هززا تعر يززف مف هززوم
واهم يززة ا خلززدمات ال صززحية و سززبل تط وير هززا وخصائ صززها وآل يززات خت طززيط الت سززويق للمست شززفيات
(وا هززم املنت جززات) وا خلززدمات ا لززيت ت قززدمها املست شززفى وتروجي هززا وت سززعريها وتو يع هززا وي ضززاف اىل
ذلن احلديث عن تنظيم ادارة التسويق وهيكليتها التنظيمية يف املستشفى.

4314مل تد باتملعمليةمليفملاملؤسساتمل 100ملساعةملتد ب):مل3ملساعاتملمعتمدة مل 3مل عملي) مل
متطلب سابق إنهاء املستوى الثاني
ي قزدم هززذا امل سززاأ نا فزذ لطل بززة ادارة االع مززال ن كزنهم مززن اال يفززالع ع لزى وا قززع منظ مززات
االع مزال الفل سزطينية مززن شزركات رار يززة و صزناعية وخدم يززة إلك سزابهم امل عززارف الال مزة لززدخول
ل سزوأ الع مزل مزن خزالل االلت حزاأ تنظ مزات االع مزال يف البي ئزة الفل سزطينية ح يزث يط لزع الطا لزب ع لززى
ا.ي كززل االداري للمنظ مززة وخ طززو ال سززلطة وامل هززام الوظيف يززة ل ق سززام املختل فززة يف املنظ مززة وال يززة
ت قززديم املنظ مززة ملخرجات هززا للمجت مززع باإل ضززافة لالت صززاالت الداخل يززة واخلارج يززة ا لززيت ت قززوم ب هززا
املنظ مززة و كززذلن ادارة ا ملززوارد الب شززرية يف املنظ مززة و مز ا ت سززتخدمه مززن و تززائق يف كت لززف االق سززام
والوظائف واخلدمات اليت تقدمها.

4315ملالتسم قملعربملاالنرتنت:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يناقش التسويق عرب االنرتنت ( )4315وهو احد املقررات االختيارية يف ختصص التسويق
ق ضزايا حدي ثززة يف الت سزويق تزقرب دور الت سزويق االلكرتو نززي يف ظزل الت طززور التكنو لزوجي يف الع صززر
ا حلزديث و مزن ا هزم املو ضزوعات ا لزيت يناق شزها هزذا امل قزرر تعر يزف مزا ه يزة الت سزويق االلكرتو نزي ب
عناصر املزيج االلكرتوني (املنتجبالسعرب التو يع والرتويجب عناصر التسويق االلكرتو نزي وا هزم
اسرتاتيجيات التسويق االلكرتوني و مقدمة يف التسويق عرب

ركات البحث ودور التسويق عرب

اإلمي يززل والعال قززات العا مززة مززن تززم اال عززالن الرق مززي وا سززاليب ا شززهار العال مززة التجار يززة يف الت سززويق
االلكرتوني واالعالم االجتماعي ب تصميم املواقع االلكرتونية واخريا نظم الدفع االلكرتوني.
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4316ملاال شا ملالسياحي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتضمَّن مقرر االرش اد السياحي وهو احد املقررات االختيارية يف خت صص التسويق مفهوم
الدليل السياحيِّبومفهوم محل شارة الدليل وأنواع األدالء السياحيِّنيب ووظائف الدليل ال سزياحيِّب
ودور وأهميَّتهب وعالقته بالفعاليَّات السياحيَّةب ومهارات عمل اإلرشاد السياحيِّ الناجحةب الشخصيَّة
م نها والفنيَّةب ووسائل اإلرشاد السياحيِّ وأدواتهب ومستقبل الدليل السياحيِّ.

4317ملا ا ةملاحملافظملاالستثما ةمل 3ملساعات)مل 2ملنظ ي،مل1عملي) مل
متطلب سابق  4109إدارة كايفر 1
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطل بززة بامل فززاهيم النظر يززة والعمل يززة يف ت كززوين

ززافظ

االستثمار يف األوراأ املالية وإدارتها وتشتمل هذ املادة على ستة أقسام رئيسية وهي بيئة االستثمارب
وكفاءة األسواأ املاليةب ونظرية

افظ االستثمارب والتحليل اجلوهري ل وراأ املاليةب وتقييم أداء

احملافظ االستثماريةب باإلضافة إىل أساليب إدارة احملفظة االستثماريةب و توي املقرر على جا نزب
عملي تطبيقي باستخدام برجمية االكسل يف تطبيقات

افظ االستثمار.

)4318ملاساسياتمليفملالعلممملاالكتما ةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4241إدارة كايفر 2
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة تفهوم اإلحصاء االكتواريب نشأته ب أهميته ودور
يف جمزال ال تزأمني واأل سزاليب املختل فزة لإلح صززاء االك تزواريب أهمي تزه يف جمزال التأمي نزات وتعري فززه
بطرأ تقدير السكان والوفيات يف الفئات العمرية املختلفة ب واداول احلياة والوفيات ب املعاشات
ومن تم حساب معدالت ال وفيات واليت تستخدم يف تقدير الدفعات التأمينية وحساب األقسا وإعداد
جداول املعاشات.

4322ملتطبيقاتملحاسمبية مليفملاملؤسسات ملالصحيةمل:مل3ملساعات ملمعتمدةمل 1نظ ي ،مل2عملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب
يتناول هذا املقرر جمموعة من التطبيقات احلاسوبية ذات االرتبا بأنشطة املؤسسات الصحيةب
وجيري تعريف الطالب/ة على الربامج وتطبيقاتها ومزاياها للمؤسسات الصحيةب وهذا املقرر يعمل على
مواكبة كل ما هو جديد يف جمال هذ التطبيقات.

397

4323ملاالقتصا ملاإل ا ي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2ب  4101مبادئ اإلدارة
ي هززدف هززذا امل سززاأ لتعر يززف الطا لززب ع لززى ماه يززة وأهم يززة االقت صززاد اإلداريب وحتل يززل
العال قزة بززني الن ظر يزة االقت صززادية واالقت صزاد اإلداري .و كززذلن بي ئزة عمل يززة ا ختزاذ ال قززرارات اإلدار يززة
والعوا مزل ا ملززؤترة في هززا.تم يت عززرض الح قزا لدرا سززة وحتل يززل الط لززب والتن بزؤ باملبي عززات ومرو نززة الط لززب .
إ ضزافة إىل نظر يززة اإلن تزاج واإل يززرادات الكل يزة وأنواع هززا والعوا مزل ا حملززددة .زا ودوال اإلن تززاجب وأ نززواع
الت كززاليف وحتلي لززها من يززاب ونظر يززة ال سززوأ وأ شززكاله وحتل يززل الت عززادل .وسيا سززات الت سززعري
وال قززرارات اإلدار يززة وا هززم العوا مززل ا ملززؤترة يف حتد يززد األ سززعارب وتأتر هززا بهيكل يززة ال سززوأب و يفززرأ
حتد يزد األ سززع ار وسيا سززة التمي يززز أل سزعري .ك مززا يت طززرأ امل سززاأ ملف هزوم ا لززربح ونظريا تززه والعوا مززل
ا حملز ددة لزه وا سزرتاتيجياتهب وأ سزس حتل يزل وحتد يزد األر بزاع .كزذلن يت طزرأ هزذا امل سزاأ إىل مف هززوم
الرت كزّز واال نززدماجب وا حتززادات امل نززتجني وأ شززكا.اب وتكا مززل امل شززروعات الرأ سززي واألف قززيب
وال شززركات مت عززددة اجلن سززيات .باإل ضززافة للرقا بززة ع لززى امل خزززون ال سززلعي وم نززافع هززذ العمل يززة
وتكاليف االح تفاظ باملخزون والرقابة عليهب ويفرأ تقييمه .ويتطرأ هذا امل سزاأ أي ضزا إىل م عزايري
تقييم كفاءة األداءب وأسس ومراحل عملية تقييم كفاءة األداء ومعايريها.

4324ملالتأمةملالصحيمل الضمانملاالجتماعي :مل3ملساعات ملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يهدف هذا امل قزرر إىل تعر يزف الطا لزب/ة بامل فزاهيم األسا سزية يف ال تزأمني ال صزحي وأنوا عزه
وإجراءاته والعقود القانونية للتأمني الصحي وأساليب حساب األقسا التأمينيةب ومفهوم ال ضزمان
االجتماعي ودور الضمان االجتماعي يف حتقيق رفاهية اجملتمع وسعادة املوايفنني فيما يتعلق تا قد
يتعرض له املوايفنون من أخطار وإصابات عملب والتعريف بالوظائف األساسية ملؤسسات الضمان
االجتماعي والتأمني الصحي

4325ملالترميةملاالقتصا ة:ململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يت نزا ول هزذا امل قزرر ماه يزة التنم يزة االقت صزادية وأهميت هزا وأ سزلوبها وم عزايري قيا سزهاب ك مزا
ي هزتم بززالتعريف ت شزكالت التنم يززة األسا سزية ا لززيت ت عززاني من هزا ا لززدول النام يزةب وبن مززاذج ونظر يززات
التنم يززة االقت صززادية .وي سززتعرض امل قززرر ا سززرتاتيجيات التنم يززة القطاع يززة والب شززرية .وي هززتم بدرا سززة
يفززرأ ن و يززل التنم يززة االقت صززاديةب والتخ طززيط االقت صززادي أ سززلوبا للتنم يززةب وأ سززباب تو سززع
ا سززتخ دامه وأدوا تززه وأ سززاليبه الفن يززة .ك مززا ي سززتعرض امل قززرر مف هززوم العو ملززة والن ظززام االقت صززادي
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اجلد يززد و تززأتري يف عمل يززة التنم يززة االقت صززادية يف الب لززدان النام يززة ودور املؤس سززات الدول يززة يف هززذ
العملية ك صندوأ النقد الدوليب والبنن الدوليب ومنظمة التجارة العاملية.

4326ملاالقتصا ملاإلسالمي:ململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
ي سزلط هززذا امل قززرر ال ضزوء ع لززى امل فززاهيم االقت صزادية ا لززيت تز خززر ب هزا ال شززريعة اإل سززالمية
وإ بززرا اخل صززائص ا لززيت ن يززز االقت صززاد اإل سززالمي عززن االقت صززاديات الو ضززعية املختل فززة ب ح يززث
سزيتناول امل قززرر يف البدا يزة تو ضززيح ب عزض امل فززاهيم وامل صزطلحات االقت صززادية العا مزة والو قززوف ع لززى
ن شزأة االقت صزاد اإل سزالمي وم صززادر و مزن تزم سيو ضزح يفبي عززة وخ صزائص االقت صزاد اإل سزالمي ا لززيت
ن يززز عززن ا لززنظم االقت صززادية األ خززرى ب كززذلن سزيتطرأ امل قززرر إىل شززرع مف صززل عززن احلر يززة
االقت صززادية يف االقت صززاد اإل سززالمي و ضززوابطها ب ك مززا سززيتناول امل قززرر الت عززرف ع لززى امللك يززة يف
االقت صززاديات املختل فززة وال طززرأ امل شززروعة الكت سززاب امللك يززة مززن من ظززور االقت صززاد اإل سززالمي ب
كززذلن يو ضززح امل قززرر نظر يززة التو يززع ومو قززف اإل سززالم من هززا إ ضززافة إىل تو ضززيح العمل يززة اإلنتاج يززة
وأ هززداف اإلن تززاج يف االقت صززاد اإل سززالمي ب ك مززا سزترب نظر يززة اال سززتهالك مززن خززالل حتل يززل
العوا مززل ا ملززؤ ترة يف اإلن فززاأ اال سززتهالكي يف كززل مززن الف كززر الو ضززعي واإل سززالمي ب ك مززا
سيو ضززح مو ضززوع الن قززود وامل صززارف يف االقت صززاد الو ضززعي واإل سززالمي واملقار نززة بينه مزا وأ خززريا
سززيتناول امل قززرر الن ظززام ا ملززالي يف املن ظززور اإل سززالمي بأدوا تززه املختل فزة سزواء يف جا نززب اإل يززرادات أو
النفقات ويفبيعة التنمية االقتصادية يف املنظور اإلسالمي والوضعي .

4327ملتطبيقاتملحاسمبيةمليفملاالقتصا :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2ب  0102احلاسوب
هززذا امل قززرر ي سززتعرض معلو مززات مف صززلة حززول تقن يززة املعلو مزات عمو مززا و مززا تت ضززمنه مززن
برجم يزات حدي ثززة ذات عال قززة بالنظر يززة االقت صزادية خصو صززا ب مي كززن ا سززتخدامها للم سززاعدة يف
حتليل البيانات االقتصادية إلجراء الدراسات االقت صزادية كاالقت صزاد اجلز ئزي واالقت صزاد الك لزي
واالقت صزاد اإلداري واالقت صززاد القيا سززي ب وسيو ضززح امل قززرر ال قزدرة ع لززى ر سززم املخط طززات البي ان يززة
وحتل يززل املعلو مززات املتعل قززة بامل شززكالت االقت صززادية والب حززوث ذات العال قززة مززن خززالل جممو عززة
متنو عززة مززن التطبي قززات احلا سززوبية للو صززول إىل ا ختززاذ ال قززرارات ب و سززيتناول امل قززرر شززرع تقن يززة
املعلو مززات ومكونات هززا املختل فززة يف حتل يززل امل شززكالت االقت صززادية وكيف يززة ا سززتخدام الرب جم يززات
احلا سززوبية ذات العال قززة كززأداة لتحل يززل و ختز زين املعلو مززات والبيا نززات و مززن تززم ال قززدرة ع لززى ا ختززاذ
ال قززرارات االقت صززادية سززواء املتعل قززة بنظر يززات االقت صززاد اجلز ئززي م ثززل درا سززة الن مززاذج االقت صززادية
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اخلا صززة باأل سززواأ و سززلوك امل سززتهلن و سززلوك امل نززتج والت كززاليف و كززذلن نظر يززات االقت صزاد
الك لززي م ثززل درا سززة عنا صززر ا لززدخل ال قززومي والن قززود وامل صززارف والبطا لززة والت ضززخم ب إ ضززافة
لتطبيقات االقتصاد اإلداري كتحليل اإلنتاج والتكاليف واالستثمار واملخايفرة .

4328ملإ ا ةملاملشرت اتمل املخازن ملالصحية مل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يركز هذا املق رر على تعريف الطالب/ة على العمليات والوظائف اإلدارية املتعددة إلدارة املشرتيات
وامل خزا ن ال صزحيةب و جيززري يف هزذا امل قززرر ت نزاول ماه يززة وظي فزة امل شززرتيات والت خززين يف املؤس سززات
الصحيةب وتنظيم وظيفة الشراء والتخزينب واسرتاتيجيات الشراء املختلفةب وحتديد احلجم االقتصادي
لطلبية الشراءب واختيار مصادر الشراء املناسبةب واستالم املشرتيات وفحصها للتأكد من مطابقة
املواصفاتب والسجالت اخلاصة بوظيفة الشراءب وتقويم أداء وظيفة الشراءب واختيار مواقع املخا ن
وتصحيحهاب وحتديد مستويات امل خزون واجراءات العمل واملناولة والرقابة وغري ذل ن.

4330ملحماسبةملالش كاتمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يهتم هذا املقرر بتعم يزق ف هزم الطا لزب للمحا سزبة املال يزةب ح يزث ي هزدف امل سزاأ إىل الت عزرف ع لزى
أ نزواع ال شزرك اتب مزن ح يززث اخل صزائصب وأ هزم احل سزابات اخلا صززة ب شزركات األ شزخاصب و مززن
تزم الرتك يززز ع لزى شززركات األ شزخاص بأنواع هززا املختل فزة باال سززتناد إىل قزانون ال شززركات املط بززق
يف فل سزطنيب ح يززث يززتم ت نززاول شززركات الت ضزامن(العادية) مززن ح يززث الت كززوينب والعمل يززات ا لززيت
ت قززوم ب هززا ب وا لززتغري يف ملكيت هززا مززن ح يززث ان ضززمام وانف صززال شززرينب وآل يززات تو ي عززات األر بززاع
لزديهاب وانق ضزاء وت صزفية أعما .ز اب و مزن تززم ت نزاول ت صزفية وانق ضزاء شزركة التو صزية الب سززيطةب
ويفرأ تسجيل العمليات املالية يف شركة احملاصة.

4331ملاحملاسبةملاإل ا ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يتناول هذا املقرر أسس ونظم احملاسبة اإلدار يزةب مزع التمي يزز ب شزكل وا ضزح بزني أنظ مزة كزل
من

اسبة الت كزاليف واحملا سزبة اإلدار يزة يف بي ئزة األع مزالب ك مزا يت طزرأ إىل م فزاهيم الت كزاليف

وأ سززس تبويب هززاب وحتل يززل العال قززة بززني التكل فززة واحل جززم وا لززربحب وكيف يززة إ عززداد املوا نززات
التخطيط يززة اجلار يززة يف املن شززتت التجار يززة وال صززناعية واخلدمات يززة وإ بززرا دور هززا يف التخ طززيط
والر قا بززة وتق يززيم األداءب وكيف يززة ا سززتخدام التقن يززات واأل سززاليب احلدي ثززة يف حتل يززل املعلو مززات

400

احملا سززبية ال ختززاذ ال قززرارات اإلدار يززة الت شززغيلية والرأمسال يززة بطري قززة علم يززة صززحيحةب وإ عززداد
تقارير وقوائم ي تم استخدامها يف تطبيق السياسات اإلدارية باملنشتت بكافة أنواعها.

4332ملحماسبةملالش كاتمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق 4330

اسبة الشركات ()1

ي هززدف هززذا امل سززاأ اىل تعر يززف الطا لززب ب شززركات األ مززوال وأنواع هززا و سززجالتهاب و يفززرأ
تكوين هزاب والعمل يزات املال يززة ا لزيت ت قزوم ب هززا وت صزفيتها وا نزدماجها وف قززا ل قزانون ال شزركات املط بززق
يف فل سزطنيب و بزالرتكيز ع لززى ال شزركات امل سزاهمة العا مززة وال شزركات ذات امل سزؤولية ا حملززدودةب
و يززتم ذ لززن مززن خززالل ت نززاول املو ضززوعات التال يززة التعر يززف واخل صززائص وإ جززراءات التأ سززيسب
واإل جززراءات احملا سززبية لت كززوين رأس ا ملززال تززا يف ذ لززن يززادة وخت فززيض رأس ا ملززالب ومعا جلززة
م صززاريف التأ سززيس واال صززدار ب وا صززدار ال سززندات ب واالحتيايف يززات واملخص صززاتب والت سززويات
اجلردية واعداد القوائم املالية األساسية ب وتصفية واندماج الشركة.

4336ملاملعا سملاحملاسبيةملالد لية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق 4330

اسبة الشركات ()1

يت نزاول هززذا امل قزرر الت عززرف ع لزى املنظ مززات وا.ي ئززات الدول يزة ا لززيت ت قز ف وراء عو ملززة احملا سززبةب
وجهود هزا يف هززذا ا جملززالب ويفبي عزة ا جملززامع املهن يززة احملا سزبية العامل يززة ودور هززا يف احل فزاظ ع لززى مه نززة
احملا سززبةب وتطوير هززاب وإ صززدار م عززايري

ا سززبية ال سززتخدامها يف عمل يززة إ عززداد ال قززوائم املال يززةب

كما يتناول عرض وتفسري ومناق شزة مف صزلة أل هزم امل عزايري احملا سزبية وم عزايري اإل بزالا ا ملزالي املنظ مزة
للمحاسبة امل الية الصادرة عن اجملالس املهنية احملاسبية املتخصصة.

4337ملتطبيقاتملحاسمبيةمليفملاحملاسبة:مل3ملساعاتملمعتمدة 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوبب  4132مبادئ احملاسبة ()2
ي هززتم هززذا امل سززاأ بتطب يززق الطا لززب م هززارات حا سززو بية لتنف يززذ األع مززال احملا سززبيةب وتقل يززل
تكل فززة األع مززال الكتاب يززة ب باإل ضززافة إىل ا سززتخدام ا لززربامج التطبيق يززة و بززرامج ا حلزززم ا جلززاهزة
لتنف يززذ األع مززال احملا سززبية ب و يززتم ذ لززن مززن خززالل الت عززرف ع لززى اإل يفز ار ال عززام لززنظم املعلو مززات
احملا سزبية احملو سززبة وبي ئزة الع مززل اإللكرتون يززةب والت عزرف ع لززى أسا سززيات ع مزل بر نززامج اإلك سززلب
و مزن تزم ا سزتخدام جزداول الع مززل اإللكرتون يزة لرب نزامج اإلك سزل وا لزدوال ا جلزاهزة يف التطبي قززات
احملا سزبية املختل فزةب ويف جمززاالت التخ طزيط إل عززداد املوا نزاتب والتحل يزل ا ملززاليب وإ عزداد ك شززوف

401

الروا تزبب واحت سززاب م سززتحقات ال ضززريبةب وإ عزداد اال سززتهالكات احملا سززبية ب وإ عززداد الت سززويات
اجلرد يززةب إ عززداد الت قززارير املال يززةب ك مززا يززتم ا سززتخدام ب عززض ا لززربامج وا حلزززم ا جلززاهزة يف
التطبي قززات احملا سززبية ح سززب أ حززدث ا لززربامج املتوا جززدة يف ال سززوأ احمل لززي تززا ي شززمل إ عززداد دل يززل
احل سزابات واأل صزنافب و ت سزجيل أ حزداث مال يزة وترحي لزهاب وا سزتخراج م يززان مراج عزةب وع مزل ق يزود
ت سززوية وإ عززداد قززوائم مال يززة .و كززذ لن يت ضززمن امل قززرر الت عززرف ع لززى ن ظززم إدارة قوا عززد البيا نززات
وتطبيقاتها يف اجملال احملاسيب.

4341ملاإل ا ةملاملالية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ يمل) مل
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب بززالتطور ال تز اراي لززإلدارة املال يززةب وت طززور وظي فززة
اإلدارة امل ال يززة وت نززوع مهام هززا عززرب املرا حززل التارا يززة ا لززيت مززرت ب هززا من شززتت األع مززالب ك مززا يززتم
الت عززرف ع لززى بي ئززة ومكو نززات احل قززل ا ملززالي ب والوظي فززة املال يززة وخ صائ صززها ب وواجبات هززا
وصالحياتهاب كذلن التعرف على وظيفة املدير املالي ومهامه امل ختلفةب ويلقي هذا املقرر ال ضزوء
ع لززى امل فززاهيم االسا سززية يف اإلدارة املال يززة م ثززل التخ طززيط ا ملززالي ودرا سززة وق يززاس العا ئززد وامل خززايفرة
وتب يززان العال قززة بينه مززاب وكيف يززة االخت يززار مززن بززني بززدائل اال سززتثمار املختل فززةب و كززذلن مف هززوم
القي مززة الزمن يززة للن قززود وف هززم أهم يززة اإلدارة والوظي فزة املال يززة ودور هززا يف تع ظززيم القي مززة ال سززوقية
للمن شززأةب و كززذلن ي ر كززز امل قززرر ع لززى ال نززواحي الريا ضززية يف اإلدارة املال يززة مززن ح سززاب الفوا ئززد
تخت لززف أنواع هززا و كززذلن القي مززة الزمن يززة وقي مززة ال تززدفقات املال يززة بززاختالف مززن إنفاق هززا أو
ا سززتالمهاب وأي ضززا مت الرتك يززز ع لززى األوراأ املال يززة مززن أدوات ملك يززة كاأل سززهم وأدوات د يززن
كال سزندات وب يزان ال فززروأ واالختال فزات يف ا سززتخدامهما كزأدوات لتمو يززل ال شزركاتب وكيف يززة
ا ختزاذ ال قززرار الت مزويلي بززأدوات امللك يزة أو أدوات ا لززدين و يفزرأ املفا ضززلة بينه مزاب ويف ا جلزززء األ خززري
مززن هززذا امل قززرر مت الت طززرأ إىل الروا فززع بإ شززكا.ا الثال تززة (ا ملززا لي والت شززغيلي والك لززي) وكيف يززة
قياسهما وكذلن عالق تهما باألرباع املتوقعة للشركات.

4342ملاملاليةملالعامة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تعر يززف الطا لززب باملال يززة العا مززة ودور هززا يف ظززل االنظ مززة االقت صززادية
و مززوارد الدو لززة وي ت نززاول بالتف صززيل ال ضززرائب وأهميت هززا يف د عززم االقت صززاد ال قززومي وا.ي كززل ال عززام
للموا نززة العا مززة والرقا بززة املال يززة والسيا سززات املال يززة النقد يززة والنف قززات العا مززة وأتار هززا االقت صززادية
واالجتماعية.
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4343ملإ ا ةملالتأمة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يهدف ه ذا املقرر إىل تعريف الطالب على أ شزكال شزركات ال تز امني ويفبيعت هزا وخصائ صزها
و أهميت هزا و كزذلن ع لزى مف هزوم اخل طزر وأنوا عزهب وو ظزائف ال تزأمنيب وأ نزواع ال تزأمني و يزبني أ سزس
ريا ضززيات ال تززامني وقوانين هززا و أو جززه تطبيق هززا وتطب يززق األ سززس النظر يززة مززن خززالل درا سززة تأمي نززات
احل يززاة كن مززوذج مو سززع أل حززد أ نززواع ال تززامني و مززن تززم سيا سززات األ سززعارب وأق سززا ال تززأمنيب
واالحتيا يفزاتب والتن ظززيم اإلداري ملن شززتت ال تززأمنيب وإ جزراءات إ صززدار بولي صززات ال تززأمنيب وت سززوية
املطال بززات والتعوي ضززاتب ويع مززل هززذا امل قززرر ع لززى ت سززليط ال ضززوء ع لززى كيف يززة ت سززويق ا خلززدمات
التأمينية ودور مؤسسات التامني حكومية ورارية يف خدمة اجملتمع.

4345ملاألسماقملاملالية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب تف هززوم األ سززواأ املال يززة ح يززث يب حززث يف امل بززادئ
األول يززة ل سززواأ املال يززة م ثززل تعر يززف وخ صززائص األ سززواأ املال يززة واألدوات امل سززتخدمة في هززا سززواء
املال يزة من هززا أو احلقيق يززة وأ نززواع األ سزواأ املال يززة األول يززة أو الثانو يززة املنظ مزة و غززري املنظ مززةب و كززذلن
األ سزواأ النقد يزة وأدوات هزا ا لزيت يزتم ال تزداول في هززا بال سزوأب والت عزرف إىل األ شزياء ا لزيت ر مزع وت فززرأ
بزني األ سززواأ املال يزة والنقد يززةب واملت عزاملني يف األ سززواأ املال يزة مززن مسا سزرة وو سززطاء مزع شززرع ال فززرو
قززات بينه مززاب و كززذلن املؤس سززات ا لززيت تع مززل يف هززذ األ سززواأب ومت الت طززرأ أي ضززا إىل مف هززوم
الك فززاءة وم سززتوياتها وأ نززواع املؤ شززرات امل سززتخدمة يف سززوأ األوراأ املال يززة وكيف يززة قيا سززها مززع
الرتك يززز ع لززى املؤ شززرات امل سززتخدمة يف أ هززم بور صززات ال عززا  .وأي ضززا مت الرتك يززز ع لززى عمل يززة
ال تززداول يف األ سززواأ املال يززة وب يززان أ نززواع األوا مززر امل سززتخدمة يف البور صززات و شززرو ال تززداول
وال قززوانني املنظ مززة .ززاب وأ خززريا مت الرتك يززز ع لززى ح سززاب ال سززعر ال عززادل لز وراأ املال يززة مززن أ سززهم
وسندات وكذلن حسب العوائد على هذ األدوات املالية.

4346ملتطبي قصاتملحا سصصمبيةمليفملالع لصصممملاملال يصةمل امل صص فية:مل3مل سصصاعاتملمعت مصصدةمل  1ملن ظص ي،مل2مل
عملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوبب  4341اإلدارة املالية
م بززادئ وقوا عززد ا سززتخدام بر نززامج اإلك سززلب أ سززس التعا مززل مززع ا لززدوال يف اإلك سززلب
ا سززتخدام اإلك سززل يف كت لززف املوا ضززيع املال يززة م ثززل ح سززاب قي مززة الق سززط ل قززرض مز اب ح سززاب
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القي مززة امل سززتقبلية ال سززتثمار مب لززغ مززاب حتد يز د االحتيا جززات املال يززة ل شززركة مززاب تق يززيم امل شززاريع
اال سززتثماريةب ت صززنيف كززايفر االئت مززانب تق يززيم عا ئززد و كززايفر األوراأ املال يززةب ا سززتخدام تقن يززة
ال دولة يف التطبيقات املالية واستخدام تقنية االستهداف يف التطبيقات املالية.

)4345ملاالسماقملاملاليةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4109ادارة كايفر 1
ي هزدف هززذا امل قزرر إىل تعر يززف الطل بزة تف هززوم األ سزواأ املال يززة بأنواعها(الفور يزة وامل سززتقبلية
تا فيها أ سزواأ اخل يزارات)ب والت عزرف إىل األ شزياء ا لزيت ر مزع وت فزرأ بزني األ سزواأ املال يزة والنقد يزةب
واملت عززاملني يف األ سززواأ املال يززة مززن مسا سززرة وو سززطاء مززع شززرع ال فز رو قززات بينه مززاب و كززذلن
املؤس سزات ا لزيت تع مزل يف هزذ األ سزواأب ومت الت طزرأ أي ضزا إىل مف هزوم الك فزاءة وم سزتوياتها وأ نززواع
املؤ شززرات امل سززتخدمة يف سززو أ األوراأ املال يززة وكيف يززة قيا سززها مززع الرتك يززز ع لززى املؤ شززرات
امل سززتخدمة يف أ هززم بور صززات ال عززا  .وأي ضززا مت الرتك يززز ع لززى عمل يززة ال تززداول يف األ سززواأ املال يززة
وب يززان أ نززواع األوا مززر امل سززتخدمة يف البور صززات و شززرو ال تززداول وال قززوانني املنظ مززة .ززاب وأ خززريا مت
الرتك يززز ع لززى ح سززاب ال سززعر ال عززادل لز وراأ املال يززة مززن أ سززهم و سززندات و كززذلن ح سززب العوا ئززد
على هذ األدوات امل الية.

4348ملالتاميراتملاالجتماعيةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4261مبادئ التأمني وإدارة املخايفر
ي شزرع هززذا امل قززرر يفبي عززة م نززافع ال عززاملني كم كززون أسا سززي حلز مززة التعوي ضززات .ت شززمل
املوا ضزع املطرو حزة يف هزذا امل قززرر ال تزأمني ع لززى احل يززاة وال صزحة اجل مززاعي و بزرامج التقا عززد األ خززرى
وتعو ي ضزات ال عززاملني و تزأمني ال عززايفلني عزن الع مززل وال ضزمان االجت مززاعي و بزرامج ال تززأمني االجت مززاعي
األ خززرى وعمل يززات ا ملززؤمن اجل مززاعي وإ عززادة ال تززأمني واجلوا نززب القانون يززة مل نززافع ال عززاملني و بززرامج
التأمني االجتماعي.

4349ملإ ا ةملخماط ملاالئتمان:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
أسا سززيات االئت مززان امل صززريفب و ظززائف و أدوات االئت مززان امل صززريف وأنوا عززهب أ سززاليب
التمو يزل امل سزتخدمة ع نززد مزنح االئت مززانب م سزببات كزايفر االئت مززان امل صزريفب يفززرأ حتل يزل وق يززاس
كزايفر االئ ت مزانب إدارة املعلو مزات االئتمان يزةب التحل يززل ا ملزالي واالئت مزاني للم قزرتضب إدارة ال قززروض
املتعثرةب وأسبابها وعالجها.
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4351ملإ ا ةملاإلنتا مل العمليات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
مي ثززل هززذا امل قززرر مز جيززا مززن اإلدارة وا.ند سززة ال صززناعية و

ا سززبة الت كززاليفب ح يززث

يت نززاول مقد مززة يف إدارة العمل يززات اإلنتاج يززة مززن ح يززث املف هززوم والت طززور ا ل تززاراي والعوا مززل ا ملززؤترة
ع لزى اإلنتاج يزةب وحتل يزل ا لعمل يزات اإلنتاج يزةب ا ختزاذ ال قزراراتب حتل يزل نق طزة الت عزادلب وتطبي قززات أو
ا سزتخدامات ع لزم اإلدارةب ويو ضزح أي ضزا اال سزرتاتيجيات واخل طزط املتب عزة يف إدارة العمل يزاتب يفززرأ
التن بززؤ بالط لززبب كيف يززة التخ طززيط للطا قززة اإلنتاج يززة للمؤس سززات ال صززناعيةب و يفززرأ التخ طززيط
للطا قززة اإلنتاج يززة يف امل ؤس سززات اخلدم يززة با سززتخدام نظر يززة االنت شززارب وآل يززة خت طززيط موا قززع
الت سززهيالتب إ ضززافة إىل ذ لززن الرتت يززب ا لززداخلي للم صززنع مززن ح يززث أهمي تززه وأ نززواع العمل يزات
ال صزناعية واخلدم يزةب و يفززرأ و منزاذج ترت يزب امل صززنع مزع الرتك يزز ع لززى ا سزتخدام ال طزرأ الريا ضززية
واإلحصائيةب وتصميم نظام العملب إدارة امل صادر البشريةب ويفرأ العمل.

4354ملأسا سصصياتملت صصصمياملاملما قصعملااللكرت ن يصةملالتجا صصة:مل3مل سصصاعاتملمعت مصصدةمل 1ملن ظص ي،مل2مل
عملي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
ي هزدف هزذا امل قزرر إىل إك سزاب الطل بزة م هزارات ت صزميم موا قزع الت سزويق عزرب اإلنرت نززتب
ب شزكل يزدعم ن شززا امل سزتهلن و يززادة وا لززوالء لل سزلعة او اخلد مززة او الف كززرة .يغ طزي امل قززرر مف هززوم
اإل عزالن عززرب موا قزع اإلنرت نززتب وم بززادئ ت صزميم وإن شززاء مو قزع إلكرتو نززي ب شززكل عزام ون شززر ع لززى
شززبكة اال نرت نززتب وخا صززة ت لززن ا لززيت ختززدم الت جززارة اإللكرتون يززة والت سززويقب ك مززا يت طززرأ إىل
االل يز ات املختل فززة ل لززدفع اإللكرتو نززي .وجي سززد امل قززرر

آل يززات الت سززويق و تززرويج املبي عززات

اال سزتهالكيةب ك مزا ي شزمل موا ضززيع مت عزددة من هزا امل بزادئ األسا سززية لإل عزالن التقل يزدي واإل عززالن
عززرب اإلنرت نززتب وم بززادئ ت صززميم املوا قززع االلكرتون يززة ا لززيت ت عززز رر بززة امل سززتهلنب والعال مززات
التجارية.

4356مل التسم قملااللكرت نيملعربملاالنرتنت:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
ي بززدأ هززذا امل قززرر بلم حززة عا مززة مززثرية وفعا لززة يف عززا ت سززويق املنت جززات وا خلززدمات عززرب
اإلنرت نزتب تززم يت نززاول

يززع اجلوا نززب التقن يززة املبت كززرة يف الت سززويق ع لززى االنرت نززتب تززا يف ذ لززن

أهم يززة ت صززميم صززفحات الو يززب وتطوير هززاب وإدارة اإل عزالن والعال قززات العا مززة وا لززذيوع والن شززر
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واملبي عززاتب ك مززا يغ طززي م صززطلحات رئي سززة م ثززل

ززرك اززث الت سززويق ب وا سززتنبا البيا نززات

الت سززويقية وأدوات هززاب و عززرض إعال نززات الت سززويق عززرب الرب يززد اإللكرتو نززيب والت سززويق اإلعال نززي
التفاعلي النشط.

4357ملالتسم قملالد ليملااللكرت ني:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يغ طززي امل قززرر وا حززدة مززن أ هززم مكو نززات اإلنرت نززت وا لززيت تتم ثززل ب قززدرتها ع لززى تو صززيل
املنت جزات وا خلز دمات إىل امل سززتهلن ال عززامليب ف فززي هززذا امل قززرر يززتعلم الطل بززة كيف يززة تق يززيم األ سززواأ
الدول يزة مززن خززالل اإلنرت نززت وباالعت مززاد ع لززى جممو عززة متنو عززة مززن املنهج يززات واألدوات الرقم يززةب
ودجم هززا يف خ طززة الت سززويق عززرب االنرت نززت وا لززيت مززن شززأنها أن ت صززل إىل امل سززتهلن ال عززامليب وي شززمل
اي ضززا م فززاهيم أ خززرى من هززا م فززاهيم الت سززويق ا لززدولي عززرب االنرت نززتب وت طززوير احل مززالت اإلعالن يززة
لتتالءم واملكوّن الثقايف واحلضاري واجملتمعي للمجتمعات املستهدفة.

4358ملالتسم قملالسياحيمل الدردقيملال قمي:مل3ملساعاتملمعتمدة مل 2ملنظ ي،مل1مل عملي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يت طززرأ م سززاأ

الت سززوي ق ال سززياحي والف نززدقي الرق مززي إىل تعر يززف ال طززالب تف هززوم

ال سززياحة االلكرتون يززة و يفززرأ ا سززتقطاب ال سززياع وا جنززا م عززامالتهم الرقم يززة مززن ح جززز ف نززادأ
و تززذاكر ال طززريان مززن خززالل صززفحات الو يززب والتطبي قززات امل سززتخدمة يف احل جززز والرتك يززز ع لززى
رقم نزه

يزع العمل يزات اخلا صزة بال سزياحة وال سزفر وال ضزي افة وامل طزاعم والف نزادأ واملرا فزق اال خززرى

واليت نكّن املؤسسات من حتقيق أقصى ق در من الكفاءة والفعالية.

4359مل تكرملمجياملاإلعالنملال قمي:مل 3ملساعاتملمعتمدة مل  2ملنظ ي،مل1مل عملي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى اإل عززالن عززرب اإلنرت نززت مززن خززالل احلا سززوب وا.وا تززف النقا لززة
واألج هزززة اللوح يززة والرقم يززة األ خززرىب ويغ طززي امل قززرر كيف يززة وا سززاليب إن شزاء اإلعال نززات عززرب
االنرتنت للمنتجات واخلدمات وتقييمها .ك مزا ي هزدف امل قزرر إىل ف هزم الن مزاذج التجار يزةب وإك سزاب
الطل بزة م هزارات ت طزوير إ سزرتاتيجية املنت جزات وا خلزدمات للت سزويق عزرب التقن يزات الرقم يزة .ان ا .زدف
ا لززرئيس مززن هززذا امل قززرر هززو معا جلززة موا ضززيع

ززددة تتع لززق بززاإلعالن عزرب اإلنرت نززت مززن خززالل

ا.وا تزف النقا لززة واألج هزززة احملمو لزة األ خززرىب ك مزا يت ضززمن امل قززرر ق ضززايا اخلصو صززية والق ضززايا
القانونية ذات العالقة بتكنولوجيا االعالن الرقمي عرب الوسائط احملمولة.
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4360ملتأميراتملعامةمل )1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4261مبادئ التأمني وإدارة امل خايفر
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تعر يززف الطل بززة تف هززوم الت امي نززات العا مززة وخصائ صززهاب واال نززواع
املختل فزة لع قززود و تززائق التامي نززات العا مززةويفرأ ادارة العمل يزة التامين يززة اخلا صززة ب هززاب ويت طززرأ امل قززرر
اىل الت امي نززات ضززد خ طززر احلر يززقب وخ طززر النقاللبحري( غززرأب حززريقن ت صززادمب ت لززف) واخ طززار
الطريان (تلف او فقد).

4361ملتسم قملاخلدماتملاملالية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتضمن هذا امل قزرر درا سزة األن شزطة الت سزويقية ملؤس سزات ا خلزدمات املال يزة وي عزاجل تعر يزف
ا خلزدم ات املال يزة وت طزور مف هززوم ت سزويق هزذ ا خلززدمات وعمل يزة تزبو املؤس سززات املال يزة للت سزويق و مززن
تززم يززتم حتل يززل البي ئززة الت سززويقية لل خززدمات باإل ضززافة إىل ترك يززز ع لززى اجلوا نززب املتعل قززة بت طززوير
املنت جززات املال يززة وت سززعريها وتروجي هززا و مززن تززم يززتم معا جلززة ن ظززم املعلو مززات الت سززويقية اخلا صززة
بامل ؤسسات املالية .

4362ملمبا ى ملالقانمنمل تش عاتملالتامةمليفملفلسطةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4261مبادئ التأمني وإدارة املخ ايفر
ي بززدأ هززذا امل قززرر بززالتعريف بال قززانون وب يززان وظيف تززه وخصائ صززه واق سززامه وفرو عززهب
وال قززانون ال عززام وال قززانون ا خلززاصب ويت طززرأ اىل م صززادر ال قززانون ا لرئي سززية واالسرت شززاديةب و يززبني
املق صزود باحلق(ال عزام وا خلزاص) واملق صزود با لزذمم املا ل يززة وا شزخاص ا حلزق وتطب يزق ال قزانونب ك مززا
يو ضززح احل قززوأ املال يززة واال شززياء ا لززيت ختززرج عززن التعا مززل بطبيعت هززا .تززم ينت قززل اىل تعر يززف الطل بززة
بززالقوانني و األنظ مززة و ال قززرارات ا لززيت حت كززم ق طززاع وعمل يززات ال تز امني يف ال سززوأ الفل سززطيو
و كزذلن بالطبي عزة القانون يززة لع قزد ال تزأمني ب وع لززى األ نزواع املختل فزة لع قززود ال تزأمنيب وي عزرفهم هززذا
امل قزرر ك يزف يفا ضزل الطل بززة يف احل يزاة العمل يززة وا تزار مززا ينا سزبه ويتنا سززب مزع أ سززرته مزن الع قززود
املختلفة ب ويتعرف أيضا على املشاكل اليت تواجهه وكيفية استخدام األسلوب األمثل حللها.
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4363مل التسم قملالد لي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يت ضزمن هزذا امل قزرر جممو عزة مزن املو ضزوعات املتعل قزة بالت سزويق ا لزدولي .ح يزث سزيتم الت عزرف
ع لززى وا قززع الت سززويق ا لززدولي يف املن شززتت ال صززناعية واخلدم يززة وامل سززاهمة يف و ضززع األ سززس العلم يززة
والعمل يززة للت سززويق ا لززدولي  .كززذلن سززيتم الت عززرف مززن خززالل هززذا امل قزرر ع لززى املوا ضزي ع املتعل قززة
بت سزويق املنت جزات وا خلزدمات دول يز اب لزذا ف هزو ي قززدم ن ظزرة شزاملة عززن البي ئزة االقت صزادية والسيا سزية
والثقاف يزة ا لزيت مي كزن أن تزؤتر يف ال شزركات ع نززد ت سزويق سزِلَعِه وخدما تزه دول يزا ب ك مزا أن امل قززرر
يغ طزي املوا ضزي ع اآلت يزة حتد يز د ح جزم ال سزوأب حتد يز د أف ضززل ال طزرأ ل لزدخول إىل األ سزواأ األجنب يزة
باإلضافة إىل كيفية اختي ار أفضل االسرتاتيجي ات التسويقية وإنشاء خطة تسويقية شاملة.

4364ملالتأمةملعل ملاحلياةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4261مبادئ التأمني وإدارة املخايفر
ي هزدف هززذا امل قزرر إىل تعر يززف الطل بزة تف هززوم تزأمني ع لززى املمتل كززات وامل سزؤولية املدن يززة مززن
خزالل  :أ سزاليب ال تزأمني ع لززى كت لزف املمتل كزات و مزن أهم هززا ال تزأمني ع لزى املمتل كزات اخلا صززةب
واملمتل كزات التجار يزةب وال تززأمني ضزد احلر يززق ب وال تزأمني الب حزري ب وامل سززؤولية املدن يزة وراء هززذ
املمتلكات ب كما تبني هذ املادة املخايفر اليت يتحملها األفراد وامل ؤسسات

4365ملتامةملالسيا اتمل احلما ثمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4261مبادئ التأمني وإدارة املخايفر
ي هززدف هززذا امل قززرر ملعر فززة ا نززواع التأمي نززات ع لززى ال سززيارات و ا نززواع التعوي ضززات االجبار يززة و
االختيار يززة و املال حززق اخلا صززة ب هززا مززع ب يززان شززرويفها و ا سززتثناءاتها وأ سززعارها و ا جززراءات ال تززامني
وت سززوية املطال بززات و ا عززادة ال تززامني و الن مززاذج امل سززتخدمة يف كززل من هززا مززع اال شززارة اىل ال قززوانني
احمللية و االتفاقات الدولية و االقليمية.

4367مل أنظمةملاملعلمماتملالتسم قية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  4265تطبيقات حاسوبية يف التسويق
يت نززاول هززذا امل قززرر و صززفا للم فززاهيم وامل ضززامني وامل بززادئ األسا سززية ألنظ مززة املعلو مززات
الت سززويقية ووظائف هززا وأ شززكال ا سززتخدامها ح يززث تعت مززد علي هززا إدارات منظ مززات األع مززال أت نززاء
الق يزام بن شززايفاتها الت سززويقية املختل فززة ك مززا يت نزاول امل قززرر م فززاهيم تقن يززات املعلو مززات واالت صززاالت
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ا لزيت ت سزاعد يف ف هزم وحتل يزل املكو نزات األسا سززية ألنظ مزة املعلو مزات الت سزويقيةب باإل ضزافة للتطب يززق
العملي لبناء قاعدة بيانات تسويقية على برجمية .ACCESS
إن أهمية أنظمة املعلو مزات الت سزويقية تزأتي مزن أهم يزة وظيف يزة الت سزويق ا لزيت تع تزرب مزن و ظزائف
املنظ مززة األك ثززر ات صززاال بالبي ئززة اخلارج يززةب وب ال تز الي فززإن احلا جززة ألنظ مززة املعلو مززات الت سززويقية
تصبح ملحة للمنظمات املعاصرة.

4368مل االتصاالتملالتسم قيةملااللكرت نيةملاملتكاملة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يع تززرب هزذا امل قززرر ح جززر األ سززاس للت سززويق اإللكرتو نززيب ويغ طززي تال تززة عنا صززر رئي سززةب
وت شززمل حتل يززل حا لززة الت سززويق اإللكرتو نززي املعا صززرب وتق يززيم ا سززرتاتيجيات الت سززويق اإللكرتو نززي
البديلةب وإعداد خطة التسويق اإللكرتوني الشاملة للعميل.

4371ملالقانمنملالتجا ي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
مفهو م القانون التجاريب يفبيعة األعمال التجار يزةب ال تزاجرب ال سزجل الت جزاريب الع قزودب
األوراأب ال شززركات التجار يززةب اإل فززالس ( ب شززكل مززوجز ) ب مززع اززث لز وراأ التجار يززة ( سززند
السحب والكمبيالة والشين ).

4379ملتد بملعمليمليفملاإل ا ةملالصحية:مل4ملساعات ملمعتمدةمل 4ملعملي) مل مل
متطلب سابق اجتيا  60ساعة معتمدة
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعز يززز وت طززوير امل هززارات وال قززدرات العمل يززة لززدى الطا لززب/ة وتطب يززق
املعر فززة النظر يززة يف احل قزل امل يززداني مززن خززالل ال تززدرب يف إ حززدى املؤس سززات ال صززحية ملززدة
 100سززاعة عمل يززة ب وي كززون ذ لززن يف إ حززدى املوا قززع اإلدار يززة أو اإل شززرافية أو التنفيذ يززة اإلدار يززة
ذات ال صززلة بتخ صززص الطا لززب/ة يف العمل يززة التدريب يززة مززن خززالل ترتي بززات خا صززة بالت عززاون بززني
اجلامعة واملؤسسة الصحية.

4380ململالتسم قملالسياحيمل الدردقيمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يت ضزمن امل سزاأ امل فززاهيم األسا سزية للت سززويق ال سزياحي والف نزدقي واخل صززائص العا مزة لل سززوأ
ال سززياحيب والبي ئززة الت سززويقيةب و تعر يززف الت سززويق واملر بززع الت سززويقي بوتعريف امل نززتج واخلد مززة
السياحيةب ويفرأ تسعري امل نتج السياحيب وأسس التسويق السياحي وا ملززيج الت سزويقي وعنا صزر ب
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ومعر فززة ا لززدوافع ال سززياحية و سززلوك ال سززائح ال شززرائي ب وال يززة اخت يززار أال سززرتاتيجيه الت سززويقيهب
وو سززائل و يفززرأ الت سززويق والرتو يززج ال سززياحيبوتنمية مقو مززات ا جلززذب ال سززياحي ودور الت سززويق يف
الصناعة السياحيةب كما يتناول ه ذا املقرر مسزات ا خلزدمات ال سزياحية وال ظزروف الت سزويقية .زاب
وأ سززاليب تنم يززة وت طززوير املنت جززات ال سززياحيةب وأ سززاليب االت صززال تخت لززف ال شززرائحب وكيف يززة
متاب عزة ت طزورات احلر كزة ال سزياحيةب وكيف يزة تن ظززيم بزرامج اإل عزالم والرتو يزجب وسيا سزات الت سززعري
السياحيب وإسرتاتيجية التسويق السياحي الشاملة

4381ململأنظمةملاجلم ةملالسياحيةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يتضمن هذا املساأ املبادئ واملمار سزات املرتب طزة تف هزوم إدارة ا جلزودة ال شزاملةب وب يزان ك يزف
أن األ يفززر املختل فززة لل جززودة أ صززبحت عنا صززر أسا سززية وجوهر يززة و جزززءا" ال يت جزززأ يف ال صززناعة
ال سززياحيةب وا سززرتاتيجياتها اإلدار يززة وكيف يززة ت عززريفهم ا جلززودة ور سززم امل فززاهيم اخلا صززة ب هززاب
والعوا مزل ا لززيت تززأترت بظ هزور ا جلززودة ع لززى أن هززا أداة مزن أدوات اإلدارةب ودور هززا يف عمل يززة التخ طززيط
اال سززرتاتيجي يف ال صززناعة ال سززياحية ب ويفبي عززة أنظ مززة ا جلززودة واألدوات والو سززائل ا لززيت مي كززن
ا سززتخدامها مززن أ جززل ت سززهيل عمل يززة ت طززوير ا جلززودةب باإل ضززافة إىل درا سززة ا سززرتاتيجيات خد مززة
امل سززتهلنب وأ سززاليب تطوير هززاب والعال قززة بين هززا و بززني إدارة ا ملززوارد الب شز رية يف ب نززاء تقا فززة ت طززوير
اخلد مززة با سززتمرار عززن يفر يززق ف هززم الز بززائن أو الع مززالء وال سززي اعب وأ سززاليب االت صززال ب هززم ويفري قززة
م عززاملتهمب وتف هززم حا جززاتهمب وم سززاعدتهمب وكيف يززة إدارة م صززادر املعلو مززات عززن ال سززياعب
وكذلن يتناول املساأ تطوير جودة امل نزتج ال سزياحي واحل فزاظ عل يزه لزتمكني املن شزأة ال سزياحية مزن
املنافسة يف األسواأ احمللية والدولية.

4382ململإ ا ة ملالش ا مل التخ و نمليفملاملؤسساتملالسياحيةمل 3ملساعات)مل  3ملساعاتملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يت نزاول هززذا امل سزاأ إدارة األغذ يززة وا ملزأكوالت وامل شززروبات امل سزتخدمة يف الف نززادأ واال مززاكن
ا لزيت ت قزدم خد مزة الط عززام وال شزراب يف ال صزناعات ال سزياحية املختل فززة ب و هزو يع طزي الطا لزب ف كززرة
عا مزة عززن ال غززذاء ونوعيا تزه وم صززادر املختل فززةب وكيف يزة معر فززة جود تززهب وكيف يزة ا سززتالم األغذ يززة
من املوردينب وتأكيد مطابقتها لل شزرو ب وكيف يزة ا سزتخدام احلا سزب اآل لزي يف مرا حزل ال شزراءب
واال سززتالم والت خزززينب وا ل صززرف والتجه يزززب وأ نززواع الل حززومب والفوا كززه واخل ضززراوات
واستخدامهاب ومستلزماتها وا للوا م ال ضزرورية للم طزبخ مزن ا ملزواد ا خلزامب وو سزائل وره يززات ح فزظ
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األغذ يزة وامل شززروباتب والعوا مزل امل سززببة لف سزاد وت لززف األغذ يزةب وكيف يززة تالفي هزاب وكيف يززة ره يززز
يفلبات األيفعمة واملشروبات الال مة للمطبخب واملطاعم .

 4383مل اساتملاجلد ىمليفمل صصصراعةملال سصصياحةمل3مل سصصاعاتملمعت مصصدةململ 2ملن ظص يمل،مل1مل
عملي) مل
متطلب سابق  4280إدارة املؤسسات السياحية
ي هززدف هززذا امل سززاأ إىل حتد يززد ا حملززاور األسا سززية لع مززل درا سززة ا جلززدوى الفعل يززة للم شززاريع
ال سزياحية ح يزث يت طزرأ امل سزاأ إىل درا سزة و حتل يززل ال سزوأ ال سزياحي مزن ال عزرض و الط لزب وتوج هززات
ال سززائحنيب ك مززا و يززتم درا سززة املناف سززني ويأ خزذ أي ضززا ب عززني االعت بززار حتل يززل املو قززع وا خلززدمات
املقد مززة و ال سززعر .ززذ ا خلززدماتب واخت يززار أ سززلوب اإلدارة ا لززال م للم شززروع ب وال كززادر ا لززوظيفي
ا لززال م للع مززل بامل شززروع ب ك مززا وير كززز امل سززاأ ع لززى م عززايري ت صزميم امل شززروع ال سززياحي وحتد يززد
الت كززاليف الثاب تززة وا ملززتغرية يف امل شززروع وت قززدير رأس ا ملززال ا لززال م للم شززروع و ت قززدير العا ئززد ع لززى
رأس ا ملززال ب ويف اجلا نززب العم لززي يط لززب مززن الطا لززب ا عززداد درا سززة جززدوى متكام لززة مل شززروع
ومناقشتها يف اخر الفصل.

4384مل اللغةملاالجنليو ةملالسياحيةمل )1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)مل مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تنم يززة م هززارتي ال قززراءة و الكتا بززةب وذ لز ن بتو سززيع ح صززيلتهم مززن
امل فززردات االجنليز يززة وخصو صززا يف ا جملززال ال سززياحيب ونك يززنهم كززذلن مززن الت عززرف ع لززى
العالقات الداللية والنحوية داخل اجلملة وداخل الفقرة.

4385مل اللغةملاالجنليو ةملالسياحيةمل )2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)مل مل
متطلب سابق  4384اللغة االجنليزية السياحية ()1
ي هز دف هززذا امل قززرر إىل تنم يززة م هززارتي اال سزتماع وا حلززديث لززدى ال طززالبب واالهت مززام خبززواص
األ سززاليب اللغو يززة املختل فززة يف اال سززتماع وا حلززديثب والت طززرأ إىل ب عززض ال لززهجات واألل فززاظ الغري بززة
يف الل غززةب ك مززا ي هززدف إىل تنم يززة م هززارات الطل بززة يف ب نززاء وف هززم الن صززوص األدب يززة امل سززتخدمة يف
املواقف االجتماعية املختلفة.

4386ملاللغةملالعرب ةملالسياحيةمل3ملساعاتملمعتمدةململ 3ملنظ ي)مل مل
ي هزدف هززذا امل قززرر إىل إك سزاب الطل بززة امل هززارات اللغو يزة الال مززة كقا عززدة لف هزم الل غززة العرب يززة
م ثززل األاد يززة العرب يزة واحلر كززات العرب يززة ومب نززى اجلم لززة وأ نززواع اجل مززل وامل فززردات واجل مززع
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والصفات والعدد والتذكري والتأنيث وأ منة الفعلب ك مزا ي هزدف إىل إك سزاب الطل بزة ح صزيلة مزن
امل فزردات وخصو صززا يف جمزال ال سززياحةب وير كزز كززذلن ع لزى احملاد تززة يف الل غزة ب هززدف إك سززاب
الطلبة املهارات الال مة للتواصل.

4388مل اللغةملالد نسيةملالسياحيةمل )2مل3ملساعاتملمعتمدةململ 3ملنظ ي)مل مل
متطلب سابق  0211اللغة الفرنسية ()1
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تنم يززة م هززا رتي ال قززراءة و الكتا بززةب وذ لززن بتو سززيع ح صززيلتهم مززن
امل فززردات الفرن سززية وخصو صززا يف ا جملززال ال سززياحيب ونك يززنهم كززذلن مززن الت عززرف ع لززى
العالقات الداللية والنحوية داخل اجلملة وداخل الفقرة.

 4400مل المسائ ملااللكرت نيةملاحلد ثةمليفملقرماتملالتمز صصعمل3مل سصصاعاتملمعت مصصدةململ 2مل
نظ ي،مل1ملعملي)مل مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يززتعلم الطل بززة يف هززذا امل قززرر كيف يززة حتل يززل البيا نززات املن شززورة عززرب و سززائل اإل عززالم اجلد يززدة
املعتمدة على اإلنرتنت لتحديد كيف يزة ت سزويق ون شزر منت جزات ال شزركات و خزدماتها .ك مزا يزدرس
الطل بززة يف هززذا امل قززرر جممو عززة متنو عززة مززن مكو نززات و سززائل اإل عززالم املتقد مززةب وي قزّيم ق نززوات
التو يع اليت قد تساعد بشكل أف ضزل يف حتق يزق أ هزداف الت سزويقب ود مزج املنت جزات وا خلزدمات يف
ت لزن الق نززواتب وإ جززراء الت عزديالت املطلو بززة ح سززب احلا جزة .ك مززا يت طززرأ امل قزرر إىل منا فززذ التو يززع
اجلد يززدة عززرب تقن يززات الو يزب 2.0ب واألج هزززة احملمو لززةب وأل عززاب الف يززديوب وال عزوا االفرتا ضززيةب
والرب يززد اإللكرتو نززيب وو سززائل اإل عززالم اجلد يززدب وال شززبكات االجتماع يززةب والتلفز يززون الت فززاعلي
واالذاعة وغريها من الوسائل احلديثة.

4401مل اإل ا ةملاحملليةمل احلكاملاحمللي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يت نززاول امل سززاأ ن شززأة االج هزززة احملل يززة ومف هززوم الالمركز يززة اإلدار يززة وا شززكا.ا وا هززدافها
وامل عززايري اخلا صززة للتفر يززق بززني احل كززم احمل لززي واالدارة احملل يززة وال يززة ت شززكيل ا جملززالس احملل يززة
ون ظزم ال عزاملني في هزا وامل شززاكل ا لزيت ت عزاني ك مززا يت نزاول امل سزاأ دور ا جملززالس احملل يزة يف ظزل ت غززيري
دور الدولة واعطاء هامش اكرب للمحل يزات يف التنم يزةب ك مزا ي هزتم امل سزاأ يف الرتك يزز ع لزى ت طزور
االدارة احمللية يف فلسطني م نزذ مزن احل كزم العث مزاني ح تزى ق يزام ال سزلطة الفل سزطينية والتو جزه ءزو
ب نزاء الدو لززةب واال يفزار ال قززانوني ا ملززنظم لزإلدارة احملل يززة مزن ح يززث تق سززيم الدو لزة وال صززالحيات ا لززيت
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تتم تزع ب هززا الو حزدات احملل يززة و كزذلن ال يززة و يفززرأ اخت يزار اع ضززاء ا جملزالس احملل يززة واالدوار احلدي ثززة
اليت تلعبها اجملالس احمللية يف فلسطني يف بناء الدولة وتسريع عجلة التنمية.

4403مل اسرتاتيجياتملالتسم قملااللكرت نيمل3ملساعاتملمعتمدةململ 2ملنظ ي،مل1ملعملي)مل مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تو ضززيح أهم يززة ت طززوير اال سززرتاتيجيات الت سززويقية الرقم يززة مززن ق بززل
املؤس سززات وال شززركاتبويتناول م فززاهيم م ثززل التخ طززيط اال سززرتاتيجي ال عززام وعنا صززر ب
والتخ طززيط اال سززرتاتيجي الت سززويقي وادوا تززه ب وحتل يززل البي ئززة اخلارج يززة والداخل يززة واالدوات
املستخدمة يف التحليل البيئيب وحتد يزد ن قزا ال قزوة وال ضزعف وال فزرص املتا حزة وا حلزديات ا لزيت قزد
تواجه تلن الشركاتب كما يتناول ا سزرتاتيجية التو جزه ءزو ال سزوأ الكليبوإ سزرتاتيجية الت مزايز
أو رز ئززة ال سززوأ االلكرتو نززيب ك مززا ي عززرض سيا سززات التو يززع وسيا سززات الرتو يززج اإللكرتو نززيب
ويت طززرأ أ خززريا إىل التعر يززف ب األنظ مززة وا.يا كززل املن فززذة لإل سززرتاتيجية الت سززويقية
اإللكرتونيةبومعا جلززة تنف يززذ اال سززرتاتيجي ات الت سززويقية االلكرتون يززة املتكام لززة ومراقبت هززا
استنادا إىل حتليل البيانات التسويقية اليت يتم استخالصها عرب األدوات اإللكرتونية املتخصصة.

4403مل اسرتاتيجياتملالتسم قملااللكرت نيمل3ملساعاتملمعتمدةململ 3ملنظ ي)مل مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يت نززاول هززذا امل قززرر آل يززات التعا مززل مززع سززلوك امل سززتهلن عززرب االنرت نززتب وال يززات شززراء
امل سززتهلكني للمنت جززات وا خلززدمات عززرب االنرت نززتب و كززذلن أال سززباب وراء ال شززراء عززرب اإلنرت نززتب
وك يززف ين ظزر ر جززال الت سززويق عززرب االنرت نززت إىل امل سززتهلن مززن من ظزور سززلوكي ونف سززيب وأدوات
ا سزتخالص البيا نززات املتعل قززة ب سززلوك امل سزتهلن الن هززائيب وحتلي لززهاب مززن أ جزل ف هززم كيف يززة ت صززميم
مو قززع ع لززى شززبكة االنرت نززت لززيليب احتياجا تززه ورغبا تززهب وإن شززاء ر سززالة الت سززويق ا لززيت ت صززل إىل
املستهلن بسهولة ويسر.

4405مل إ ا ةملسلسلةملالتم دملااللكرت نيةمل3ملساعاتملمعتمدةململ 3ملنظ ي)مل مل
متطلب سابق  4101مبادئ االدارة
ير كزز هزذا امل قزرر ع لزى سال سزل اإل مزداد اإللكرتون يزةب وي ت نزاول دور وظي فزة اإل مزداد والت خززين
يف املؤسّ سززة؛ وإدارة امل شززرتيات؛ وإدارة عمل يزّات الت خزززين الرقم يززة؛ وا سززتخدام تقن يززات املعلو مززات
واالتصاالت لدعم وظيفة اإلمداد والتخزين الرقمي يف الشركات احلديثة.

413

4410مل العلممملاالكتما ةملاملتقدمةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4318اساسيات يف العلوم االكتوارية
ي هزدف هز ذا امل قزرر إىل تعر يزف الطل بزة تف هزوم ألدوات و منزاذج التحل يزل االك تزواري وأهم يزة هززذ
األ يفززر يف ال تززامني وإدارة امل خززايفر املال يززة .و تت ضززمن أسا سززيات الن مززاذج االحتمال يززة وأهميت هززا يف
ت قززديم احل لززول العمل يززة  ,وتغ طززي هززذ ا ملززادة الن مززاذج املت كززررة والن مززاذج الرتاكم يززة وكيف يززة
استخدامه ا يف شركات التامني  .ك مزا تت ضزمن حتل يزل جزداول احل يزاة و جزداول الر مزو والدرا سزات
ال سزكانية ب ونو يززل التقا عززد ب وإدارة املو جززودات واملطلو بززات ودوال احل يززاة املت عززدد و النق صززان
التدرجيي املتعدد.

4411مل العالقاتملالعامةمليفملش كاتملالتامةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4261مباد ئ التأمني وإدارة املخايفر
ي قززدم هززذا امل قززرر ملف هززوم وأهم يززة العال قززات العا مززة يف شززركات ال تززامني ب ويت نززاول جمززاالت
العالقات العامة و تنظيم العال قزات العا مزة والتخ طزيط ألن شزطة العال قزات العا مزة ومف هزوم ا لزرأي ال عزام
وتكوينه وتغيري وخصائصه وأنواعه .كزذلن ا سزتخدام االت صزاالت وأنواع هزا يف أن شزطة العال قزات
العامة وممارسات وتطبيقات العال قزات العا مزة مزع األ يفزراف ذات العال قزة .و ير كزز هزذا امل قزرر ع لزى
مفهوم العالقات العامة وارتبايفها بالتسويق للخدمات التامينية املختلفة.

4412مل التمم مل االستثما مليفملش كاتملالتأمةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4317إدارة احملافظ االستثمارية
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطل بززة بأ سززس و أ سززاليب حتل يززل ال قززوائم املال يززة وذ لززن ب غززرض
تق يزيم مركز هزا ا ملزال ي وأدائ هززا مزن أ جزل ا ختزاذ ال قززرارات املتعل قزة باال سزتثمار والتمو يزل يف شززركات
ال تززامني ودور هززذ اال سززتثمارات يف ال نززاتج ال قززومي و ال قززدرة ع لززى ا ختز اذ ال قززرار ال سززليم يف آل يززات
التمويل و االستثمار يف هذا القطاع احليوي

4319ملتام يراتملالرق ملالربيمل البح يمل اجلميمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4261مبادئ التأمني وادارة املخايفر
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تعر يززف الطل بززة بت طززور مف هززوم تززأمني الن قززل بانوا عززه املختل فززة (ا لززربي
وا لبحريوا جلززوي)ب واملعا هززدات وال قززوانني الدول يززة واحملل يززة الناظ مززة لعمل يززة ال تززامني ف يززهب وينت قززل
لتو ضززيح ا نززواع ع قززود تززأمني ال طززريان وا نززواع الو تززائق ف يززه( تززامني يفززائراتب ا شززعار ال تززامني ع لززى
ال طزائراتب ال تززامني مزن م سززؤولية ال طزريان)  .وي شززرع امل قزرر اي ضززا ع قزد ال تززامني الب حزري وم سززؤولية
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كل من الشاحن والناقل البحري .واتم بتوضيح تسوية املطال بزات والتخ لزي واالخ طزاء املع فزاة و مزن
تم االشرتايفات االخرى يف التامني البحري.

4333مل تطبيقاتملحاسمبيةمليفملالتأمةمل ا ا ة ملاملخاط مل 3ملساعات)مل 1ملنظ ي،مل 2عملي) مل
متطلب سابق  0102مبادئ احلاسوبب  4261مبادئ التأمني وادارة املخايفر
ي هزدف هززذ امل قززرر لتع لزيم الطا لززب حززل ب عزض منززاذج ادارة امل خززايفر بوا سزطة ب عززض التطبي قززات
ال شزائعة يف جمزال إدارة كزايفر التمو يزل وال تزأمني م ثزل برجم يززات Excel, SPSS, SAS,
 . Minitabيتم توضيح هذ التطبييقات يف كترب حاسوب .يف نهاية هزذ ا ملزادة يتو قزع مزن الطا لزب
ان ي فهم بعض من التطبيقات احلاسوبية والتعامل معها يف جمال ادارة املخايفر والتامني.

4338ملاال ا ة ملاملاليةمليفملاملؤسساتملاملاليةمل ش كاتملالتأمةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4317إدارة احملافظ االستثمارية
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تعر يززف الطا لززب بامل بززادىء االسا سززية لززالدارة املال يززة يف ال شززركات
امل سززاهمة م ثززل موا نززة را سززاملالب وهيك لززة را سززاملال وادارة اال صزول املتداو لززةب مززع الرتك يززز ع لززى
شركات التامني وعلى االدارة املالية فيها.
ك مززا ي سززعى الك سززاب الطا لززب م هززارات يف يفززرأ التحل يززل ا ملززالي يف شززركات ال تززامني
واملؤس سززات املال يززة  .وتع مززيم اال سززهم في هززا وا ل سززندات با سززتخدام القي مززة املال يززةب ك مززا يت طززرأ اىل
منوذج تسعري االصول الرامسالية.

4339مل اضياتملالتامةمل 3ملساعات)مل 2ملنظ ي،مل1عملي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل اك سززاب الطا لززب امل هززارات الريا ضززية الال مززة حلززل امل سززائل املتعل قززة
باملخايفر املختلفة على اال فزراد واملمتل كزات وال شزركاتب ويت نزاول امل قزرر م بزادىء اسا سزية يف ع لزوم
التفا ضززل والتكا مززل واالح صززاء واالحت مززاالت ون ظر يززة الفا ئززدة و منززوذج التحل يززلب و منززوذج التن بززؤ
املستقبلي.

4344ملحماسبةملالبرمكمل التامةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4131مبادئ احملاسبة ()1
ي هزدف هززذا امل قزرر إىل تعر يززف الطل بززة تو ضزوعات و درا سززات تف صززيلية للب نزوك وال تززأمني و يززتم
ت نزاول املو ضززوعات التال يززة أ نززواع الب نزوك ووظائف هززا مززن ح يززث التعر يزف والن شززأة والت طززور واألق سززام
اإلدار يزة والفن يزة وعنا صزر الن ظزام احملا سزيب ف يزه واملعا جلزة احملا سزبية لع مزل هزذ األق سزام و هزي ق سززم
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احل سزابات اجلار يزة بح سززابات ال تزوفريب الودا ئززعب املقا صزةب والق يزود احملا سززبية لق سزم الكمب يززاالت
والك فززاالت واالعت مززادات امل سززتنديةب ويف النها يززة ا عززداد ال قززوائم املال يززة املتعل قززة بالب نززن الت جززاري.
درا سزة

ا سزبة شززركات ال تزأمني من هززا

ا سزبة ال تززأمني وامل بزادئ القانون يززةب وح سزابات شززركات

ال تززأمني ع لززى احل يززاةب و تززأمني ا حلززوادث وإ عززادة ال تززأمني ام يززع أنوا عززهب الرقا بززة ع لززى عمل يززات
شركات التأمنيب والقوائم املالية لشركات التأمني.

4414ملاالسرتاتيجيات ملاملاليةمل التح لي مل يفملش كاتملالتأمة مل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق 4241
ي هزدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطل بزة بن شززأة امل خززايفر املال يززة و التحل يزل املت قززدم .ز ذ امل خززايفر
املال يززة و كززايفر ال تززامني و اال سززرتاتيجيات احلدي ثززة و املتقد مززة يف ع لززوم ال تززامني واملال يززة.
كامل شززاكل املال يززة اخلا صززة بطبي عززة ع مززل هززذ ال شززركات م ثززل م شززكلة الوكا لززة وتكاليف هززا
وإدارة صزايف رأس ا ملزال العا مزلب والتن بززؤ بإحتيا جزات ال شزركة مززن األ مزوال ب وإدارة ا.ي كزل ا ملز الي
.زا ب واملوا نزة بزني أ نزواع األ مزوال امل سززتعملة وح سزاب ت كزاليف رأس ا ملزال وإدارة هي كزل األ صزول مززع
الت عزرض لل قزرارات املال يزة امله مزة يف ذ لزن ا جملزال م ثززل قزرار إ سزتبدال األ صزل واملفا ضزلة بزني إ سززتئجار
وشرائه.

4416ملمش عملالتخ مل 3ملساعات)مل 1ملنظ ي،مل2ملعملي)
متطلب سابق انهاء  90ساعة معتمدة ب  5303مناهج البحث العلمي
تهدف هذ املادة إىل ربط املعرفة النظ رية بالتطبيق العملي من خالل قيام الطلبة بإجراء اث
تطبيقي كمتطلب للتخرج ب يتناول فيه بالدراسة والتحليل مشكلة أو ظاهرة معينة يف موضوع
من موضوعات التامني وإدارة املخايفر وذلن من خالل إتباع الطريقة العلمية ومناهج أساليب
البحث العلمي وذلن حتت أشراف احد أعضاء هيئة التدريس يف القسم.

4421ملاالقتصا ملالدلسطيين:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يت نززاول هززذا امل قززرر املال مززح األسا سززية لالقت صززاد الفل سززطيو وت طززور خززالل ال فززرتات
ا لتاراية ا.امة ا لزيت مزر ب هزاب ويعرف نزا بزأهم الت شزوهات ا لزيت حل قزت بزه ب سزبب اال حزتالل اإل سزرائيلي
لفل سززطني .ك مززا يت طززرأ هززذا امل قززرر إىل أ هززم ا ملززوارد االقت صززادية الفل سززطينية املتا حززة ويت نززاول
ح سزابات ا لززدخل ال قززومي الفل سززطيو والقطا عززات االقت صزادية الفل سززطينية و كززذلن املال يززة العا مززة
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الفل سززطينية والعال قززات االقت صززادية اخلارج يززة وآ فززاأ ومتطل بززات ومعو قززات التنم يززة االقت صززادية يف
فلسطني.

4423ملالرقم مل املصا ف:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل إع طززاء الطا لززب ف كززرة شززاملة عززن الن قززود والب نززوك اانبي هززا
النظري والعملي وذلن من خالل تعميق الفهم اخلاص با لزدور االقت صزادي للن قزود ومعر فزة أهميت هزا
وأ سززباب ظهور هززا مززن خززالل ا سززتعراض ع يززوب ن ظززام املقاي ضززة واملم يزززات ا لززيت وفرت هززا الن قززود مززع
ا سززتعراض أنواع هززا ح سززب تسل سززل ظهور هززا ال تززاراي مززن الن قززود ال سززلعية إىل أ حززدث أ نززواع الن قززود
املعرو فزة حال يززا و هززي الن قزود االئتمان يززة .ك مززا ي هزدف امل قززرر إىل التعر يززف بأهم يزة الب زنزوك و كززذلن
أنواع هززا املختل فززة مززن ب نززوك رار يززة وب نززوك متخ ص صززة و كززذلن و ظززائف الب نززن املر كزززي وا لززدور
املم يززز لززه يف االقت صززاد خبززالف الب نززوك األ خززرىب و كززذلن معر فززة تززاريخ ن شززأة الب نززوك ودور هززا
االقتصادي على املستوى احمللي واملستوى الدولي.

4424ملالتجا ةملالد لية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يتناول املقرر النظريات املختلفة يف تفسري التجارة الدولية يف السلع واخلدمات ابتداء من
النظرية الكالسيكية يف امليزة النسبيةب تم نظرية التجارة الدولية يف ظل تزايد التكاليفب تم نظرية
الوفرة النسبية على املوارد .كشر واو لزنيب وانت هزاء باأل سزباب النظر يزة احلدي ثزة يف الت جزارة الدول يزة
كأسلو ب دورة اإلنتاج والتجارة يف ظل املنافسة االحتكارية إضافة إىل هجرة العمل الدولية وتدفقات
رأس ا ملزال الدول يزة ون شززا ال شزركات مت عززددة اجلن سزية أو الت جززارة الدول يزة يف ظززل و جزود ا حلززواجز
اجلمركيةب وكذلن خصائص ومشاكل رارة الدول النامية واالسرتاتيجيات التجارية املختلفة ال يت
ميكن أن تتبعها لتحقيق التنمية االقتصاديةب ميزان املدفوعات وأسواأ الصرف االجنيب.

4425ملحماسبةملتكاليفملاخلدماتملالصحيةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يتناول هذا املقرر

اسبة التك اليف من حيث يفبيعتها وأغراضهاب تصنيفات التكاليفب

ت صزميم ن ظززام الت كززاليف ودورة

ا سززبة الت كززاليف يف املست شززفياتب ون ظززام

أوا مزر الت شزغيلب ون ظزام الت كزاليف املعيار يززة و

ا سززبة ت كززاليف

يزع اإل جزراءات املتعل قزة ب هززا مزن ح يزث و ضزع امل عززايري

وحتل يزل االءرا فزات النا رزة عزن ت بزاين الن تز ائج الفعل يزة عزن امل عزايري املو ضزوعة وإجراءات هزا احملا سززبيةب
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باإل ضززافة إىل ال طززرأ املختل فززة لتو يززع ت كززاليف مرا كززز ا خلززدماتب وأ خززريا دور

ا سززبة

التكاليف يف اختاذ القرارات اإلدارية.

4426ملإ ا ةملاألزماتمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل مل3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يسعى هذا املساأ إىل تعزيز منهج االدارة باأل مات من خالل تناول التعريفات املختل فزة لال مزة
وخصائ صززها ومراح هززا وا سززباب ظهور هززا وم نززاهج تشخي صززها و كززذلن ال يززة ب نززاء فر يززق اال مززة
املك لزف بالتعا مززل مع هزا واال سززرتا تيجيات واالدوات والو سزائل امل سززتخدمة يف ادارة اال مزة و كززذلن
النماذج الفاعلة إلدارة اال مة واستخدام االساليب الكم يزة يف ادارة اال مزات ودور االت صزال والتغط يزة
االعالم يزة خززالل اال مززات تززا ي سززاهم يف اك سززاب الطا لززب قززدرات ادار يززة نك نززه مززن التعا مززل مززع
اال مات ويقدم املساأ استعراضا لبعض اال مات العامل يزة واحملل يزة كدرا سزة حزاالت واقع يزة لال مزات
يف البيئ ات العاملية والعربية.

4427ملإ ا ةملاجلم ةملالشاملةمليفملاملؤسساتملالصحية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ير كزز هززذا امل قززرر ع لززى تعر يززف الطا لزب/ة تف هززوم ا جلززودة وإدارة ا جلزودة ال شززاملة ودور هززا يف
الن جززاع املؤس سززي وعنا صززر إدارة ا جلززودة ال شززاملة يف املؤس سززات ال صززحية واقت صززاديات ا جلززودة
ال شززاملةب ويت نززاول هززذا امل قززرر أدوات ا جلززودة ون ظززام إدارة ا جلززودة وأب عززاد جززودة خززدمات املؤس سززات
الصحية.

4429مل ال قابةملاإل ا ةمليفملاملؤسساتملالصحيةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ي عززرف هززذا امل قززرر الطا لززب/ة تف هززوم املت اب عزة والت قززويم وتطبيقات هززا وأهميت هززا يف املؤس سززات
ال صزحيةب وأدوات املتاب عزة والت قزويم وأنواع هزا وجماالت هزا ومراح لزهاب و يزتم الرتك يزز ع لزى دور املتاب عززة
والت قززويم يف حتق يززق فاعل يززة املؤس سززات ال صززحية وك فززا ءة خززدمات الرعا يززة ال صززحية بأ شززكا.ا
وأ صززنافها املختل فززةب ك مززا يت نززاول هززذا امل قززرر مف هززوم الرقا بززة اإل سززرتاتيجيةب وارت بززا الرقا بززة
اإل سزرتات يجية بتحق يزق جنزاع املؤس سزات ال صزحية والتأ كزد مزن حتق يزق مؤ شزرات األداء اإل سزرتاتيجي
.ذ املؤسسات يف ضوء عملية التخطيط اإلسرتاتيجي.
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4430ملعلاملاأل ب ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل مل3ملنظ ي) مل
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى تعر يززف الطا لززب/ة ت ف هززوم ع لززم األوب ئززة وأهمي تززهب ويت نززاول م بززادئ
وأ سزاليب الب حز ث والتق صززي يف جمزال األوب ئززة املعد يززة و غززري املعد يزةب وير كززز ع لززى دورات األ مززراض
وامل شزكالت ال صزحية املعد يزة مزن ح يزث انت شزارها واال سزرتاتيجيات الفاع لزة واملمك نزة للوقا يزة من هزاب
وير كزز امل قزرر ع لزى امل سزببات والوقا يززة وال سزيطرة ع لزى هزذ األ مززراض م تزى و جزدت وأين مزا و جززدتب
ويهتم املقرر بد راسة العادات الغذائية والعادات ال صزحية عزرب ا لززمنب ك مزا ير كزز هزذا امل قزرر ع لزى
إ جززراء مقار نززات بززني صززفات جممو عززات تعر ضززت لل مززرض وجممو عززات

تت عززرض لززنفس ا ملززرض

للوصول إىل منهج متكامل يف تقييم املخايفر وتشخيص املسببات.

4431ملحماسبةملالتكاليف:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
ي هززدف هززذا امل سززاأ إىل إك سززاب الطا لززب معر فززة وف هززم تززام حززول أسا سززيات

ا سززبة

الت كززاليفب وذ لززن مززن خززالل تغط يززة املو ضزوعات التال يززة الت عززرف بطبي عززة و جمززال

ا سززبة

الت كززاليفب وعالقت هززا باحملا سززبة اإلدار يززةب والت عززرف ع لززى أ نززواع الت كززاليف وت صززنيفاتهاب دورة
تزدفق ا ملزواد والت كزاليفب احملا سزبة عزن تكل فزة ا ملزواد والع مزل واألع بزاء اإل ضزافية مزن ح يزث التبو يززب
والت سززجيلب ونظر يززات الت كززاليفب والرقا بززة ع لززى الت كززاليفب و يفززرأ تو يززع الت كززاليف غززري
املباشرةب أيضا يتناول هذا املساأ ن ظزم ت كزاليف األوا مزر اإلنتاج يزةب واملرا حزل اإلنتاج يزةب وم نزاهج
قياس وختصيص التكاليفب ويفرأ تو يع ت كزاليف األق سزام اخلدمات يزة ع لزى األق سزام اإلنتاج يزةب
باإلضافة إىل أساسيات تكاليف املقاوالت.

4433ملحتلي ملا لقمائاملاملالية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
ي هزدف هززذا امل سززاأ لتنم يززة وإك سزاب الطا لززب قززدرة ع لززى قزراءة وتف سززري ال قززوائم املال يززة سززواء
ب شززكل إ فززرادي أو جززوليب وف هززم دالالت الن سززب املال يززة وأ هززداف م سززتخدمي ال قززوائم املال يززةب
والتعرف على أتر ا لزتغري يف األ سزعار ع لزى ال قزوائم املال يزةب و مزن تزم ال قزدرة ع لزى ا ختزاذ ال قزرار ا ملزاليب
وذ لز ن بتطب يزق حززاالت درا سزية شززاملة تغ طزي مو ضززوعات امل سزاأب و يزتم ذ لززن مزن خززالل درا سزة ن بززذة
عززن ماه يززة التحل يززل ا ملززالي وأهدا فززهب مززع الرتك يززز ع لززى هززدف التن بززؤ بززالقوة اإليراد يززة للمن شززأة
اخلا ضزعة للتحل يزل وموقف هززا ا ملزالي مزن من ظززور م سزتقبليب حتل يزل عنا صززر ال قزوائم املال يزة األسا سززيةب
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أدوات ا لتحل يززل ا ملززالي ال شززائعة اال سززتخدامب امل قززاييس املال يززة وامل قززاييس غززري امل ال يززة إل جززراء التحل يززل
املاليب وأتر التغري يف مستويات األسعار على القوائم املالية.

4434ملاحملاسبةملالض بية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق 4332

اسبة الشركات ()2

يهدف هذا املساأ إىل التعريف بالضرائب وأنواعها والنظام الضرييب ببعديه اإلداري والقانوني
جلميع أنواع الضرائب مع الرتكيز على ضريبة الدخلب ويتم ذلن من خالل تناول املوضوعات التالية
وباال سزتناد إىل ال قززانون ال ضززرييب املط بزق يف فل سززطني :التعر يزف بال ضززريبة وأركان هززا وأ هززدافها
وعالقت هززا بززاإليرادات غززري ال ضززريبيةب م صززادر الت شززريع ال ضززرييب ب ا لززدخل اخلا ضززع لل ضززريبة ب
والت نززيالت ال ضزريبيةب آل يززة احت سزاب ضزريبة الروا تززب واأل جزورب آل يزة احت سززاب ضزريبة ا لزدخل لززدى
من شززتت األ فززرادب الت ضززامنب ال شززركات امل سززاهمةب يفززرأ حتو يززل ا لززربح احملا سززيب إىل ر بززح
ضززرييبب إ جززراءات ت قززدير ضززريبة ا لززدخل واملرا حززل ا لززيت نززر ب هززا حت صززيل ال ضززريبةب العقو بززات
والغراماتب ضريبة القيمة املضافةب ضريبة األمالك وضريبة الرسوم اجلمرك يزةب مف هزوم اال دواج
الضرييب وأنواعهب ويفرأ رنب اال دواج الضرييب.

4435ملنظ ةملاحملاسبة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق 4332

اسبة الشركات ()2

يركز هذا املساأ على منح الطالب اخللفية النظرية لبن اء النظرية احملاسبيةب وتعريف الطالب
باجلوانب واألسس النظرية ملبادئ اإلجراءات احملاسبية ومفاهيمهاب فاجلوانب النظر يزة للتطبي قزات
احمل اسبية العملية تتطلب املزيد من إلقاء الضوء عليها ويتم ذلن من خالل تناول املو ضوعات التالية
نشأة احملاسبة وتطورها التارايب ومراحل تطور النظر يزة احملا سزبيةب وأ نزواع النظر يزات احملا سزبية
وتطبيقاتهاب واختالفها عن نظريات العلوم األخرى التطبيقيةب اإليفار املفاهيمي لنظرية احملاسبيةب
ركائز وأسس بناء نظرية احملاسبة ب املفاهيم واملبادئ والفروض احملاسبيةب مداخل ومناهج ب نزاء
نظرية احملاسبةب مشاكل ا لقياس احملاسيب للدخل املالي واملر كزز الن قزديب واحمل تزوى املعلو مزاتي
للتقارير احملاسبيةب ومشاكل العرض واإلفصاع يف القوائم املالية
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4436ملتدقيقملاحلسابات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق 4332

اسبة الشركات ()2

يركز هذا املقرر على املفاهيم واألصول العلمية وا لعمل يزة ا لزيت حت كزم عمل يزة تزدقيق ال قزوائم
املاليةب والتقرير عن مدى عدالة العرض واإلفصاع وفقا ملعايري اإلبالا املالي والتقارير املالية ومعايري
التدقيق الدوليةب حيث يتناول اإلجراءات اليت يسلكها املدقق يف تنفيذ عملية التدقيق ومن ضمنها
التخ طززيط للمه مززةب و

ززع األد لززةب وتق يززيم وف حززص الرقا بززة الداخل يززةب وإ جززراءات تززدقيق األ صززول

واخلصومب واملصاريف واإليراداتب وصوال إىل إعداد تقرير مدقق احلسابات املستقل بأنواعه املختلفة
يف ضوء املعايري الدولية والقواعد اإلرشادية إلعداد ب كما يتطرأ املقرر إىل ميثاأ أخالقيات املهنة
اليت جيب أن يلتزم بها مدققي احلسابات.

4438مل أنظمةملاملعلمماتملاملاليةمل املص فية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  4346تطبيقات حاسوبية يف العلوم املالية واملصرفية
أنظ مززة املعلو مززات يف منظ مززات األع مززال وتقنيت هززا وعالقت هز ا بن ظززام املعلو مززات ا ملززالي يف
املنظ مززةب أنظ مزة د عزم ال قززرا رات واألنظ مززة ا خلززبرية وا سززتخداماتها يف اإلدارة املال يززةب ا خلززدمات
امل صززرفية االلكرتون يززة احلدي ثززةب ب يززان منهج يززة وتقن يززات االت صززاالت ودور هززا يف تفع يززل أنظ مززة
املعلو مززات احلدي ثززةب الت عززرف ع لززى ا لززنظم الفرع يززة ملززدخالت ن ظززام املعلو مززات ا ملززالي يف املنظ مززة
وكذلن كرجات نظام املعلو مزات ا ملزالي مزن ح يزث التن بزؤ ا ملزالي وا ختزاذ ال قزرارات ون ظزم ا لزتحكم
املاليب نظم التداول االلكرتوني يف األسواأ املالية.

4441ملحتلي مل تقيياملاملشا عمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ يمل،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق إنهاء املستوى الثالث
ي هززدف هزذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب تف هززوم حتل يززل وتق يززيم امل شززاريع و صززالت امل شززروع
وتعر يززف الطل بززة باملرا حززل ا لززيت ميززر ب هززا امل شززروع وتب يززان املعلو مززات ا لززيت حتتوي هززا درا سززة ا جلززدوى
االقت صزادية للم شزروع ات وكيف يزة حتل يزل ا جلزدوى االقت صزادية للم شزاريع اجلد يزدة يف حا لزة التأ كزد
التام وحالة عدم التأ كزدب وحتل يزل ا جلزدوى االقت صزادية للم شزاريع العا مزة اجلد يزدة مزن ح يزث اآل تزار
املباشرة وغري املباشرة للمشروع إضافة إىل حتد يزد أ سزعار ال سزوأ وأ سزعار ال ظزلب ك مزا يزتم تعر يزف
الطل بزة بكيف يززة تق يز يم امل شززاريع القائ مزة والتن بززؤ بزأداء امل شززاريع وكيف يزة معا جلززة امل شزاريع الفا شززلة.
و كززذلن ي صززبح الطا لززب مل مززا بدرا سززة ا جلززدوى االقت صززادية ا لززيت ت قززوم بتحل يززل امل شززاريع
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االقت صززادية مززن وج هززة ن ظززر ر جززال األع مززال ( أ صززاحب امل شززاريع) و كززذلن االقت صززاد ا لززويفو
(كرايه االحتماعية).

4442ملالتحلي مل التخطي ملاملالي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
حتد يزد أدوات التحل يزل ا ملزالي وأ سزاليبه وم عزا يري ب وأنوا عزه وم صزادر ن قزا ال ضزعف وال قزوة
ف يززهب وا سززتعماالته مززع الرتك يززز ع لززى أ سززلوب الن سززب يف حتل يززل ال قززوائم املال يززة لغا يززات اإلدارةب
واال قززرتاض وق يززاس خ صززائص األ سززهم العاد يززةب التخ طززيط ا ملززالي لغا يززات ال سززيولة والرا يززة
وال تدفقات النقدية وإعداد القوائم املالية التقديرية للمشروع.

4444ملأس ملاالستثما :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
امل فزاهيم والنظر يززات ذات العال قزة باال سززتثمار مززع ازث امل خززايفر والعوا ئزد يف ال قززرار اال سززتثماريب
خ صززائص جمززاالت اال سززتثمار وأدوا تزه املتنو عززة وأ سززواأ هززذ األدواتب ا حملززافظ اال سززتثمارية
تكوين هززا وإدارت هززا وتقييم هززا وتعدي لززهاب شززركات اال سززتثمار مززن ح يززث يفبي عززة عم لززها وأنواع هززا
وإنشائهاب خصائص كل نوع منها وكيفية إدارتها وحساب عوائدها وأسعار أسهمها يف السوأ.

4445ملاملاليةملالد لية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4132مبادىء احملاسبة ()2
دوا عززي ت كززوين ا ل شززركات املت عززددة اجلن سززية وماليت هززا مززع ب يززان أ نززواع ويفبي عززة امل خززايفر
ا لززيت تت عززرض .ززاب أ سززواأ الع مززالت األجنب يززة العامل يززة وكيف يززة التعا مززل ب هززا ب والتعر يززف باألنظ مززة
النقدية العاملية واملؤسسات املنبثقة عن تلن األنظمة.

4446ملاحملاسبةملاملتقدمة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق 4332

اسبة الشركات()2

ي هززدف هززذا امل سززاأ اىل تعم يززق ف هززم الطا لززب ملو ضززوعات احملا سززبة املال يززة مززن خززالل ت نززاول
مو ضززوعات أك ثززر ترك يزززاب و يز تم ذ لززن مززن خززالل ت نززاول املو ضززوعات التال يززة اإل يفززار الن ظززري
حملا سزبة ا نزدماج ال شزركاتب واملعا جلززة احملا سزبية لعمل يزة اال نزدماج وإ عززداد ال قزوائم املال يزة املو حززدةب
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و كززذلن املعا جلززة احملا سززبية للعمل يززات املال يززة املتباد لززة دا خززل اجملمو عززة وت شززمل عمل يززات الب يززع
املتباد لززة يف جمززال الب ضززاعة ويف جمززال األ صززول الثاب تززة ويف جمززال عمل يززات اإل قززراض املتباد لززةب
احملا سزبة عزن فزرو أ أ سزعار ال صزرف النا رزة عزن عمل يزات مال يزة تزتم بزالعمالت األجنب يزة والنا رزة عززن
عمل يززات الت صززدير واال سززترياد أو قززروض تززتم بززالعمالت األجنب يززةب وتر

ززة ال قززوائم املال يززة امل عززدة

بعمالت أجنبية .

4447ملأنظمةملاملعلمماتملاحملاسبية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي)مل مل
متطلب سابق  4337تطبيقات حاسوبية يف احملاسبة
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل ت قززدي م امل فززاهيم األسا سززية ألنظ مززة املعلو مززات احملا سززبية؛ مززن ح يززث
أهميتها وتصنيفاتها وكيفية تصميمها وتشغيلها وتقييمها وتوتيقها باستخدام كط طزات ان سزياب
البيا نززات و خززرائط الن ظززام و قززواميس البيا نززاتب وإ بززرا دور تكنولوج يززا شززبكات احلا سززوب يف
أنظ مززة املعلو مززاتب وب يززان أهم يززة إ جززراءات ا لرقا بززة وال ضززبط يف ح فززظ البيا نززات مززن اإله مززال و سززوء
االستخدام .وكذلن عرض لبعض منزاذج مزن أنظ مزة املعلو مزات احملا سزبية وكيف يزة ت صزميم وتنف يزذ
األنظمة الفرعية ألنظ مزة املعلو مزات احملا سزبية م ثزل ن ظزام املبي عزات ويفل بزات الع مزالءب ون ظزام ال فزواتري
واملقبوضات النقدية وحسابات الزبائنب ون ظزام امل شزرتيات وا ملزدفوعات وح سزابات ا ملزوردينب ون ظزام
التحكم باملخزونب ونظام املوارد البشريةب ونظام األستاذ العام والتقارير املالية.

4451ملإ ا ةملاملشا ع:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ يمل1،ملعملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب ب  4101مبادئ االدارة
يو ضزح هزذا امل سزاأ املق صزود بامل شزروعات واهميت هزا يف االقت صزاد ودورة ح يزاة امل شزروع وامل بززادئ
االسا سززية لتخ طززيط وتن ظززيم امل شززروع وا سززتخدام املخط طززات ال شززبكية يف اال عززداد والرقا بززة ع لززى
امل شزروع ب وا عزداد درا سززة ا جلزدوى االقت صزادية للم شززروع با سزتخدام م عزايري مال يززة بو كزذلن ا عززداد
موا نززة امل شززروع وا.ي كززل ال عززام ا لززذي تت ضززمنه موا نززة امل شززروع والت عززرف ع لززى ا سززس الرقا بززة ع لززى
امل شزاريعب وكيف يزة ادارة امل شزاريع ال ضززخمة والعوا مزل ا لزيت تزؤتر يف جناح هززا وف شزلهاب ك مزا ي هززدف
امل سزاأ إىل اك سزاب الطا لززب امل هزارات العمل يزة يف ت قززديم م شزروع صزغري قا بززل للتنف يزذ وذ لزن بتطب يززق
اجلا نززب الن ظززري ع لززى امل شززروع لي سززتطي ع توظ يززف امل هززارات ا لززيت يكت سززبها مززن امل سززاأ يف ب نززاء
مشروعه اخلاص.
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4454مل إ ا ةملالش ا مل التخو ن:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يت نززاول مف هززوم وظي فززة ال شززراء واهميت هززا واملرا حززل ا لززيت نززر ب هززا هززذ العمل يززة مززن ادراك
احلا جزة وتو صزيفها وال يززات حتد يزد الكم يزة االقت صززادية واخت يزار ا ملزوردين وت صززنيفهم و يفزرأ اخت يززار
اف ضززل ا ملززوردين مززن خززالل يفززرأ ال شززراء املختل فززة وا لززيت اهم هززا الع طززاءات تراح لززها املختل فززة إىل
اعداد يفلبات االحالة وكذلن اال سزتالم والف حزص وا عزداد الو تزائق اخلا صزة بزذل ن ح تزى انت هزاء دورة
ال شزراء و كزذلن ادارة امل خززا ن وت صزنيفه ا وال يزة التعا مززل مزع اال صزناف املختل فززة فب هزا إىل ب نزاء ن ظززام
معلو مززات خززاص بززإدارة امل خززا ن اخلا صززة تنظ مززات األع مززال وي قززدم امل سززاأ عر ضززا أل بززر قززوانني
ال شززراء يف فل سززطني ا لززيت تتعا قززد وفق هززا اجل هززات احلكوم يززة وال يززة التعا مززل مززع ت لززن ال قززوانني مززن
ح يززث يفززرع الع طززاءات وتر سززيتها و

يززع مززا نززر بززه عمل يززة ال شززراء مززن مرا حززل و فززق ال قززانون

الفلسطيو للشراء.

)4460ملإعا ةملالتامةمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق 4410
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطل بززة تف هززوم و أ هززداف أ عززادة ال تززأمني وال طززرأ اإل ضززافية
واالختيار يززة و يفززرأ ح سززابها وأ هززم الن مززاذج ا لززيت ت سززتخدمها دوا ئززر أ عززادة ال تززأمني يف شززركات
ال تززأمني يف ال سززوأ الفل سززطيو إل عززادة ال تززأمني واإلح صززاءات اخلا صززة ب هززا ب وب يززان أهم يززة مالئ مززة
الطرأ ألنواع التغطيات التأمينية املختلفة

4461ملإ ا ةملاملبيعاتمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عز يززي الطا لززب/ة مرح بزا بززن يف م قزرر إدارة املبي عززات  4461وا لزذي يع تززرب ا حزد م قززررات
ختصص التسويق يف كل يزة الع لزوم اإلدار يزة واالقت صزادية وي نزاقش هزذا امل قزرر مو ضزوعات عد يزدة .زا
شزأ ن يف ح قززل إدارة املبي عززات ح يززث أن هزذا امل قززرر يع طززي مقد مززة واف يزة عززن إدارة املبي عززات ويت حززدث
عزن مزدراء وا سززرتاتيجيات إدارة الب يزع ويفبي عزة تن ظزيم إدارة الب يزع واملبي عززات و يفزرأ التن بزؤ ب هزا وآل يززات
توظ يزف ال عزاملني يف ج هزا الب يزع واخت يزارهم ويل فزت ن ظزرك عز يززي الطا لزب أي ضزا إىل و سزائل تزدريب
م نزدوبي الب يززع وماه يززة الب يززع الشخ صززي و يفززرأ ت عززويض ال بززائعني وحتف يزززهم وإدارة الو قززت واملنط قززة
البيعية وتقييم أداء النشا ألبيعي للبائعني بطرأ كتلفة.
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4462ملقرماتملالتمز ع:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عز يزززي الطا لززب/ة مرح بززا بززن يف م قززرر ق نززوات التو يززع  4462وا لززذي يع تززرب أ حززد امل قززررات
اخلا صزة بتخ صزص الت سززويق ح يزث يت ضززمن هز ذا امل قزرر جممو عززة مزن املو ضززوعات يف جمزال التو يززع
الذي ي عترب أحد العناصر ا.امة يف ا ملززيج الت سزويقي  .يت ضزمن هزذا امل قزرر جممو عزة مزن املو ضزوعات
ا.ا مززة م ثززل ديناميك يززات التو يززع و مززدخل إىل درا سززة املن شززتت الت سززويقية املتخ صززص ومو ضززوع
درا سزة رزارة التجز ئزة وم تززاجر التجز ئزة امل سزتقلة و

ززالت اخل صزم  .ك مزا و يززتم درا سزة أ نزواع أ خززرى

مززن من شززتت ا لت سززويق ( املؤس سززات اال سززتهالكية واجلمع يززات التعاون يززة )  .ك مززا و يززتم درا سززة
موضوع رارة اجلملة وموضوع التو يع عن يفريق الوسطاء الوظيفيني .

4463ملاسرتاتيجياتملالتسم ق:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عز يززي الطا لزب/ة يت نزاول هززذا امل سزاأ إىل تو ضزيح أهم يزة و ضززع اال سزرتاتيجيات الت سزويقية مززن
ق بزل املؤس سزات ويت نزاول مف هزوم التخ طزيط اال سزرتاتيجي ومف هزوم البي ئزة اخلارج يزة والداخل يزة وحتد يززد
ن قزا ا ل قزوة وال ضززعفب ك مزا يت نزاول إ سززرتاتيجية التو جزه ءزو ال سززوأ الك لزي وإ سزرتاتيجية الت مززايز
أو رزئة السوأب كما سيتم عرض لسياسات التو يع وسيا سز ات الرتو يزج و سزيتطرأ أ خزريا تعر يزف
األنظمة وا.ياكل املنفذة لإلسرتاتيجية التسويقية ومعاجلة ومراقبة تنفيذ اإلسرتاتيجية.

4464ملسلمكملاملستهلك:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عز يزززي الطا لزب/ة يت نززاول هززذا امل قززرر م فززاهيم وم بززادئ أسا سززية تعر يززف سززلوك امل سززتهلن
ومعر فززة العوا مززل الداخل يززة واخلارج يززة ا ملززؤترة يف سززلوك امل سززتهلنب ويت نززاول مف هززوم رز ئززة ال سززوأ
وأهمي تزه يف م سزاعدة امل نزتج وال سزوأ ك مز ا ويت نزاول تعر يزف اإلدراك وعنا صزر  .ويت طزرأ إىل العوا مزل
ال سززكانية وأتر هززا ع لززى سززلو ك امل سززتهلنب ك مززا يت نززاول درا سززة العوا مززل النف سززية ع لززى سززلوك
امل سززتهلن .و يززدرس أ نززواع االت صززاالت يف جمززال الت سززويق و سززلوك امل سززتهلن ويت نززاول هززذ امل قززرر
دراسة أتر اجلماعات املرجعية يف سلوك املستهل ن وعرض للطبقات االجتماعية وأنواعها.

4465ملحبمثملالتسم ق:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق

425

عز يززي الطا لزب/ة يع مززل هزذا امل قزرر ع لززى تعر يزف ازوث الت سززويق وتو ضزيح م صزادر احل صززول
إىل املعلو مزات ويت نززاول خ طززوات ت صزميم اال سززتمارة و صززياغة أ سززئلة و عزرض أل سززاليب
ومعر فززة أل نززواع الب حززوث النوع يززة و سززيناقش إدارة و

ز ع البيا نززات

ززع البيا نززات وكيف يزة ت صززنيفها و عززرض

موضوعات تطبيقية عملية لبحوث التسويق.

4466ملاالقتصا ملالد لي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل مل3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يهدف هذا املساأ لتعريف الطالب ع لزى مف هزوم االقت صزاد ا لزدولي مزن خزالل الت طزرأ إل يزه
يف تزالث

زاور ا حملزور األول ي عزرض اإل يفزار الن ظزري ح يز ث ي عزرض أ هزم النظر يزات املف سزرة للت بزادل

الت جززاري ا لززدولي ك النظر يززة التقليد يززةب والن يززو كال سززيكية وب عززض االرا هززات احلدي ثززة يف هززذا
ا جملززالب إ ضززافة لالخت بززارات التجريب يززة ل كززل من هززاب وينت هززي هززذا ا حملززور با سززتعراض أ تززر الن مززو
االقت صززادي ع لززى االقت صززاد ا لززدولي .ويف ا حملززور ال ثززاني ي عززرض ن ظز ام الن قززد ا لززدولي وف يززه ت نززاقش
مو ضززوعات م ثززل أ سززعار ال صززرف ا حلززرة والسيا سززات احملل يززة لت عززديل م يزززان ا ملززدفوعات وأنظ مززة
ال صزرف البدي لزةب والتعر فززة اجلمرك يزة وغري هززا مزن العوا ئزق غززري اجلمرك يزة ع لززى الت جزارة الدول يززة.
ويناقش هذا احملور أيضا تطور نظام املدفوعات واإل قزراض ا لزدولي و كزذل ن اال سزتثمار يف األوراأ
األجنب يزة واال سززتثمار األ جززنيب املب ا شززرب إ ضززافة لل شزركات املت عززددة اجلن سززيات .أ مززا ا حملززور الثا لززث
فيعرض ألسياسات التجارية الدولية وأدواتها وآتارها وأنواع هزا واالنت قزال ا لزدولي لعنا صزر اإلن تزاجب
إ ضزافة لالتفاق يززات التجار يززة العامل يزةب ومف هززوم التكا مززل اال قت صزادي ال عززاملي وأ تززار االقت صززاديةب
إضافة إىل القوانني واالتفاقيات واملنظمات العاملية اليت تنظم العالقات االقتصادية الدولية.

4467ملاقتصا ملاملع فة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل مل3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
ي هزدف هزذا امل سززاأ إىل ا سزتعراض ن شززأة اقت صزاد املعر فززة وار ا هزات ت طززور ب وأ هزم أ سززس
هززذا االقت صززادب بن يززة املعر فززة يف ظززل اقت صززاد املعر فززة وأنواع هززا وت شززكلها وتول يززدها وتطبيق هززا
والتعامل معها وخصائصها .كذلن يتعرض امل سزاأ إىل مف هزوم اقت صزاد املعر فزة وأهمي تزهب والعوا مزل
وال قزوى ألداف عززه لززهب و تزأتري ع لززى ال نززاتج احمل لزي اإل

ززالي وخ صززائص العما لزة يف اقت صززاد املعر فززة.

ومكو نزات اقت صززاد املعر فزة وعمليا تزهب إ ضززافة لبن يزة إدارة املعر فززةب واقت صزاد املعر فززة يف املؤس سززات
املعا صزرة وجمت مززع املعر فززة ومؤ شززراته وظ هززور احلا ضزنات اإلبداع يززة  .إ ضززافة لدرا سززة منظو مززة ب نززاء
اقت صزاد املعر فزة وأ سزاليب ومؤ شزرات ق يزاس هزذا ال نزوع مزن االقت صزاد .ك مزا يت طزرأ هزذا امل سززاأ إىل
ن ظزام اقت صززاد املعر فززة واحل صززول ع لززى املعلو مززات و تزداو.ا ون ظززام إن تززاج املعر فززة ونق لززها وت شززاركها
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وتعلم هززا وتطبيق هززا وأ سززاليب ق يززاس اقت صززاد املعر فززة .ك مززا يت نززاول العال قززة بززني اقت صززاد املعر فززة
والتنمية البشرية املستدامة ومؤشراتهاب ويتطرأ كزذلن أل هزم حتزديات اقت صزاد املعر فزة وبنا ئزه يف
فلسطني والويفن العربي.

4468مل اال ا ةملاملاليةملاملتقدمة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  4341االدارة املالية
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعم يززق ف هززم الطا لززب يف عززدة موا ضززيع يف اإلدارة املال يززة املتقد مززة ومن هززا
ع لززى سززبيل امل ثززال نظر يززة ال سززلوك الت مززويلي و النظر يززات التقليد يززة و احلدي ثززة يف ب نززاء ا.ي كززل
الت مززويلي لل شززركات امل سززاهمة العا مززة .و كززذلن الت طززرأ ملو ضززوع يف غا يززة األهم يززة منززوذج ت سززعري
األصول الرأمسالية .Capital Asset Pricing Model

)4469ملا ا ةملاملطالباتمل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق 4109
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة تفهوم التأمينات العامة وأنواعها و إجراءات التعاقد و
كذلن إجراءات تسوية املطالبات  .و كذلن التطرأ ملوضوعات غاية يف األهمية حساب
األقسا و التعويضات وكيفية التعامل مع العمالء يف أقسام اإلنتاج و اإلصدار و االسرتاتيجيات
املتبعة يف عملية ال تخمني الال مة للوفاء باملطالبات من شركات التامني.

مل)4479ملتد بملعمليمليفملاملؤسساتمل )1مل 6ملساعاتملعملية)مل مل
متطلب سابق إنهاء  60ساعة معتمدة
مير التدريب العملي خبمس مراحل تكون على النحو األتي
املرح لززة األوىل يززتم تعر يززف الطل بززة بأع مززال و أن شززطة و كززاالت و شززركات و مكا تززب
السياحة والسفر ك مزا ي قزوم ال طزالب بال تزدريب ع لزى ممار سزة هزذ األع مزال م يزدانيا و مزنح ال طزالب
فر صززة الل قززاء و التوا صززل مززع ال عززاملني يف و كززاالت و شززركات و مكا تززب ال سززياحة وال سززفر
وامل سززئولني عن هززاب و تززدريب الطل بززة اي ضززا ع لززى كيف يززة ا سززتخدام كا فززة األوراأ و امل سززتندات
املستخدمة يف وكاالت وشركات و مكاتب السياحة والسفر .
املرح لززة الثان يززة ت هززتم هززذ املرح لززة بتعر يززف الطل بززة بكيف يززة التعا مززل مززع اجملمو عززات
السياحيةبوت صززميم وإدارة الرب نززامج ال سززياحي مززن ح يززث التكل فززة و املوا قززع و آل يززة التعا مززل مززع
وسائل النقل املختلفة واالتفاقات والتعاقدات مع األيفراف ذات العالقة بالربامج السياحية.

427

املرح لزة الثال ثزة ت هزتم هزذ املرح لزة بتعر يزف ال طزالب ب طزرأ احل جزز املختل فزة و التطب يزق ع لززى
الربامج املستخدمة يف عمليات احلجز و التسعري و احتساب التكلفة يدويا لسعر تذاكر السفر.
املرح لزة الراب عزة ت هزتم هززذ املرح لزة بتعر يزف ال طزالب بالتعا مززل مزع أ منزا ال سزياحة املختل فززة
خا صززة ا حلززج و الع مززرة و التعلي مززات و االحتيا جززات اخلا صززة ب هززذا ا لززنمط ملززا لززه أ تززر كززبري ع لززى
حر كززة مبي عززات و كززاالت و شززركات و مكا تززب ال سززياحة وال سززفرب ك مززا ت هززتم هززذ املرح لززة
بتعر يزف ال طززالب بزإجراءات ال شززحن و التخ لززيص اجلمر كزي و األ مززور اإلدار يزة واملال يززة يف و كززاالت
وشركات و مكاتب السياحة والسفر و مكاتب التخليص اجلمركي.

مل)4480ملتد بملعمليمليفملاملؤسساتمل )2مل 6ملساعاتملعملية)ململ مل
متطلب سابق إنهاء  60ساعة معتمدة
مير التدريب العملي خبمس مراحل تكون على النحو األتي
املرح لززة األوىل يززتم تعر يززف الطل بززة بأع مززال و أن شززطة و كززاالت و شززركات و مكا تززب
السياحة والسفر ك مزا ي قزوم ال طزالب بال تزدريب ع لزى ممار سزة هزذ األع مزال م يزدانيا و مزنح ال طزالب
فر صززة الل قززاء و التوا صززل مززع ال عززاملني يف و كززاالت و شززركات و مكا تززب ال سززياحة وال سززفر
وامل سززئو لني عن هززاب و تززدريب الطل بززة اي ضززا ع لززى كيف يززة ا سززتخدام كا فززة األوراأ و امل سززتندات
املستخدمة يف وكاالت وشركات و مكاتب السياحة والسفر .
امل رح لززة الثان يززة ت هززتم هززذ املرح لززة بتعر يززف الطل بززة بكيف يززة التعا مززل مززع اجملمو عززات
السياحيةبوت صززميم وإدارة الرب نززامج ال سززياحي مززن ح يززث التكل فززة و املوا قززع و آل يززة التعا مززل مززع
وسائل النقل املختلفة واالتفاقات والتعاقدات م ع األيفراف ذات العالقة بالربامج السياحية.
املرح لزة الثال ثزة ت هزتم هزذ املرح لزة بتعر يزف ال طزالب ب طزرأ احل جزز املختل فزة و التطب يزق ع لززى
الربامج املستخدمة يف عمليات احلجز و التسعري و احتساب التكلفة يدويا لسعر تذاكر السفر.
املرح لزة الراب عزة ت هزتم هززذ املرح لزة بتعر يزف ال طزالب بالتعا مززل مزع أ منزا ال سزياحة املختل فززة
خا صززة ا حلززج و الع مززرة و التعلي مززات و االحتيا جززات اخلا صززة ب هززذا ا لززنمط ملززا لززه أ تززر كززبري ع لززى
حر كززة مبي عززات و كززاالت و شززركات و مكا تززب ال سززياحة وال سززفرب ك مززا ت هززتم هززذ املرح لززة
بتعر يزف ال طززالب بزإجراءات ال شززحن و التخ لززيص اجلمر كزي و األ مززور اإلدار يزة واملال يززة يف و كززاالت
وشركات و مكاتب السياحة والسفر و مكاتب التخليص اجلمركي.
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4481مل اللغةملاالجنليو ةملالسياحيةمل )3مل3ملساعاتملمعتمدةململ 3ملنظ ي)مل مل
متطلب سابق اللغة االجنليزية السياحية ()2
ي هززدف هزذا امل قززرر إىل يززادة معر فززة الطل بززة وتنم يززة م هززاراتهم وإدراك هززم يف م هززارتي اال سززتماع
وا حلزديثب ح يزث ي هزدف إىل يزادة قزدراتهم يف جمززاالت صزياغة اجل مزل وفهم هزا مزن خزالل اال سززتماع
يف املوا قززف املتوق عززة يف ا جملززال ال سززياحيب وتزو يززدهم باملز يززد مززن امل صززطلحات ال سززياحيةب وإن شززاء
ا حلززوارات امل ت عززددة يف املوا قززف املت كززررة يف هززذا ا جملززالب و كززذلن تنم يززة قززدراتهم ع لززى شززرع
اجلوانب التاراية واجلغرافية والداللة السياحية باستخدام اللغة االجنليزية

مل)4482ملاللغةملالد نسيةملالسياحيةمل )3مل 3ملساعات)مل 3ملنظ ي)مل مل
متطلب سابق اللغة الفرنسية السياحية()2
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تنم يززة م هززارتي اال سززتماع وا حلززديثب واالهت مززام خبززواص األ سززاليب
اللغو يززة املختل فزة يف اال سززتماع وا حلززديثب والت طززرأ إىل ب عززض ال لززهجات واألل فززا ظ الغري بززة يف الل غززةب
ك مززا ي هززدف إىل تنم يززة م هززارات الطل بززة يف ب نززاء وف هززم الن صززوص األدب يززة امل سززتخدمة يف املوا قززف
االجتماعية املختلفة.

4499ملمش عملالتخ :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلمي ب إنهاء املستوى الثالث
مي ثززل هززذا امل سززاأ حل قززة الو صزل بززني مرح لززة الب كززالوريوس والدرا سززات العل يززا ح يززث ين قززل
الطا لززب إىل غ مززار الب حززث العل مززي مززن خززالل ايفال عززه ع لززى اخالق يززات الب حززث العل مززي وال يززة ا عززداد
خ طززة اث يززة مززن خززالل الت عززرف ع لززى كتا بززة العنا صززر االسا سززية للخ طززة كاملقد مززة بم شزكلة
الدرا سززة با هززدافها باهميت هززا وامل نززاهج البحث يززة ا لززيت مي كززن ان ت سززتخدم ال يززة كتا بززة اال سززئلة
والفر ضزيات ا لزيت تتناو .ززا الدرا سزة وال يزة كتا بززة الدرا سزات ال سزابقة واهميت هززا يف الب حزث وكتا بززة
اال يفزا ر الن ظزري للب حزث و فزق ا سزس علم يزة سزليمة ت قزوم ع لزى التوت يزق العل مزي للم صزادر واملرا جزع ع لزى
اختالف هززاب و كززذلن الت عززرف ع لززى ا سززس ا عززداد ادوات الدرا سززة كامل قززابالت واال سززتبانات و يفززرأ
التحل يززل االح صززائي با سززتخدام حز مززة  SPSSومعر فززة قززراءة ن تززائج التحل يززل وكتا بززة الن تززائج
والتو صزيات وا عززداد ق ائ مزة املرا جززع واملال حزق و فززق ا سززس منهج يزة سززليمة .و مي كزن الر جززوع اىل دل يززل
مشروع الت خرج الصادر عن الكلية للمساعدة يف كتابة مشروع خترج ذا جودة عالية.
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