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 :العلوم االدارية واالقتصادية متطلبات كليةتوصيف 

 نظجري ( 3ستعت  ملعمد: ) 3: ءمبتةئ اإلحوت 0103

يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف الطالةةةب بةةةدور اإلحصةةةاء يف احليةةةاة ويف طريقةةةة البحةةةث   

كمةا يعةام موضةوع     .واالستقصاء، ويتناول التوزيعةات التكراريةة واالحتماليةة واملنحنةو السةوي     

 االرتباط واالحندار بصورة مبسطة

 عممي(1، نظجري 2ستعت  ملعمد: ) 3إحوتء تطبيصي:  1204

 احلاسوب  0102، مبادئ اإلحصاء 0103متطلب سابق 

يركب هذا املقرر علو االستدالل اإلحصائي حول جمتمةع واحةد حةول جمةتمعني، االرتبةاط      

واالحندار، اجيتبارات األوساط والنسةب جملةتمعني، حتليةل التبةاين األحةادي والثنةائي، طةرق غةري         

 معلمي .

)كمياة   عمماي(  1نظاجري،   2ساتعت  ملعماد: )   3أنظمة اقملمومت  اإلةارية:  1481

 اتلموم االةارية واالقعوتةية(

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

مفهةةةوم نظةةةام املعلومةةةات اإلداريةةةة واملكونةةةات الرئيسةةةية هلةةةذا النظةةةام وجياصةةةة مةةةع دجيةةةول   

احلاسةةوب والشةةبكات إىل منظمةةات األعمةةال وتطةةور طةةرق معاجلةةة البيانةةات بواسةةطة احلاسةةوب  

ك يف رصةةد وحتليةةل املشةةكمت اإلداريةةة وصةةنع القةةرارات باإلضةةافة آلليةةة حتليةةل و     وتوظيةةف ذلةة

تطةةوير انظمةةة املعلومةةات االداريةةة ملنظمةةات االعمةةال  والعوامةةل املةةؤ رة علةةو تطورهةةا واكسةةاب       

الطالةةةب قةةةدرات تطبيقيةةةة متكنةةة  مةةةن فهةةةم واسةةةتادام انظمةةةة املعلومةةةات واالنرتنةةةت يف العمةةةل  

جيمل االطمع علةو اةاذج عمليةة  ألنظمةة معلومةات اداريةة مةن واقةع         رنظمات قطاع األعمال من 

 قطاع األعمال الفلسطيين كنظام البنوك وشركات االتصال.

 عممي( 1نظجري،  2ستعت  ملعمد: ) 3حبوث اتلمميت :  1284

  الرياضيات يف اإلدارة 6104متطلب سابق 

ة ) الطريقةة البيانيةة، طريقةة    املفاهيم األساسية ومنهجية حبوث العمليات، الربجمةة اخلطية  

املسائل اخلاصةة بالربجمةة اخلطيةة ) مشةاكل النقةل       ،سيمبلكس، االزدواجية وحتليل الثبات (
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والتعةةيني واةةاذج التةةدفق يف الشةةبكات (، نظريةةة القةةرارات، نظريةةة صةةفوف االنتظةةار، التحليةةل 

 +.QSBالشبكي، نظرية املباريات وممحق لكل وحدة تعتمد استادام الربجمة 

 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3:  مبتةئ عم  اتنفس 3110

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل اإلملةةام باملبةةادئ والقةةوانني السةةيكولوجية العامةةة لسةةلوك اإلنسةةان و   

التعرف علو العوامل واملتغريات اليت حتكم السةلوك، وفهةم السةلوك والتنبةؤ بة  واحلكةم علية         

علةم الةنفس، ويتضةمن هةذا املقةرر التعريةف بعلةم        مةن جيةمل تنةاول املوضةوعات العامةة األساسةية ل      

نفس، ومةةدارس علةةم الةةنفس، واجلهةةاز العصةةيب والسةةلوك،   لةةالةةنفس، ومنةةاه  البحةةث يف علةةم ا 

ودوافع السلوك، واالنفعاالت، والعمليات العقليةة العليةا، والةتعلم، والفةروق الفرديةة الشاصةية،       

 واجملاالت التطبيقية لعلم النفس.

 نظجري ( 3ستعت  ملعمد: ) 3: مبتةئ اإلةار: 4101

يتناول مفهوم اإلدارة، أهميتها، جماالتها، تاريخ ميثل األساس الذي يبنو علي  العلوم اإلدارية، حيث 

، كما ويتحدث األجيرووعمقتها مع العلوم  ،" اخلاصة"األعمالنشأتها، الفرق بني اإلدارة العامة، وإدارة 

وظةائف   أهةم  يشةرح ، وة" النظريةات التقليديةة و النظريةات احلديثةة"    اإلداراملقرر عن النظريات الرئيسية يف 

اإلداري مةةن حيةةث املفهةةوم   مليةةة التنظةةيم وأنواعةة  ومكوناتةة  باإلضةةافة إىل ع  إداريمةةن ختطةةيا   اإلدارة

واألهةةداف وعناصةةره والفةةرق بةةني تفةةوين السةةلطة ونقلةةها وحمةةددات التفةةوين والتنسةةيق بةةني الوحةةدات     

اختةاذ   أساسيات إىل باإلضافة، وأنواعها القيادة وأااط اإلدارية ونظرياتهاقيادة ال وأساسيات، التنظيمية

عةن وظةائف    أيضةا  يتحدثو، وأنواعها، ومفهوم الرقابة اإلداريةاالتصاالت  وأساسيات، اإلداريةالقرارات 

 العمقات العامة. وظيفة و األفراد وإدارةوالتسويق  واإلنتاج املاليةاملنشاة 

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3:   االعمتل )بتتمغة االجنميزية(استسيت 4102

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

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 developments 

in business makes for a brief book, but a rich experience. 

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. This text captures the widespread significance of these 

developments and presents their implications on businesses today. 
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 نظجري ( 3ستعت  ملعمد: ) 3: ( 1) مبتةئ االقعوتة 4121

يقةدم هةةذا املقةةرر أهةةم  نظريةةات ومبةةادئ االقتصةاد اجلبئةةي حيةةث يبةةدأ بتعريةةف االقتصةةاد اجلبئةةي   

وتفرقت  عن االقتصاد الكلي وحتليل مشكلة الندرة االقتصادية. كما يتناول حتليل تةوازن سةوق السةلعة    

والعوامل املؤ رة فيها وحيلل مرونات الطلب بأنواعها وكذلك مرونة  من جيمل حتليل قوو الطلب والعرض

العرض السعرية. وكذلك يتناول حتليل سلوك املستهلك وسلوك املنت  ويةدرس  ليةات اإلنتةاج والتكةاليف     

وحيلل سلوك املؤسسةات واملنةتجني يف كةل مةن األسةواق التنافسةية واألسةواق االحتكاريةة كمةا يتنةاول           

 يف أسواق عناصر اإلنتاج. سةوحتديد توازن املؤسنظرية التوزيع 

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3(: 2مبتةئ االقعوتة ) 4122

 (1مبادئ االقتصاد ) 4121متطلب سابق 

يتناول هذه املقرر أهم املبادئ والنظريات االقتصادية الكلية حيث يقدم لنا مفهةوم وأهميةة   

ني لإلنتاج والدجيل بني هذه القطاعات. كمةا  وأهداف قطاعات االقتصاد الكلي والتدفق ألدورا

الةةدجيل القةةومي ونظريةةات االسةةتهمك واالسةةتثمار وحتليةةل تةةوازن الةةدجيل    تيعرفنةةا بطةةرق حسةةابا

القةةومي يف اةةاذج اقتصةةادية  تلفةةة. كمةةا يتنةةاول املقةةرر موضةةوع النقةةود وأنواعهةةا ووظائفهةةا          

املركبيةة. ويتعةرض املقةرر إىل     واملصارف التجارية من حيث األهمية والوظائف وكةذلك البنةوك  

البطالةة وأنواعهةا و  ارهةا وكةذلك التضةام ومسةببات  و  ةاره، والسياسةات االقتصةادية النقديةةة          

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

 دية.النمو والتنمية االقتصادية واهم معوقاتها وااذجها االقتصا

 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3: مدخل إىل اتوحة اتلتمة 4123

يركب هذا املقرر علو تعريةف الطالةب/ة رفهةوم ومبةادئ وأسةس الصةحة العامةة، ومفهةوم         

املةةرض، وتةةاريخ الصةةحة العامةةة، والصةةحة العامةةة احلديثةةة، واملهةةام األساسةةية للصةةحة العامةةة،      

مفهةوم املقاومةة واملناعةة، واحملةددات االجتماعيةة      وعناصر البيئة وصحة اإلنسان، ويتناول املقةرر  

للصحة، والتعريف بالعمقة بني صحة الفرد واألسرة واجملتمع، والتعريف ربادئ الصحة البيئيةة  

والصةةحة املهنيةةة ) الوظيفيةةة ( والصةةحة العقليةةة، ويتنةةاول املقةةرر العمقةةة بةةني العوامةةل السةةكانية  

ناميةةة والةةدول املتقدمةةة، واملسةةتويات املاتلفةةة للرقابةةة   والصةةحة، واألاةةاط الصةةحية يف الةةدول ال 

 .الصحية، ومفهوم وأهمية التثقيف الصحي وغري ذلك
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3(: 1مبتةئ احملتسبة ) 4131

تعريف احملاسبة مةع بيةان أهميتهةا، النظةام احملاسةيب وعناصةره األساسةية، نظريةة القيةد املةبدوج،           

ب املشةروع، العمليةات النقديةة رةا يف ذلةك العمليةات املصةرفية ومةذكرة تسةةوية         العمليةات املتعلقةة بصةاح   

 املبلغ، عمليات البضاعة واخلصم، األوراق التجارية ومعاجلتها، األصول الثابتة، إعداد ميبان املراجعة.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3(: 2مبتةئ احملتسبة ) 4132

 (1مبادئ احملاسبة ) 4131متطلب سابق 

الطالب، يتم الرتكيب يف هذه املةادة علةو العناصةر اآلتيةة: تسةوية حسةابات النقديةة         عبيبي

والبنك وإعداد مطابقة كشةف البنةك، ومعاجلةة حسةابات املةدينني و صصةها، ومعاجلةة جةرد         

املاةةبون السةةلعي وأنظمتةة ، معاجلةةة االسةةتثمارات يف األوراق املاليةةة، معاجلةةة األوراق التجاريةةة،    

ة، اسةةتادام أوراق العمةةل واعةةداد التقةةارير املاليةةة واحلسةةابات اخلتاميةةة بعةةد     التسةةويات اجلرديةة 

التسويات اجلردية وأوراق العمل متضمنة ميبان املراجعة املعدل، األجيطاء احملاسبية ومعاجلاتها، 

 األصول الثابتة وطرق إهمكها، والتعريف باملصاريف االيرادية والرأمسالية.

 نظجري( 3ت  ملعمد: )ستع 3مبتةئ اتعسويق:  4161

 مبادئ اإلدارة  4101متطلب سابق 

والةةةذي يعتةةةرب احةةةد  4161عبيةةةبي الطالةةةب/ة مرحبةةةا بةةةك يف مقةةةرر مبةةةادئ التسةةةويق  

معرفةة املفةاهيم األساسةية     متطلبات كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية. حيث يتضةمن هةذا املقةرر   

ويتضةةمن تعريةف الطلبةةة    ملنظمةات. كعلةم مسةةتقل ذو أهميةة يف حيةةاة ا   انبثاقةة للتسةويق وكيفيةة   

رفهوم التسويق ودوره يف تقديم قيمة للعميةل  واملسةؤولية االجتماعيةة للتسةويق ، ووصةف سةلوك       

القةةرار   ليةةة معرفةةة وفهةةم  مشةةرتي السةةلع االسةةتهمكية وسةةلوك املسةةتادم الصةةناعي ومةةن  ةةم      

ليةةة جتبئةةة السةةوق   عمكةةذلك التعةةرف علةةو مفهةةوم    الشةةرائي للمسةةتهلك والعوامةةل املةةؤ رة فيةة .   

كةةذلك ينةةاقا هةةذا املقةةرر أهميةةة املعلومةةات التسةةويقية   وأهميتهةةا واالسةةرتاتيجيات ذات العمقة.

وكيفية إجراء حبوث التسويق، كذلك يتضمن هذا املقرر التعريف بعناصر املبي  التسويقي  ، 

ات التعةةرف علةةو املنةةت  كأحةةد عناصةةر املةةبي  التسةةويقي مةةن حيةةث التعريةةف والتصةةنيف  كةةذلك 

واالعتبةةةارات املتعلقةةةة بالتسةةةعري  وسةةةوف يةةةتم مناقشةةةة االسةةةرتاتيجيات والنشةةةاطات ذات العمقةةةة.

التعرف علو الةدور الةذي يلعبة      كذلك سوف يتناول هذا املقرر كأحد عناصر املبي  التسويقي.

 الرتوي  كأحد عناصر املبي  التسويقي وأهم عناصره والية إعداد امليبانية الرتوجيية.
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3بتةئ اتصتنون وحصوق اإلنستن: م 4171

نظرية القانون ونظرية احلق، مفهوم القانون وأقسام , مفهوم احلق وأقسةام ، تطبيةق ذلةك    

علةةو القةةانون، احلةةق يف النظةةام القةةانوني يف األردن وإعطةةاء حملةةة مةةوجبة عةةن القةةانونني التجةةاري  

اإلنسةان األساسةية وأهمهةا مبةدأ املسةاواة واحلريةات       واإلداري، إضافة إىل دراسة حقوق وحريات 

واملتعلقة باملصاحل املادية لإلنسان، مثةل احلريةة الشاصةية وحريةة السةكن، واملتعلقةة باملصةاحل        

 املعنوية مثل حرية العقيدة وحرية الرأي.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3إةار: اقموارة اتبشجرية:  4201

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

قدم هذا املساق رؤيةة ملفهةوم ادارة املةوارد البشةرية يف املنظمةات  املعاصةرة الةيت ميتةاز         ي

العديد منها بالعاملية وتعدد اجلنسيات واالعراق، ويقدم  املساق مربرات التحةول مةن ادارة شةؤون    

د البشةرية  املوظفني اىل مفهوم ادارة املوارد البشرية وما يتطلب ذلك من ادوار تقوم بها ادارة املةوار 

من ختطيا وتنظيم للموارد البشةرية باإلضةافة إلعةداد وتنميةة املةوارد البشةرية يف ظةل التحةديات         

املعاصرة اليت تواج  منظمةات قطةاع االعمةال، وتقةديم تصةور شةامل حةول اليةة اعةداد التحليةل و           

االدارة  الوصف للوظائف  وأهمية تطوير نظام معلومات جياص باملوارد البشرية يف املنظمة متكن

من ختطةيا وتنظةيم وتوجية  ورقابةة املةوارد البشةرية مةن جيةمل شةبكة االنرتنةت ونظةم االتصةال             

 احلديثة.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اتسموك اتعنظيمي:  4202

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

يعرض هذا املساق تطةور املدرسةة السةلوكية يف االدارة باإلضةافة للجوانةب الشاصةية       

 ر يف توجيةة  املةةوارد البشةةرية واهةةم النظريةةات املتعلقةةة بسةةلوكيات املةةوظفني يف العمةةل       الةةيت تةةؤ 

كنظريةةةات الةةةدوافع واحلةةةوافب والقيةةةادة باإلضةةةافة لفةةةرق العمةةةل وتشةةةكيل اجلماعةةةات داجيةةةل    

املنظمات واالجيمقيات اليت جيب ان يتحلو بها املوظفني يف منظمةات قطةاع األعمةال كمةا يقةدم      

سةةلوكية معاصةةرة تتمثةةل بةةالتمكني وحلقةةات اجلةةودة واالهتمةةام بصةةحة    املسةةاق طرحةةا لقضةةايا  

 املنظمة وتدعيم اااط املشاركة احلديثة للموظفني يف االدارة يف ظل التغريات العاملية والعوملة. 
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 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3:  اتعطويجر اتعنظيمي 4203

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

لتطةةوير التنظيمةي واملسةاهمات املاتلفةة للفكةةر اإلداري يف    يتنةاول هةذا املقةرر مفهةوم ا    

التطةةوير التنظيمةةي، واالجتاهةةات احلديثةةة يف التطةةوير التنظيمةةي ومنةةاه  التطةةوير التنظيمةةي،       

ويركب املقرر علو تعريف الطالةب/ة باسةرتاتيجيات التغةيري التنظيمةي وحمةددات ومعوقةات هةذا        

صراع يف املنظمات، ويركب علو إبراز العمقة بني التطوير التغيري، ويتناول املقرر أيضًا القوة وال

التنظيمةي مةن جهةةة، وجمموعةة مةةتغريات تنظيميةة وإداريةةة مةن جهةةة أجيةرو مثةةل التةوتر التنظيمةةي        

والةةوالء التنظيمةةي وتفةةوين الصةةمحيات وإدارة الوقةةت وإدارة اجلةةودة الشةةاملة وإعةةادة اهلندسةةة       

 .املقرر جتارب بعن الدول يف التطوير التنظيميواخلصاصة واإلبداع وغريها، كما يتناول 

 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3:  اتوحي االقعوتة 4205

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

يتناول املقرر مقدمة عامة عن االقتصةاد الصةحي و ليةات املشةروع االقتصةادي الصةحي       

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

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

االقتصادية مع شرح  لياتها والتوازنات االقتصادية اخلاصة بها يف سوق اخلدمات الصةحية كمةا   

ك عقةود  يتناول أيضا السلع الصحية وأسباب فشل السوق وعدم كفاءة سةوق هةذه السةلع وكةذل    

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

تكةةاليف الرعايةةة الصةةحية يف اجملتمةةع كمةةا يتنةةاول أيضةةا أسةةاليب و ليةةات التقيةةيم االقتصةةادية    

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

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

وأيضا يتناول توازن الصحة ومعادالت توازن الصحة واالستدامة االقتصةادية يف القطةاع   

 الصحي.

 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3:  أخالقيت  اقمهن اتوحية 4208

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ب هذا املقرر علو تعريةف الطالةب/ة رفهةوم أجيمقيةات املهنةة وأجيمقيةات املهةن الصةحية         يرك

املاتلفةةة، كمةةا يتنةةاول املقةةرر الةةرؤو واالجتاهةةات الفلسةةطينية املتعةةددة الةةيت تعةةام وتتعةةاطو مةةع       



 

60 

 

ت املسائل والقضايا األدبية واألجيمقية يف ممارسة املهن الصحية املاتلفة، مع التطةرق إىل التشةريعا  

واألنظمة واللوائح اليت تتعلق بأجيمقيات املهن الصةحية، وأسةاليب واجةراءات التعةاطي مةع األجيطةاء       

الصحية اليت قد تقع يف املؤسسات الصحية، ويتنةاول هةذا املقةرر أيضةًا االنعكاسةات النامجةة عةن        

مسعةة هةذه    االلتبام بأجيمقيات املهنة علو اجملتمع واملرضو والعاملني يف املؤسسةات الصةحية وعلةو   

املؤسسةةات، ويركةةب هةةذا املقةةرر علةةو السياسةةات واألسةةاليب واألدلةةة اإلرشةةادية الةةيت تسةةاعد يف         

مراجعة طةرق العمةل وتةدقيقها ملسةاعدة صةانعي القةرار يف املؤسسةات الصةحية علةو إرسةاء احللةول            

 والقواعد السلوكية املناسبة واملقبولة يف ضوء معايري وأسس أجيمقيات املهن الصحية.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اقمجراسال  اتعجترية وإةار: اقمكتتب:  4210

 ( 2اللغة االجنليبية ) 0114،  مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

يقةةوم هةةذا املسةةاق علةةو اطةةمع الطالةةب علةةو مجيةةع انةةواع الرسةةائل الةةيت حيتاجهةةا يف        

كتابتهةا واهةم االفكةار    الوظائف اليت يشغلها واالقسام الرئيسية لكةل نةوع مةن الرسةائل واليةة      

يف منظمات األعمال واليت مةن اهمهةا رسةائل البيةع      ماليت جيب ان تتضمنها الرسائل اليت تستاد

والتسوية والتوظيف، ان كانت هذه الرسائل ورقية او رسائل الكرتونية تستادم طرق االتصةال  

واالعةةةداد   احلةةةديث كالربيةةةد االلكرتونةةةي ويقةةةدم املسةةةاق تصةةةور عةةةن كتابةةةة السةةةرية الذاتيةةةة 

للمقابمت الوظيفية، ويتناول املساق مفهةوم املكاتةب املعاصةرة  واقسةامها وجيصةائص الوظةائف       

املكتبيةةة وطةةرق اجيتيةةار املكتةةب والوظةةائف الةةيت تقةةوم بهةةا املكاتةةب وكةةذلك مفهةةوم التقةةارير    

 وانواعها  والية اعدادها  والغرض منها.

 (عممي 1،  نظجري 2ستعت  ملعمد: ) 3كرتونية: تعمتل االاأل 4215

 احلاسوب 0102مبادئ اإلدارة،  4101متطلب سابق 

يعةةةةرض التطةةةةور التةةةةارتي لشةةةةبكة االنرتنةةةةت، واسةةةةتادامها يف األعمةةةةال التجاريةةةةة  

والتحةةديات الةةيت تواكةةب ذلةةك واهميةةة بنةةاء مواقةةع الكرتونيةةة لشةةركات األعمةةال يف جمةةال           

ارات المزمةةةة لتصةةةفح املواقةةةع  التسةةةويق والتوزيةةةع والرتويةةة  للمنتجةةةات واكسةةةاب الطالةةةب املهةةة    

االلكرتونية التجارية والتسجيل عليها واجراء العمليات التجارية مةن جيمهلةا يف ظةل التوجة  حنةو      

التكامةةل بةةني انظمةةة املعلومةةات الداجيليةةة ملنظمةةات األعمةةال واسةةتادام الشةةبكة العنكبوتيةةة،    

ومةا تتضةمن  مةن عناصةر      كما يقدم املساق للطالب تصورا حول مفهوم عمليةة التسةويق احلديثةة   

جديدة للمبي  التسويقي ومتكني الطالب من استادام هذ العناصر يف بنةاء موقةع جتةاري فعةال     

 ملنظمة االعمال.
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3االقعوتة اتعحميمي اجلزئي:  4216

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

حتةدد   مةن  شكمت االقتصةادية اجلبئيةة  يهدف هذا املقرر إىل التعرف إىل معاجلة مجيع امل

د مفهةوم السةوق وحتديةد التةوازن     ية دحتفهوم الطلب والعرض  وا ر كةل مةن اإلحةمل والةدجيل ،    مل

إىل مفهوم املرونة لكل من الطلب والعرض والعوامل املؤ رة فيهمةا . نتعةرف إىل سةلوك     والتعرف.

ة ونظريةة منحنيةات السةواء . نظريةة اإلنتةاج ودالةة اإلنتةاج ومراحةل الغلةة ،          املستهلك ومفهوم املنفع

والنةةات  املتوسةةا والنةةات  احلةةدي والنةةات  الكلةةي ،وكةةذلك إىل التكةةاليف يف املةةدو القصةةري       

عليهةةا األسةةواق التنافسةةية  تقةةومالةةيت إىل أنةةواع واهةةم اخلصةةائص كمةةا يتعةةرف  واملةةدو الطويةةل .

األسواق غري التنافسية وتضةم أسةواق املنافسةة االحتكاريةة ،      ذلكوك وكيفية حتديد األسعار.

 ةر  أإىل عناصر اإلنتاج ونظرية التوزيةع و  كما يتطرق املقررحتكار التام ، واحتكار القلة .  الوا

 .ذلك علو كل من الطلب والعرض يف أسواق عناصر اإلنتاج 

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3: اتكمياالقعوتة اتعحميمي  4217

 االقتصاد التحليلي اجلبئي  4216تطلب سابق م

يتناول هذا املقرر موضوعات االقتصاد التحليلي الكلي حيث يشمل علةو مفهةوم االقتصةاد    

التحليلةةةي الكلةةةي وأدوات االقتصةةةاد الكلةةةي، الطلةةةب  والعةةةرض الكلةةةي  والسياسةةةات املاليةةةة    

ي  ودالةة االسةتهمك ونظريةات    والنقدية. التدفق ألدوراني لإلنتاج والدجيل وحسابات الدجيل القوم

االسةةتهمك ودالةةة االسةةتثمار واملضةةاعف واملسةةارع ونظريةةات التةةوازن بةةني الةةدجيل واالسةةتادام.          

نظريةةةات الفائةةةدة والتةةةوازن النقةةةدي،  مفهةةةوم البطالةةةة والتوظيةةةف الكامةةةل ونظريةةةات البطالةةةة    

 والتضام وأنواعهما وأ ارهما والسياسات االقتصادية.

 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3واتعغذية: إةار: اإليواء  4220

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

يركب هذا املقرر علةو تعريةف الطالةب/ة باملبةادئ واألسةس الةيت تةؤدي إىل تقةديم جيةدمات          

للمرضو بدرجة عالية من اجلودة، مةع التعريةف باخلةدمات التكميليةة املرتبطةة  ةدمات        اإليواء

التغذية السةليمة للمرضةو وللعةاملني يف املستشةفيات، وتعريةف      ناول هذا املقرر أسس يت، واإليواء

الطالب/ة بأسس وضع جيطةا سةليمة إلدارة التغذيةة بكفةاءة وفاعليةة ويركةب هةذا املقةرر أيضةًا          

علةةو أسةةس إدارة عمليةةات النظافةةة يف املؤسسةةات الصةةحية، واخلطةةا املاتلفةةة لتحقيةةق ذلةةك،        
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ع النفايةةةات، وإعةةةادة تةةةدوير  مةةةتعامةةةل وطرائةةةق التنظيةةةف الصةةةحيحة والفاعلةةةة، ومشةةةكمت ال  

النفايات، والتعامل مع احلشرات والقوارض، وإجراءات صحة األغذية والرقابة عليهةا، ومصةادر   

تلةةوث األطعمةةة واألشةةربة، والتسةةمم الغةةذائي، والتعقةةيم والةةتطهري وضةةمان صةةحة أمةةاكن تقةةديم  

 األطعمة واألشربة وغري ذلك.

 نظجري( 3ت  ملعمد: )ستع 3تتريخ اتفكجر االقعوتةي:  4221

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

مةةن العصةةور القدميةةة وحتةةو العصةةر     ءًايقةةدم هةةذا املقةةرر أصةةول الفكةةر االقتصةةادي ابتةةد    

احلةةديث، حيةةث يستكشةةف أفكةةار املفكةةرين االقتصةةاديني العظةةام ويتعةةرف علةةو الفكةةر          

ة التجةاريني  سلطبيعيني ومدراالقتصادي وتارت  عرب سلسلة من املدارس االقتصادية كمدرسة ا

واملدرسةةة الكمسةةيكية والفكةةر االقتصةةادي يف اإلسةةمم واملدرسةةة االشةةرتاكية والكينبيةةة      

 ة والنقدية احلديثة.ثواحلدية والنيو كمسيكية والكينبية احلدي

 عممي( 1نظجري  2ستعت  ملعمد: ) 3:  نظ  اقملمومت  واتسجال  اتطبية 4222

 دارةمبادئ اإل 4101متطلب سابق 

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

املعلومةةات وعناصةةر النظةةام ومسةةتلبمات  الضةةرورية ودوره يف حتقيةةق جنةةاح املؤسسةةات الصةةحية،   

الرتكيةب علةو   ووجيري يف هذا املقرر التعريف ربادئ وأساسيات التعامل مع السجمت الطبية، 

تعريف الطالب/ة رفهوم البيانات واملعلومات  ومعاجلة البيانات واالستفادة من املعلومات كيفية 

الةةيت حتقةةق جةةودة املستشةةفو،  اإلداريةةةالطبيةةة وقواعةةد املعرفةةة الطبيةةة وعناصةةر نظةةام املعلومةةات 

املقرر تعريف الطالب/ة باملفةاهيم احلديثةة يف جمةال السةجمت الطبيةة والتطةورات        كما يتضمن

تمرة يف أساليب ووسائل تسجيل وحفظ واسرتجاع السجمت الطبية، والتطةورات الةيت تطةرأ    املس

علو مهنة السجمت الطبيةة وعلةو جمةاالت االسةتفادة مةن هةذه السةجمت، والتطةورات املسةتمرة          

علةةو اةةاذج السةةجمت الطبيةةة وأنةةواع النمةةاذج والتقةةارير املكونةةة للسةةجمت الطبيةةة للمرضةةو          

 وغريها.
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3قعوتة اتزراعي: اال 4223

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

يتناول املقرر مفهةوم االقتصةاد البراعةي وعمقتة  بعلةم االقتصةاد العةام والسةمات األساسةية          

لقطةةاع البراعةةة واملشةةكلة االقتصةةادية يف القطةةاع البراعةةي كمةةا يتنةةاول وصةةف دوال اإلنتةةاج          

 كيفية عمل قانون تناقص الغلة وتطبيق ذلك علو القطاع البراعي كمةا  وحتليلها وشرح وتفسري

تراجع املشةروع البراعةي مةن جيةمل دراسةة التكةاليف واإليةرادات باإلضةافة          يتناول مدو تقدم أو

إىل دوال التكةةاليف يف املشةةةاريع االقتصةةادية ودالةةةة اإلنتةةاج كمةةةا يتنةةاول أيضةةةا جانةةب الطلةةةب      

راعية وحتديد سةعر التةوازن  ودراسةة سةلوك املنةتجني يف ظةل سةوق        والعرض يف سوق املنتجات الب

املنافسة الكاملة وأيضا التنمية يف القطاع  البراعي وأسباب التالف يف البراعة وكيفية التغلب 

عليها سواء كانت جيصائص ذاتية لمقتصاد الفلسطيين أو كانةت تةرتبا رمارسةات االحةتمل     

اسةات البراعيةة مةن جيةمل تطةوير املةوارد البراعيةة والبحةوث         اإلسرائيلي كمةا يتنةاول أيضةا السي   

واإلرشاد البراعي والسياسات التعليمية والسعرية واملالية والتسويقية كما يتناول متويل األنشطة 

 البراعية واملصادر الداجيلية واخلارجية واالدجيار واإلقراض البراعي.

 نظجري(3لعمد: )ستعت  م 3: إةار: اقمسعشفيت  واقمجراكز اتوحية 4225

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالةب/ة رفهةوم املستشةفو وتصةنيف املستشةفيات وأنواعهةا       

ووظائفهةةا، ويتنةةاول البيئةةة الداجيليةةة والبيئةةة اخلارجيةةة للمستشةةفو واملراكةةب الصةةحية، ومفهةةوم    

أيضةًا بالعمليةات    /ةتعريةف الطالةب   اخلدمات الصحية وجيصائصها وأبعادها، ويركب املقرر علو

 والتوجيةةة والوظةةةائف اإلداريةةةة املتنوعةةةة يف املستشةةةفو واملراكةةةب الصةةةحية: التاطةةةيا والتنظةةةيم 

والرقابة، كمةا يتنةاول أسةس ومبةادئ تصةميم املستشةفو واملراكةب الصةحية، وجيةري التعريةف           

ملااطر وبرام  السةممة يف  باألقسام التشايصية والعمجية واإلدارية والفندقية يف املستشفو، وا

املستشفيات واملراكب الصحية وتقويم أداء املستشةفو واملراكةب الصةحية بةالرتكيب علةو قيةاس       

 كفاءة وفاعلية وإنتاجية املستشفو واملراكب الصحية.
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 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3:  اتلالقت  اتلتمة يف اقمؤسست  اتوحية 4226

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

ود هةةذا املقةةرر الطالةةب/ة بفكةةرة عامةةة عةةن مفهةةوم تسةةويق اخلةةدمات الصةةحية ونظةةم         يةةب

املعلومةةات التسةةويقية والتاطةةيا التسةةويقي للمؤسسةةات الصةةحية، وعناصةةر املةةبي  التسةةويقي         

املاتلفة يف قطاع املؤسسات الصحية، ويهتم املقرر بتعريةف الطالةب/ة رفهةوم وأهميةة العمقةات      

ية، ويتنةةةاول جمةةةاالت العمقةةةات العامةةةة وتنظةةةيم العمقةةةات العامةةةة  العامةةةة يف املؤسسةةةات الصةةةح

وختطيا ألنشطة العمقات العامةة ومفهةوم الةرأي العةام وتكوينة  وتغةيريه وجيصائصة  وأنواعة ،         

واستادام االتصاالت وأنواعها يف أنشطة العمقات العامة وممارسات وتطبيقات العمقات العامة 

 ور والنقابات واجملتمع احمللي واجلهات احلكومية وغريها.مع األطراف ذات العمقة كاجلمه

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3االقعوتة اتصيتسي:  4227

 4217، اجلبئةةي االقتصةةاد التحليلةةي    4216مبةةادئ االحصةةاء ،    0103متطلةةب سةةابق  

 الكلياالقتصاد التحليلي 

اهر االقتصادية واإلدارية يهدف هذا املقرر إىل التعرف علو املواضيع احلديثة اليت تعام الظو

باالستعانة رعطيات النظرية االقتصادية والتقنيات اإلحصائية والرياضية بقصد الوصل إىل 

معلمات مقدرة و تربة صاحلة لمستادام يف اختاذا القرارات والتنبؤ املستقبلي بسلوك تلك 

قياس الظواهر والعمقات بالواقع وذلك عن طريق  االقتصاديةمواجهة النظرية   وأيضاالظواهر . 

استادام   .النظريات اجيتبارالتحقق من مدو انطباق النظريات علو الواقع أي  .االقتصادية

 اختاذاملعرفة اليت مت التأكد من انطباقها ولو بصورة تقريبية علو الواقع، للمساعدة يف 

لنموذج االحندار ا مراجعةو بناءهذا املقرر علو  ويركب .القرارات ووضع السياسات االقتصادية

توصيف النموذج ومشاكل أجيطاء التوصيف ونتائجها واالجيتبارات  .اخلطي العام الكمسيكي

طرق التقدير: املربعات الصغرو املعممة، اإلمكانية العظمو،  .يف هذا اجلانب وأجيطاء القياس

 .الكران  طرق االجيتبار التقاربية: نسبة اإلمكانية، مضاعف   املتغريات املساعدة، العبوم

 ااذج االحندار املوزع وفرتات اإلبطاء .  .املعادالت اآلنية .املتغريات الصورية واستاداماتها

 (استقرار السمسل البمنية واجيتبارات السكون جذر الوحدة (.مقدمة عن السمسل البمنية

 .اوذج تصحيح اخلطأ .التكامل املشرتك )غرينجر( واالحندار البائف
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3:    اتوحيةاتعشجريلت 4228

 مبادئ القانون وحقوق اإلنسان 4171متطلب سابق 

يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب/ة علو أهم التشةريعات الصةحية املعمةول بهةا علةو املسةتوو       

احمللي، وكذلك جيري التعريف بالتشريعات املهمة يف جمموعة من الدول، ويةتم تسةليا الضةوء    

الصحية اليت تتعلق باملؤسسات الصحية وتتعلق بالعاملني يف هذه املؤسسة وتتعلق علو التشريعات 

باملرضو والتعامةل معهةم، وتتعلةق بالنقابةات املهنيةة يف املؤسسةات الصةحية، كمةا يركةب املقةرر           

علو التشريعات اليت تتعلق حباالت التقصري الطيب مع بعن املرضو وأسةس و ليةات التعةاطي مةع     

ركب علو التشريعات اليت تهةتم بةإلبام طةواقم املؤسسةات الصةحية بأجيمقيةات       هذه احلاالت، وي

 املهن الصحية.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3: قعوتة اتجريتضياال 4229

 االقتصاد التحليلي الكلي 4217 اجلبئي ، االقتصاد التحليلي  4216 متطلب سابق

ة يف العلوم االقتصادية  ، وهو يهدف هذا املقرر إىل التعرف علو استادام األساليب الرياضي

استادام لغة الرياضة عرب ما نسمي  بالنماذج الرياضية للعمقات االقتصادية ووصف الظواهر 

عمقة متشابكة بكل قطاعات االقتصاد  أوظاهرة  أواالقتصادية وان كانت تعرب عن متغري 

د الرياضي والقياسي يتناول تعريف االقتصاد الرياضي والعمقة بني االقتصا ثالقومي حبي

والثوابت واملتغريات ومفهوم الدوال وأنواعها ونظام املعادالت اخلطية ، وكذلك النماذج 

االقتصادية ومكونات النموذج االقتصادي ومتغريات  ،وأيضا مفهوم التوازن وحتليل التوازن يف 

ا واستادام ااذج االقتصاد اجلبئي واالقتصاد الكلي . وكذلك مفهوم املصفوفات وأنواعه

نظام املعادالت اخلطية باستادام املصفوفات وحل اوذج توازن االقتصاد اجلبئي والكلي . 

املستادم واهليكل العام هلذه النماذج ، والتفاضل ومفهوم  -وكذلك التعرف اىل ااذج املنت 

بيقات  املشتقة وقواعد االشتقاق واهم التطبيقات االقتصادية للتفاضل . وموضوع التكامل وتط

 االقتصادية وقواعد التكامل وتطبيقات  االقتصادية . 

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3: اقموترف االسالمية 4230

 (2االقتصاد )مبادئ  4122متطلب سابق 

، وكيفيةةةة عمةةةل هةةةذه البنةةةوك  اإلسةةةمميةحيتةةةوو املقةةةرر علةةةو تةةةاريخ ونشةةةأة البنةةةوك  

بالبنوك التقليديةة، وتوضةيح مةوارد األمةوال     واالسرتاتيجيات اليت تقوم عليها، ومقارنة كل ذلك 
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وكيفيةةة اسةةتثمارها هلةةذه األمةةوال بطريقةةة تتناسةةب مةةع       اإلسةةممية،واسةةتاداماتها يف البنةةوك  

، وكيفيةةة حتقيقهةةا لحربةةاح. واخلةةدمات الةةيت حتققهةةا للمجتمةةع، مةةن جيةةمل  اإلسةةمميةالشةةريعة 

شةةاركة، وطريقةةة تعامةةل هةةذه    مشةةاركتها يف املشةةاريع االقتصةةادية الكةةبرية وكيفيةةة هةةذه امل    

من جيمل املراحبة واملشةاركة وغريهةا، ودراسةة     إسمميةبأساليب  واإلقراضالبنوك مع التمويل 

مسةةتقبل هةةذه البنةةوك مةةن جيةةمل دراسةةة واقعهةةا احلةةالي والتطةةورات املطلوبةةة منهةةا لكةةي حتظةةو   

 ركانة أكرب يف املستقبل.

 (نظجري 3ستعت  ملعمد: ) 3: اتعسويق االخضجر 4231

 التسويقمبادئ  4161متطلب سابق 

يف علةةم  احلديثةةةاهةةم بةةك عبيةةبي الطالةةب/ة  يف مقةةرر  التسةةويق االجيضةةر وهةةو مةةن اجملةةاالت        

ف ماهيةة التسةويق االجيضةر مةن جيةمل طةرح مةدجيل        ّرع ة التسويق حيةث ان هةذا املقةرر يف البدايةة ي     

مةةا ينةةاقا البيئةةة  مشةةوق اىل التسةةويق االجيضةةر والتطةةور الفكةةري ملفهةةوم التسةةويق االجيضةةر ك   

( يف مسةار عمةل املنظمةات وطةرق معاجلةة      ISO 14000) 14000الطبيعية ومواصفات االيةبو 

ليةات اعةادة التةدوير مةن اجةل احلفةاظ علةو املصةادر الطبيعيةة           التلوث البيئةي بكافةة اشةكال  و   

اسةةةرتاتيجية التسةةةويق  ةوينةةةاقا املقةةةرر يف الوحةةةدة االجيةةةري وعناصةةةر املةةةبي  التسةةةويقي االجيضةةةر

 .تاصص يف جمال التسويق االجيضرتالجيضر من جيمل دراسة حاالت لشركات تعمل وا

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3: ختطيط وتطويجر اقمنعجت  4233

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

( مةةع املوضةةوعات ذات الصةةلة بتعريةةف الطةةمب  4233يتعامةةل مقةةرر ختطةةيا وتطةةوير املنتجةةات )

يةةد ومهامهةةا مةةن حيةةث دور املنتجةةات يف جهةةود الشةةركات التسةةويقية    بطبيعةةة   إدارة املنةةت  اجلد

وتعريف املنت  وجيصائص املنتجات اجلديدة وأنواعها، إىل جانب استعراض دور ادارة التسويق يف 

عملية ختطيا املنت  اجلديد ومراحلة  مةن حيةث األهةداف واالسةرتاتيجيات والةربام  التسةويقية.        

ة ذات العمقةة يف تطةوير املنتجةات اجلديةدة وابتكارهةا مةن مرحلةة        وتنميةاملعرفة النظرية والعملي

توليد األفكار وغربلتها حتو اجيتبارها تسويقّيًا، وكذلك وضع الربام  التسويقية املمئمةة عنةد   

طرح املنت  اجلديد لحسواق ألول مرة. كما يتنةاول شةرحًا مفصةًم حةول كيفيةة تبّنةو املسةتهلك        

ل املةؤ رة علةو عمليةة التةبين، إىل جانةب إكسةاب الطالةب املعرفةة يف         للمنتجات اجلديدة والعوامة 

 .إدارة دورة حياة املنت  وقياسها وطبيعة الربام  التسويقية املمئمة لكل مرحلة
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3: اتعسويق اتلصتري 4234

 التسويقمبادئ  4161متطلب سابق 

اىل جوانب اجيرو يف التسويق حبيث يعمةل علةو    عبيبي الطالب/ة  يتطرق مقرر التسويق العقاري

 إظهار بها عن مواضيع التسويق االجيرو حيث يتاصص هذا املقرر يف التسويق العقاري علويمتي

اخلصائص املميبة للمنت  العقاري من حيث امللموسية واخلصائص االقتصادية كما ويتناول هذا 

علةةو قنةةوات التوزريةةع   فتروجيهةةا والتعةةر املقررايضةةا طةةرق تسةةعري املنةةت  العقةةاري واسةةرتاتيجيات 

املسةتادمة يف توزيةةع املنةت  العقةةاري وتوضةةيح مفهةوم املبيعةةات العقاريةةة ودور رجةال البيةةع يف هةةذا     

 اجملال.

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3احملتسبة اإلسالمية:  4235

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

للمعةةاممت املاليةةة، املنشةةآت املاليةةة العامةةة      ةأهميةةة املةةال يف اإلسةةمم والقواعةةد األجيمقيةة    

جهة نظر إسةممية،  وواخلاصة عند املسلمني، البكاة، الوقف، البنوك اإلسممية، التأمني من 

نظرية احملاسبة اإلسممية، مفاهيم الربح، البيع، الربا، رأس املال، التجارة، الرقابة علو املةال  

 يف اإلسمم.

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3احملتسبة احلكومية:  4236

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

احملاسةةبة احلكوميةةة وحماسةةبة املنشةةآت غةةري الرحبيةةة، املوازنةةة العامةةة وعناصةةر النظةةام        

احملاسةةةيب يف احلكومةةةة، األسةةةس احملاسةةةبية املسةةةتادمة يف احملاسةةةبة احلكوميةةةة، حماسةةةبة  

اصةة لكةل مةن: اخلطةا الرأمساليةة وجيدمةة       األموال املاصصة، األموال املاصصةة العامةة واخل  

الدين والتحسينات والوحدات احلكومية ومشاريع املصلحة العامة، األموال االئتمانية املاصصة 

 وجمموعات احلسابات، الرقابة علو املال العام.

  نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اتجريتضيت  يف اإلةار:  4237

اتها يف جمال اإلدارة : االقرتانات وبياناتهةا، واشةتقاق   يشمل هذا املقرر املوضوعات اآلتية وتطبيق

سةةية واللوغارمتيةةة، وقةةانون السلسةةلة ، واالشةةتقاق الضةةمين وتطبيقةةات     االقرتانةةات اجلربيةةة واأل 

االشةةةتقاق ، والتكامةةةةل جيواصةةة  وتطبيقاتةةةة  والتكامةةةةل بةةةاألجباء والتعةةةةوين، واملصةةةةفوفات    

 واحملددات.
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 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3: اتعسويق اتسيتحي واتفندقي 4238

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

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

السياحة كون التسويق السياحي مفهومًا حديثًا نسبيًا ومن اهم املوضةوعات الةيت يتناوهلةا املقةرر     

واهةم  اسةرتاتيجيات    ت والتسةويق السةياحي،   التسويق و تسةويق اخلةدما  يف أسس ومفاهيم عامة 

صةةناعة السةةياحة  وماهيةةة  السةةوق السياحي.ومناقشةةة حجةةم العةةرض والطلةةب يف قطةةاع السةةياحة   

ويتطةةرق املقةةرر اىل اسةةس ومفةةاهيم التسةةويق الفنةةدقي والتعامةةل مةةع املةةوارد البشةةرية يف  القطةةاع    

احة وعناصةةر املةةبي  الرتوجيةةي السةةياحي حتةةو الوصةةول اىل االجتاهةةات احلديثةةة يف صةةناعة السةةي 

 السياحي  ودراسة التسويق السياحي عرب االنرتنت.

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3حمتسبة اقمنشآ  اقمتتية:  4239

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

أنواع البنوك ووظائفها، أقسام البنك التجاري وعناصةر النظةام احملاسةيب فية ، احلسةابات      

التوفري والودائع واملقاصة، القيةود احملاسةبية لقسةم الكمبيةاالت والكفةاالت       اجلارية وحسابات

واإلعتمةةادات املسةةتندية، القةةوائم املاليةةة املتعلقةةة بالبنةةك التجةةاري، التةةأمني واملبةةادئ القانونيةةة          

وحسةةةابات شةةةركات التةةةأمني علةةةو احليةةةاة وتةةةأمني احلةةةوادث، الرقابةةةة علةةةو عمليةةةات البنةةةوك     

 وشركات التأمني.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اتجريتضيت  اقمتتية:  4240

 الرياضيات يف اإلدارة 4237متطلب سابق 

طةةرق حسةةاب الفائةةدة بشةةكل عةةام مةةن قبةةل أطةةراف العمليةةة االئتمانيةةة والطةةرق الكميةةة    

واملالية املستادمة من قبل املصارف يف  تلف حساباتها االئتمانية، طةرق حسةاب الفائةدة بنوعيهةا     

ب وأنواع اخلصم المزمة ملتابعة األنشطة املاليةة واالسةتثمارية يف املصةارف، القيمةة     البسيا واملرك

 البمنية لحوراق التجارية املاتلفة واخلصم عليها وطرق تسوية الديون واستبداهلا.
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3إةار: اقموترف:  4254

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

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

البنةةوك وكةةذلك حتليةةل العمليةةات املصةةرفية وبيةةان مةةدو تا ريهةةا يف االجيتيةةار بةةني السياسةةات           

االسرتاتيجية اليت تسهم يف اجراء التحليل املالي للقوائم املالية للبنوك للوقوف علو املركب املالي 

 قيام هذه البنوك بتشكيل احملافظ االستثمارية.    هلا . وتوضيح كيفية 

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3تسويق اخلدمت :  4260

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

والةذي يعتةرب احةد مقةررات      4260مرحبا بك يف مقرر تسةويق اخلةدمات    /ةعبيبي الطالب

جمال تسويق اخلدمات،  ختصص التسويق، ويطرح هذا املقرر جمموعة من القضايا املعاصرة يف

حيث يسرد مقدمة وافية عن  صناعة وتسويق اخلدمات وأيضا أنظمة وااذج اخلدمات ومناقشةة  

أسةةاليب قيةةاس مفهةةوم جةةودة اخلةةدمات وتسةةعريها وتروجيهةةا وتوزيعهةةا وماهيةةة التسةةويق الةةدولي     

 للادمات.

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3االتوتال  اتعسويصية:  4263

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

والةةذي يعتةةرب احةةد    4263االتصةةاالت التسةةويقية   عبيةةبي الطالةةب/ة مرحبةةا بةةك يف مقةةرر   

 اهلامة . املقررات اخلاصة بتاصص التسويق حيث يتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضوعات 

علةو املةداجيل احلديثةة لمتصةاالت التسةويقية وكيةف ميكةن         التعرف هذا املقرر سيتم يف 

تشمل هذه املداجيل اإلعةمن  و ،الفعالة للتسويق بصورة تكاملية اإلسرتاتيجيةنها وبني التنسيق بي

والتسةةويق عةةرب اإلنرتنةةت    والبيةةع الشاصةةي وطةةرق تروي /تنشةةيا املبيعةةات والدعايةةة والنشةةر      

كةذلك يتضةمن هةذا املقةرر      والتسويق املباشر وغري ذلك من طرق االتصاالت التسويقية احلديثة.

األسةةاليب املاتلفةةة للرتويةة   يف االتصةةاالت التسةةويقية،  وسةةيتم مناقشةةة ودراسةةة    العوامةةل املةةؤ رة

التجاري وحتليلها، ويهدف هذا املساق إىل دراسة اإلعمن التجاري من حيث طبيعتة  وجيصائصة    

 .و  اره
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 عممي( 2نظجري،  1ستعت  ملعمد: ) 3تطبيصت  حتسوبية يف اتعسويق:  4265

 احلاسوب 0102يق، مبادئ التسو 4161متطلب سابق 

يتناول املقةرر عةددًا مةن املعةارف الةيت توضةح املفةاهيم األساسةية بتقنيةة املعلومةات           عبيبي الطالب/ة 

اسةةتادام علةةو عمليةةا والتطبيقةةات التكنولوجيةةة الةةيت ختةةدم قطةةاع التسةةويق، كمةةا يقةةدم املقةةرر تةةدريبًا  

، وحتليةل البيانةات واسةتامص    لتسويقية احلاسوبية والربجميات املاتلفة يف تطبيقات االنشطة ا املهارات

املعلومات المزمة وحتليةل املشةكمت واختةاذ القةرارات التسةويقية. ويعةرض املقةرر جمموعةة مةن تقنيةات           

املعلومةةات وتطبيقاتهةةا يف ختةةبين وجتميةةع ومعاجلةةة البيانةةات واسةةرتجاعها وحتليلةةها لتسةةاعد يف اختةةاذ         

يةةةة معاجلةةةة الكلمةةةات للمسةةةاعدة يف إعةةةداد التقةةةارير   القةةةرارات التسةةةويقية، وشةةةرحًا السةةةتادام برجم 

والبحةةوث التسةةويقية، وبرجميةةة العةةروض التقدمييةةة، وأجيةةريا يعةةرض املقةةرر تقنيةةة اسةةتادام اإلنرتنةةت يف    

 تطوير األنشطة التسويقية

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3سيتست  اتعسلري:  4267

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

والذي يعترب أحد املقةررات   4267بك يف مقرر سياسات التسعري  : مرحبا/ةعبيبي الطالب

اخلاصة بتاصص التسويق حيث يتضمن هذا املقةرر جمموعةة مةن املوضةوعات املتعلقةة بالتسةعري       

كأحد عناصر املةبي  التسةويقي ويعمةل علةو توضةيح دور هةذا العنصةر . حيةث يةتم فية  مناقشةة            

 عملية التسعري وكذلك يتناول العوامةل املةؤ رة يف   تعريف السعر ومسميات  واألجيطاء اليت تقع يف

قرارات التسعري وإجراءات  وأساليب  واإلسرتاتيجيات اخلاصة ب  . كما ويعةام هةذا املقةرر طةرق     

عملية التسةعري يف هياكةل السةوق املاتلفةة والتسةعري يف ظةل الةدورة االقتصةادية وعةرب دورة حيةاة           

ري يف املنتجةةات الصةةناعية واالسةةتهمكية كمةةا ويةةتم  املنةةت  كمةةا ويةةتم توضةةيح تطبيقةةات التسةةع 

 ا.التطرق إىل التسعري علو املستوو الدولي ويتم معاجلة موضوع حبوث التسعري وجيطواته

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اتوغري::  األعمتلاتجريتة: وإةار:  4302

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ا املفهةوم وجيصةائص الشةاص الريةادي مةع امثلةة       يتناول هذا املساق مفهوم الريادة وتطور هذ

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

اجلدوو للمشاريع الصةغرية مةن الناحيةة املاليةة والفنيةة والتسةويقية باإلضةافة لتنةاول اهةم العوامةل الةيت            

ة مةةع تنةةاول دراسةةات واقعيةةة لةةبعن املشةةاريع الصةةغرية االكثةةر  تةةؤ ر يف جنةةاح وفشةةل املشةةاريع الصةةغري 
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جناحةةا يف البيئةةة الفلسةةطينية كمةةا يتنةةاول املسةةاق بعةةن  اجلوانةةب القانونيةةة للمشةةاريع لبنةةاء املشةةاريع   

الصغرية  اليت جيب االملام بهةا  إلنشةاء او تطةوير مشةروع صةغري  كةإجراءات الرتاجيةيص  املاتلقةة مةن          

 ية .واقع البيئة الفلسطين

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اإلةار: اتدوتية:  4304

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

يوضةةح هةةذا املقةةرر مفهةةوم اإلدارة الدوليةةة وكيةةف تطةةورت وطبيعةةة عملةةها، ومةةا الفةةرق  

بينها وبني األعمال احمللية، وأجيمقيات األعمال الدوليةة واملسةؤولية االجتماعيةة، ويتحةدث أيضةًا      

ن حيث مفهومهةا ونشةأتها ومظاهرهةا و ةالوث العوملةة واجيابياتهةا وسةلبياتها، كمةا         عن العوملة م

يوصةةف بيئةةة األعمةةال الدوليةةة السياسةةية والقانونيةةة واالقتصةةادية والتقنيةةة، باإلضةةافة إىل األبعةةاد  

الثقافيةةة لةةإلدارة الدوليةةة، وشةةركات األعمةةال الدوليةةة مةةن حيةةث مفهومهةةا وجيصائصةةها والةةدور    

يب الةةذي تؤديةة  يف االقتصةةاد العةةاملي، ويتنةةاول املقةةرر صةةفات املةةدير يف منظمةةات  االجيةةابي والسةةل

األعمال الدولية، وأشكال التنظيم املستادم يف منظمات األعمال الدولية، كما ويشرح اإلدارة 

االسةةرتاتيجية يف منظمةةات األعمةةال الدوليةةة، واسةةرتاتيجيات اإلنتةةاج والتسةةويق والتمويةةل واملةةوارد  

منظمةةةات األعمةةةال الدوليةةةة، واقتصةةةاد االنرتنةةةت والتجةةةارة االلكرتونيةةةة وأنظمةةةة     الفكريةةةة يف

 املعلومات العاملية وااذج جتارب عاملية ناجحة يف اإلدارة الدولية.  

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اإلةار: اإلسرتاتيجية:  4306

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

التاطيا االسةرتاتيجي واملراحةل الةيت ميةر     يقدم هذا املساق  عرضا ملفهوم التاطيا و

بها هةذا النةوع مةن التاطةيا حيةث يةتم التعةرف علةو التحليةل الربةاعي ومفهةوم الرؤيةا والرسةالة              

واملناه  اخلاصة بالتاطيا االسرتاتيجي ملنظمات األعمال يف ظل التحديات املاتلفة اليت تواج  

لتاطةةيا االسةةرتاتيجي لةةدو شةةركات  هةةذه املنظمةةات، كمةةا يقةةدم املسةةاق استعراضةةا لعمليةةة ا  

األعمال يف فلسطني مةن جيةمل تشةايص واقةع البيئةة الفلسةطينية ومةا يواجة  قطةاع األعمةال مةن            

حتةةديات سياسةةي  واقتصةةادي ، ويقةةدم املسةةاق عرضةةا للتاطةةيا االسةةرتاتيجي  لةةدو الةةوزارات         

ن حتةديات رةا يتعلةق    والوحدات احمللية  والية اعداد تلك اخلطا وما يواج  احلالة الفلسطينية م

 بالتاطيا االسرتاتيجي يف كل من القطاع العام واخلاص.
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 عممي( 2نظجري،  1ستعت  ملعمد: ) 3تطبيصت  حتسوبية يف اتلموم اإلةارية:  4307

 مبادئ اإلدارة 4101احلاسوب،  0102متطلب سابق 

ة  يعةةرض اليةةة اسةةتادام تطبيقةةات مايكروسةةوفت اوفةةيس يف اجنةةاز االعمةةال اإلداريةة       

ويكسب الطالب املهارات المزمة الستادام اهم التطبيقات اإلدارية اخلاصة يف برنام  اكسةل  

املاططةةات املاتلفةةةة والتنبةةؤ واختةةةاذ القةةةرار باسةةتادام الةةةدوال االحصةةائية والرياضةةةية واملاليةةةة     

باإلضافة الستادام برنةام  اكسةس إلدارة قواعةد البيانةات مةن حيةث انشةاء اجلةداول اخلاصةة          

اعدة واالستعمم والتقارير علو ضوء ما تتطلب  املنظمات املعاصرة من تقارير حيوية وكذلك بالق

تقديم تصور معاصر لبعن التطبيقات اإلدارية املعاصرة يف منظمات األعمال واليت متكنهةا مةن   

اعةةةداد التقةةةارير املاتلفةةةة لةةةدو املنظمةةةات متعةةةددة الفةةةروع والةةةيت تسةةةتادم شةةةبكات االتصةةةال    

 واالنرتنت.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3إةار: اجلوة: اتشتممة:  4308

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

يقةةدم هةةذا املسةةاق عرضةةا ملفهةةوم اجلةةودة الشةةاملة يف منظمةةات األعمةةال والتطةةورات          

التارتية يف جمال اجلودة ودور االدارة العليا يف بناء نظام اجلةودة  ومتطلبةات واليةة التحةول حنةو      

كةةني العةةاملني والرتكيةةب علةةو العميةةل و توطيةةد العمقةةة مةةع املةةوردين باإلضةةافة      اجلةةودة مةةن مت 

 ISOالستادام ادوات اجلودة وعرض جلوائب اجلودة والشهادات املاتلفة املتعلقة بنظةام اجلةودة   

باإلضافة لتتبع بعن منظمات األعمال يف البيئة الفلسطينية وابرز املعةايري الةيت تقةدمها منظمةات     

فلسطني للحصول علو شهادات اجلةودة مةن واقةع حةاالت دراسةية ملنظمةات أعمةال يف         األعمال يف

 البيئة الفلسطينية.

 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3:  اإلحوتء احليوي 4309

 مناه  البحث العلمي  5303احلاسوب  0102 متطلب سابق

طبيقاتهةا  يركب هذا املقرر علو تبويد الطالةب/ة باملبةادئ األساسةية للتحليةل اإلحصةائي وت     

علو املشكمت البيولوجية، ويتناول املقرر توزيع االحتماالت وحتليل التنويع والرتابةا والةتمزم،   

ويتناول املقرر أيضًا األساليب اإلحصائية اليت تشمل العمقةات بةني جمتمعةات الدراسةة والعينةات      

تبةةار الفرضةةيات، ومجةةع البيانةةات وتنظيمهةةا وحتليلةةها، واألسةةاليب اإلحصةةائية املسةةتادمة يف اجي  

 وحتليل التباين، واألساليب غري البارميرتية.
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اقعوتةيت  اتلمل:  4310

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

قرر سوق العمل وأهمية دراست ، مع توضيح مفهوم الطلب علةو العمةل ، وكةذلك    امل يتناول

ات األساسةةية بةةني كةةل نةةوع، وكةةذلك توضةةيح    توضةةيح مرونةةات الطلةةب علةةو العمةةل واالجيتمفةة   

العرض والطلةب الكلةي علةو العمةال واخليةارات الةيت يواجهةا العمةال عنةد كةل حالةة، كةذلك             

التعريف بأهمية االستثمار يف رأس املةال البشةري، والتعريةف بةأنواع العمالةة مةن عاديةة ومةاهرة،         

إىل  املةدن وكةذلك بةني الةدول      وكيفية انتقال العمةال بةني الوظةائف، وتةأ ري اهلجةرة مةن الريةف       

علو سةوق العمةل وأجةور العمةال، والتعةرض ملوضةوع البطالةة وشةرح أنواعهةا و  ارهةا االقتصةادية            

 وسبل معاجلتها.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3: اقعوتةيت  اقموارة واتبيئة 4311

 (2االقتصاد )مبادئ  4122متطلب سابق 

املةةوارد بأنواعهةةا املاتلفةةة مةةن جيةةمل   يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل توضةةيح أسةةس اقتصةةاديات 

الرتكيةةب علةةو التحليةةل االقتصةةادي والنظريةةة االقتصةةادية يف وصةةف املةةوارد وحتديةةد جيصائصةةها   

بيئةة  وتصنيفاتها واستاداماتها باإلضافة إىل طرق تنميتها واحملافظة عليهةا واآل ةار االقتصةادية لل   

  والتلوث.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3: اهلندسة اقمتتية 4312

 االدارة املالية 4341متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهمية اهلندسة املالية ووظائفها واوها مةن جيةمل   

أدواتهةا املتمثلةةة  باملسةتقبليات و العقةةود اآلجلةة و اخليةةارات و املبةادالت. و التعةةرف علةو امليةةبات و       

سواق املالية املاتلفة. ومعرفة إمكانيات تداول هذه احملاذير هلذه املكونات يف التعامل بها يف األ

 األدوات يف  األسواق املالية العربية عامة والفلسطينية جياصة.

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3: تسويق اخلدمت  اتوحية 4313

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

ة عبيةةبي الطالةةب/ة يسةةعو هةةذا املقةةرر يف ختصةةص التسةةويق اىل التعةةرف علةةو ماهيةة       

تسةةويق اخلةةدمات الصةةحية وذلةةك مةةن جيةةمل التطةةرق اىل مواضةةيع عديةةدة اهمهةةا تعريةةف مفهةةوم      
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ليةات ختطةيا التسةويق للمستشةفيات      ها وصة واهمية اخلدمات الصةحية وسةبل تطويرهةا وجيصائ   

اخلةةدمات الةيت تقةةدمها املستشةفو وتروجيهةا وتسةةعريها وتوزيعهةا ويضةةاف اىل     و )واهةم املنتجةات(  

 م ادارة التسويق وهيكليتها التنظيمية يف املستشفو.ذلك احلديث عن تنظي

 (عممي 3ستعت  ملعمد: ) 3: ستعة تدريب( 100تدريبت  عممية يف اقمؤسست  ) 4314

 إنهاء املستوو الثاني   متطلب سابق

يقدم هذا املساق نافذه لطلبة ادارة االعمال متكةنهم مةن االطةمع علةو واقةع منظمةات       

كات جتارية وصناعية وجيدمية إلكسةابهم املعةارف المزمةة لةدجيول     االعمال الفلسطينية من شر

لسوق العمل من جيمل االلتحاق رنظمات االعمال يف البيئة الفلسطينية حيث يطلع الطالةب علةو   

اهليكل االداري للمنظمة وجيطةوط السةلطة واملهةام الوظيفيةة لحقسةام املاتلفةة يف املنظمةة واليةة         

جتمةةع باإلضةةافة لمتصةةاالت  الداجيليةةة واخلارجيةةة الةةيت تقةةوم بهةةا     تقةةديم املنظمةةة ملارجاتهةةا للم 

املنظمة  وكذلك ادارة املوارد البشةرية يف املنظمةة ومةا تسةتادم  مةن و ةائق يف  تلةف االقسةام         

 والوظائف واخلدمات اليت تقدمها.

 (نظجري 3ستعت  ملعمد: ) 3: اتعسويق عرب االنرتنت 4315

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

( وهو احد املقةررات االجيتياريةة يف ختصةص التسةويق      4315يناقا التسويق عرب االنرتنت )

ربز دور التسةةويق االلكرتونةةي يف ظةةل التطةةور التكنولةةوجي يف العصةةر     قضةةايا حديثةةة يف التسةةويق ت ةة  

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

املةةبي  االلكرتونةةي )املنت ،السةةعر، التوزيةةع  والرتويةة ، عناصةةر التسةةويق االلكرتونةةي واهةةم    عناصةةر

التسةويق عةرب   ودور   اسرتاتيجيات التسويق االلكرتوني  و مقدمة يف التسةويق عةرب حمركةات البحةث    

يق اإلمييةةل والعمقةةات العامةةة مةةن  ةةم االعةةمن الرقمةةي  واسةةاليب اشةةهار العممةةة التجاريةةة يف التسةةو        

 .االلكرتوني واالعمم االجتماعي ، تصميم املواقع االلكرتونية واجيريا نظم الدفع االلكرتوني

 (نظجري 3ستعت  ملعمد: ) 3: االرشتة اتسيتحي 4316

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

يتضمَّن مقرر االرشاد السياحي وهو احد املقررات االجيتياريةة يف ختصةص التسةويق  مفهةوم     

ياحيِّ،ومفهوم محةل شةةارة الةدليل  وأنةواع األدالء السةةياحيِّني، ووظةائف الةدليل السةةياحيِّ،      الةدليل السة  

ودوره وأهميَّت ، وعمقت  بالفعاليَّات السياحيَّة، ومهارات عمل اإلرشاد السةياحيِّ الناجحةة، الشاصةيَّة    

 .منها والفنيَّة، ووسائل اإلرشاد السياحيِّ وأدوات ، ومستقبل الدليل السياحيِّ
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  عممي( 3ستعت  ملعمد: ) 3إةار: صحية :  (1تدريب عممي ) 4320

 ساعة معتمدة 60متطلب سابق:  اجتياز ما ال يقل عن  

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعبيةةب وتطةةوير املهةةارات والقةةدرات العمليةةة لةةدو الطالةةب/ة وتطبيةةق     

لصةةةحية ملةةةدة  املعرفةةةة النظريةةةة يف احلقةةةل امليةةةداني مةةةن جيةةةمل التةةةدرب يف إحةةةدو املؤسسةةةات ا     

املواقةةع اإلداريةةة أو اإلشةةرافية أو التنفيذيةةة اإلداريةةة  إحةةدو، ويكةةون ذلةةك يف  سةةاعة عمليةةة100

ذات الصةةلة بتاصةةص الطالةةب/ة يف العمليةةة التدريبيةةة مةةن جيةةمل ترتيبةةات جياصةةة بالتعةةاون بةةني       

 اجلامعة واملؤسسة الصحية.

 (عممي 3ستعت  ملعمد: ) 3إةار: صحية:  (2مي )متدريب ع 4321

 ساعة معتمدة 75(،  اجتياز 1تدريب عملي ) 4320متطلب سابق 

(، إذ أن الطالةب/ة يكمةل عمليةة التةدريب     1ي )لة هذا املقرر هو مقرر تكميلةي ملقةرر التةدريب العم   

يف مؤسسة صحية يف موقع  جيةر غةري املوقةع السةابق الةذي تةدرب فية  لتحقيةق التنةوع يف عمليةة التةدريب،            

حتقيةةق املبيةةد مةةن الةةربا بةةني اجلوانةةب النظريةةة الةةيت تعلمهةةا واجلوانةةب      وحتةةو يةةتمكن الطالةةب/ة مةةن   

التطبيقيةةة يف املؤسسةةات الصةةحية، ويةةتم تقةةويم أداء الطالةةب/ة يف العمليةةة التدريبيةةة مةةن جيةةمل ترتيبةةات      

 جياصة بني اجلامعة واملؤسسة الصحية.

 ممي(ع2نظجري، 1ستعت  ملعمد: ) 3:  تطبيصت  حتسوبية يف اقمؤسست  اتوحية 4322

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر جمموعة مةن التطبيقةات احلاسةوبية ذات االرتبةاط بأنشةطة املؤسسةات الصةحية،        

وتطبيقاتها ومباياها للمؤسسات الصحية، وهةذا املقةرر يعمةل علةو      الربام ف الطالب/ة علو يوجيري تعر

 مواكبة كل ما هو جديد يف جمال هذه التطبيقات.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3قعوتة اإلةاري: اال 4323

 مبادئ اإلدارة 4101(، 2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

يهةةدف هةةذا املسةةاق لتعريةةف الطالةةب علةةو ماهيةةة وأهميةةة االقتصةةاد اإلداري، وحتليةةل      

ة العمقة بني النظرية االقتصادية واالقتصاد اإلداري. وكذلك بيئة عملية اختاذ القةرارات اإلدارية  

والعوامل املؤ رة فيها. م يتعرض الحقًا لدراسة وحتليةل الطلةب والتنبةؤ باملبيعةات ومرونةة الطلةب .       

إضافة إىل نظرية اإلنتاج واإليرادات الكلية وأنواعها والعوامل احملددة هلا ودوال اإلنتةاج، وأنةواع   

التسةةةعري  التكةةةاليف وحتليلةةةها زمنيةةةا، ونظريةةةة السةةةوق وأشةةةكال  وحتليةةةل التعةةةادل. وسياسةةةات 
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والقرارات اإلدارية واهةم العوامةل املةؤ رة يف حتديةد األسةعار، وتأ رهةا بهيكليةة السةوق، وطةرق          

حتديد األسعار وسياسة التمييب ألسةعري. كمةا يتطةرق املسةاق ملفهةوم الةربح ونظرياتة  والعوامةل         

ىل مفهةوم  احملددة ل  واسرتاتيجيات ، وأسس حتليل وحتديد األرباح. كذلك يتطرق هةذا املسةاق إ  

الرتّكةةب واالنةةدماج، واحتةةادات املنةةتجني وأشةةكاهلا، وتكامةةل املشةةروعات الرأسةةي واألفقةةي،      

والشةةركات متعةةددة اجلنسةةيات. باإلضةةافة للرقابةةة علةةو املاةةبون السةةلعي ومنةةافع هةةذه العمليةةة      

 معايري إىلوتكاليف االحتفاظ باملابون والرقابة علي ، وطرق تقييم . ويتطرق هذا املساق أيضا 

 تقييم كفاءة األداء، وأسس ومراحل عملية تقييم كفاءة األداء ومعايريها.

 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3االاعمتعي: اتعأمني اتوحي واتضمتن  4324

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب/ة باملفةةاهيم األساسةةية يف التةةأمني الصةةحي وأنواعةة           

د القانونيةةة للتةةأمني الصةةحي وأسةةاليب حسةةاب األقسةةاط التأمينيةةة، ومفهةةوم الضةةمان      وإجراءاتةة  والعقةةو 

االجتمةةاعي ودور الضةةمان االجتمةةاعي يف حتقيةةق رفاهيةةة اجملتمةةع وسةةعادة املةةواطنني فيمةةا يتعلةةق رةةا قةةد    

عمةةل، والتعريةةف بالوظةةائف األساسةةية ملؤسسةةات الضةةمان     وإصةةاباتيتعةةرض لةة  املواطنةةون مةةن أجيطةةار   

 والتأمني الصحياالجتماعي 

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اتعنمية االقعوتةية:   4325

 (2مبادئ االقتصاد )  4122متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر ماهية التنمية االقتصادية وأهميتها وأسلوبها ومعةايري قياسةها، كمةا    

اذج ونظريةات  يهتم بالتعريف رشكمت التنمية األساسية الةيت تعةاني منهةا الةدول الناميةة، وبنمة      

التنميةة االقتصةةادية. ويسةةتعرض املقةرر اسةةرتاتيجيات التنميةةة القطاعيةة والبشةةرية. ويهةةتم بدراسةةة    

طةةةرق متويةةةل التنميةةةة االقتصةةةادية، والتاطةةةيا االقتصةةةادي أسةةةلوبًا للتنميةةةة، وأسةةةباب توسةةةع       

صةةادي اسةةتادام  وأدواتةة  وأسةةاليب  الفنيةةة. كمةةا يسةةتعرض املقةةرر مفهةةوم العوملةةة والنظةةام االقت  

اجلديد وتأ ريه يف عملية التنميةة االقتصةادية يف البلةدان الناميةة ودور املؤسسةات الدوليةة يف هةذه        

 العملية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العاملية. 

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3االقعوتة اإلسالمي:   4326

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

الضوء علو املفاهيم االقتصادية الةيت تبجيةر بهةا الشةريعة اإلسةممية      هذا املقرر  يسلا 

وإبةةراز اخلصةةائص الةةيت متيةةب االقتصةةاد اإلسةةممي عةةن االقتصةةاديات الوضةةعية املاتلفةةة ، حيةةث  
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سيتناول املقرر يف البداية توضيح بعن املفةاهيم واملصةطلحات االقتصةادية العامةة والوقةوف علةو       

سممي ومصادره ومن  م سيوضح طبيعة وجيصةائص االقتصةاد اإلسةممي الةيت     نشأة االقتصاد اإل

األجيةةرو ، كةةذلك سةةيتطرق املقةةرر إىل شةةرح مفصةةل عةةن احلريةةة   الةةنظم االقتصةةادية متيةةبه عةةن 

االقتصادية يف االقتصاد اإلسممي وضةوابطها ، كمةا سةيتناول املقةرر التعةرف علةو امللكيةة يف        

شةروعة الكتسةاب امللكيةة مةن منظةور االقتصةاد اإلسةممي ،        االقتصاديات املاتلفةة والطةرق امل  

كذلك يوضح املقرر نظريةة التوزيةع وموقةف اإلسةمم منهةا إضةافة إىل توضةيح العمليةة اإلنتاجيةة          

وأهةةداف اإلنتةةاج يف االقتصةةاد اإلسةةممي ، كمةةا سةةتربز نظريةةة االسةةتهمك مةةن جيةةمل حتليةةل         

مةةن الفكةةةر الوضةةعي واإلسةةممي ، كمةةةا     العوامةةل املةةؤ رة يف اإلنفةةاق االسةةةتهمكي يف كةةل    

سيوضةةح موضةةوع النقةةود واملصةةارف يف االقتصةةاد الوضةةعي واإلسةةممي واملقارنةةة بينهمةةا وأجيةةريا     

سيتناول املقرر النظام املةالي يف املنظةور اإلسةممي بأدواتة  املاتلفةة سةواء يف جانةب اإليةرادات أو         

 مي والوضعي .النفقات وطبيعة التنمية االقتصادية يف املنظور اإلسم

 عممي( 2نظجري،  1ستعت  ملعمد: ) 3تطبيصت  حتسوبية يف االقعوتة:  4327

 احلاسوب 0102(، 2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

هذا املقةرر يسةتعرض معلومةات مفصةلة حةول تقنيةة املعلومةات عمومةا ومةا تتضةمن  مةن            

ن اسةتادامها للمسةاعدة يف   برجميات حديثة ذات عمقة بالنظريةة االقتصةادية جيصوصةا ، ميكة    

حتليل البيانات االقتصادية إلجراء الدراسات االقتصادية كاالقتصاد اجلبئي واالقتصاد الكلي 

انيةة  يواالقتصاد اإلداري واالقتصاد القياسي ، وسيوضح املقةرر القةدرة علةو رسةم املاططةات الب     

عمقةةة مةةن جيةةمل جمموعةةة  وحتليةةل املعلومةةات املتعلقةةة باملشةةكمت االقتصةةادية والبحةةوث ذات ال  

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

املعلومات ومكوناتها املاتلفةة يف حتليةل املشةكمت االقتصةادية وكيفيةة اسةتادام الربجميةات        

القةدرة علةو اختةاذ     احلاسوبية ذات العمقة كةأداة لتحليةل وختةبين املعلومةات والبيانةات ومةن  ةم       

القرارات االقتصادية سةواء املتعلقةة بنظريةات االقتصةاد اجلبئةي مثةل دراسةة النمةاذج االقتصةادية          

اخلاصةةة باألسةةواق وسةةلوك املسةةتهلك وسةةلوك املنةةت  والتكةةاليف وكةةذلك نظريةةات االقتصةةاد        

ة الكلةةي مثةةل دراسةةة عناصةةر الةةدجيل القةةومي والنقةةود واملصةةارف والبطالةةة والتضةةام ، إضةةاف       

 لتطبيقات االقتصاد اإلداري كتحليل اإلنتاج والتكاليف واالستثمار واملااطرة .
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 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3:  إةار: اقمشرتيت  واقمختزن اتوحية 4328

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

شةرتيات  يركب هذا املقرر علو تعريف الطالب/ة علو العمليات والوظائف اإلداريةة املتعةددة إلدارة امل  

واملاةةةازن الصةةةحية، وجيةةةري يف هةةةذا املقةةةرر تنةةةاول ماهيةةةة وظيفةةةة املشةةةرتيات والتاةةةبين يف املؤسسةةةات   

الصحية، وتنظيم وظيفة الشراء والتابين، واسرتاتيجيات الشراء املاتلفةة، وحتديةد احلجةم االقتصةادي     

للتأكةةد مةةن مطابقةةة  الشةةراء، واجيتيةةار مصةةادر الشةةراء املناسةةبة، واسةةتمم املشةةرتيات وفحصةةها     لطلبيةةة

املواصةفات، والسةجمت اخلاصةة بوظيفةةة الشةراء، وتقةويم أداء وظيفةة الشةةراء، واجيتيةار مواقةع  املاةةازن         

 ابون واجراءات العمل واملناولة والرقابة وغري ذلك.وتصحيحها، وحتديد مستويات امل

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3(: 1حمتسبة اتشجركت  ) 4330

 (2احملاسبة )مبادئ  4132متطلب سابق 

يتضةةمن هةةةذا املقةةةرر مفهةةةوم الشةةةركات وأنواعهةةا وجيصائصةةةها وطبيعةةةة تكةةةوين وتنظةةةيم   

ا يتضةمن املعاجلةة احملوسةبة لتكةوين     مة شركات التضامن وماهيتهةا وجيصائصةها وقانونيتهةا ك   

 األربةةاحهةةذه الشةةركات، ويتطةةرق املقةةرر كةةذلك لشةةركات التوصةةية البسةةيطة وقيةةاس وتوزيةةع  

 ائم املالية واحلسابات الشاصية.وإعداد القو ئرواخلسا

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3احملتسبة اإلةارية:  4331

 اإلدارة املالية 4341(، 2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

مقدمةةةة عةةةن احملاسةةةبة اإلداريةةةة، مفةةةاهيم التكةةةاليف وتصةةةنيفاتها، حتليةةةل العمقةةةة بةةةني     

ة والتكاليف املعيارية، املوازنات الرأمساليةة،  التكاليف وحجم النشاط واألرباح، املوازنات املرن

أنظمةةةة التكةةةاليف املبنيةةةة علةةةو األنشةةةطة، الرقابةةةة اإلداريةةةة يف ظةةةل الممركبيةةةة، اسةةةتادام     

املعلومات احملاسةبية يف اختةاذ القةرارات اإلداريةة، تكةاليف املنتجةات املشةرتكة، نظةام الرقابةة          

 علو املابون.

 نظجري( 3) :ملعمد ستعت  3(: 2حمتسبة اتشجركت  ) 4332

 (1حماسبة الشركات ) 4330متطلب سابق 

واحملاسةةةبة يف عمليةةةات رأس املةةةال يف   األمةةةوالقةةةرر التعريةةةف بشةةةركات  يتضةةةمن هةةةذا امل 

وكةذلك   األمواليف شركات  األرباح، ويتطرق املقرر لتوزيع األرباحالشركات املساهمة وتوزيع 
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تضمن كةذلك القةوائم املاليةة يف الشةركات     وعائد السهم املصاحب، وي اآلجلااللتبامات طويلة 

 املتكافئة. حساباتهااملساهمة وتصفية 

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3احملتسبة اقمعصدمة:  4335

 (2)حماسبة الشركات 4437متطلب سابق 

اإلطةةار النظةةري حملاسةةبة انةةدماج الشةةركات، املعاجلةةة احملاسةةبية لعمليةةة االنةةدماج وإعةةداد  

دة، املعاجلةةة احملاسةةبية للعمليةةات املاليةةة املتبادلةةة داجيةةل اجملموعةةة، وتشةةمل   القةةوائم املاليةةة املوحةة 

عمليات البيع املتبادلة يف جمال البضاعة ويف جمال األصول الثابتة ويف جمةال عمليةات االقةرتاض    

املتبادلة، احملاسبة عن فروقات أسعار الصرف الناجتة عن عمليات ماليةة تةتم بةالعممت األجنبيةة     

 عن قروض تتم بالعممت األجنبية، ترمجة القوائم املالية املعدة بعممت أجنبية.والناجتة 

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3لتيري احملتسبية اتدوتية: اقم 4336

 (1)حماسبة الشركات 4330متطلب سابق 

بيئة األعمال العاملية وإسةرتاتيجية الشةركات الدوليةة، حملةة عةن اجملةامع املهنيةة احملاسةبية         

يها جملس معةايري احملاسةبة الدوليةة، عةرض جملموعةة مةن املعةايري احملاسةبية الدوليةة والةيت           را ف

 .، وتطبيقاتها يف املمارسة املهنية33، 23، 17، 11، 8، 7، 2، 1حتمل األرقام التالية: 

 عممي( 2نظجري،  1ستعت  ملعمد:) 3تطبيصت  حتسوبية يف احملتسبة:  4337

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132 ،احلاسوب 0102 متطلب سابق

اإلكسةةةةل وأهميتةةةة  للعمةةةةل احملاسةةةةيب   ربنةةةةام اسةةةةتادام جةةةةداول العمةةةةل االلكرتونيةةةةة ل 

واستادامات  يف جماالت التاطيا إلعداد املوازنات، التحليل املالي، إعداد تقةارير اإلنتةاج وفقةًا    

إدارة قواعةد  ملعايري عناصر التكاليف، كشف الرواتب واألجةور، إعةداد التقةارير املاليةة، نظةم      

البيانات وتطبيقاتهةا يف اجملةال احملاسةيب مثةل حسةابات العمةمء وإدارة املاةبون وإعةداد بطاقةات          

 واحلبم اجلاهبة يف التطبيقات احملاسبية. الربام األصول الثابتة، استادام بعن 
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 نظجري ( 3ستعت  ملعمد: ) 3اإلةار: اقمتتية:  4341

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

مكونات احلقل املالي و الوظيفة املالية يف القطاع اخلاص، أهمية الوظيفةة املاليةة وموقعهةا    

، عناصةةر بيئةةة اإلدارة املاليةةة ومكونةةات اهليكةةل املةةالي للمنشةةأة،      أهةةدافهايف اهليكةةل التنظيمةةي،  

 ابتة.أساليب إدارة األموال ال سيما الروافع بأنواعها، وإدارة رأس املال العامل واألصول الث

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اقمتتية اتلتمة:  4342

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تعريةةف الطالةةب باملاليةةة العامةةة ودورهةةا يف ظةةل االنظمةةة االقتصةةادية    

بالتفصةيل الضةرائب وأهميتهةا يف دعةم االقتصةاد القةومي واهليكةل العةام          ويتنةاول وموارد الدولة 

والرقابةة املاليةة والسياسةات املاليةة النقديةة والنفقةات العامةة وأ ارهةا االقتصةادية           العامةة  ازنةللمو

 واالجتماعية.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3إةار: اتعأمني:  4343

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

علو أشكال شركات التامني وطبيعتها وجيصائصةها   يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب

علو مفهوم  اخلطر وأنواع ، ووظائف التأمني، وأنواع التأمني و يبني أسةس   ميتها وكذلك و أه

رياضيات التامني وقوانينها و أوج  تطبيقهةا وتطبيةق األسةس النظريةة مةن جيةمل دراسةة تأمينةات         

احليةةاة كنمةةوذج موسةةع ألحةةد أنةةواع التةةامني ومةةن  ةةم  سياسةةات األسةةعار، وأقسةةاط التةةأمني،          

والتنظيم اإلداري ملنشآت التأمني،  وإجراءات إصدار بوليصةات التةأمني، وتسةوية    واالحتياطات، 

الضةوء علةو كيفيةة تسةويق اخلةدمات      املطالبات والتعويضات، ويعمةل هةذا املقةرر علةو  تسةليا      

 التأمينية ودور مؤسسات التامني حكومية وجتارية يف جيدمة اجملتمع.

 ظجري(ن 3ستعت  ملعمد: ) 3األسواق اقمتتية:  4345

 اإلدارة املالية 4341متطلب سابق 

أنواع األسواق املالية وكيفية التعامل يف أسواق رأس املال، أهم الفروقات القائمةة بةني   

األسةةواق املاليةةة، تفسةةري النشةةرات املاليةةة الصةةادرة عةةن األسةةواق املاليةةة وأهةةم املؤشةةرات العامليةةة      

العادل والعائد املتوقةع ألدوات التعامةل يف تلةك    املدرجة يف األسواق املالية املاتلفة، حساب السعر 

 .األسواق، مفهوم كفاءة األسواق املالية ودورها يف حتديد أسعار األسهم والسندات وعوائدها
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ساااااتعت  ملعماااااد:  3تطبيصااااات  حتساااااوبية يف اتلماااااوم اقمتتياااااة واقمواااااجرفية:   4346

 عممي( 2نظجري،  1)

 ةاإلدارة املالي 4341احلاسوب،  0102متطلب سابق 

اإلكسةةل، أسةةس التعامةةل مةةع الةةدوال يف اإلكسةةل،   برنةةام مبةةادئ وقواعةةد اسةةتادام 

اسةةتادام اإلكسةةل يف  تلةةف املواضةةيع املاليةةة مثةةل حسةةاب قيمةةة القسةةا لقةةرض مةةا، حسةةاب    

القيمةةة املسةةتقبلية السةةتثمار مبلةةغ مةةا، حتديةةد االحتياجةةات املاليةةة لشةةركة مةةا، تقيةةيم املشةةاريع     

االئتمةةان، تقيةةيم عائةةد و ةةاطر األوراق املاليةةة، اسةةتادام تقنيةةة    االسةةتثمارية، تصةةنيف  ةةاطر

 .االستهداف يف التطبيقات املالية تقنيةالدولة يف التطبيقات املالية واستادام 

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3إةار: خمتطجر االئعمتن:  4349

 اإلدارة املالية 4341متطلب سابق 

االئتمةةةان املصةةةريف وأنواعةةة ، أسةةةاليب   أساسةةةيات االئتمةةةان املصةةةريف، وظةةةائف وأدوات 

التمويل املستادمة عند منح االئتمان، مسببات  ةاطر االئتمةان املصةريف، طةرق حتليةل وقيةاس       

 اطر االئتمان، إدارة املعلومات االئتمانية، التحليل املالي واالئتماني للمقةرتض، إدارة القةروض   

 املتعثرة، وأسبابها وعمجها.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3واتلمميت :  اإلنعتجإةار:  4351

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ميثةل هةةذا املقةةرر مبجيةةا مةةن اإلدارة واهلندسةةة الصةةناعية وحماسةةبة التكةةاليف، حيةةث  

يتناول مقدمة يف إدارة العمليةات اإلنتاجيةة مةن حيةث املفهةوم والتطةور التةارتي والعوامةل املةؤ رة          

ات اإلنتاجية، اختاذ القرارات، حتليل نقطة التعادل، وتطبيقات أو علو اإلنتاجية، وحتليل العملي

استادامات علم اإلدارة، ويوضح أيضًا  االسرتاتيجيات واخلطا املتبعة يف إدارة العمليات، طرق 

التنبةةؤ بالطلةةب، كيفيةةة التاطةةيا للطاقةةة اإلنتاجيةةة للمؤسسةةات الصةةناعية، وطةةرق التاطةةيا    

اخلدميةةةة باسةةةتادام نظريةةةة االنتشةةةار، و ليةةةة ختطةةةيا مواقةةةع   للطاقةةةة اإلنتاجيةةةة يف املؤسسةةةات

التسةةةهيمت، إضةةةافة إىل ذلةةةك الرتتيةةةب الةةةداجيلي للمصةةةنع مةةةن حيةةةث أهميتةةة  وأنةةةواع العمليةةةات  

الصناعية واخلدمية، وطرق وااذج ترتيب املصنع مةع الرتكيةب علةو اسةتادام الطةرق الرياضةية       

 البشرية، وطرق العمل.   واإلحصائية، وتصميم نظام العمل، إدارة املصادر
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 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3تسويق اخلدمت  اقمتتية:  4361

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

والةذي يعتةرب    4361عبيبي الطالةب/ة : مرحبةا بةك يف مقةرر تسةويق اخلةدمات املاليةة        

 أحةةد املقةةررات اخلاصةةة بتاصةةص التسةةويق يف اجلامعةةة ويتضةةمن هةةذا املقةةرر دراسةةة األنشةةطة        

التسويقية ملؤسسات اخلدمات املالية ويعةام تعريةف اخلةدمات املاليةة وتطةور مفهةوم تسةويق هةذه         

اخلدمات وعملية تبين املؤسسات املاليةة للتسةويق ومةن  ةم يةتم حتليةل البيئةة التسةويقية للاةدمات          

ومةن  ةم   باإلضافة إىل تركيبه علو اجلوانب املتعلقة بتطوير املنتجات املالية وتسةعريها وتروجيهةا   

 يتم معاجلة نظم املعلومات التسويقية اخلاصة باملؤسسات املالية .

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3اتعسويق اتدوتي:  4363

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

عبيبي الطالب/ة مرحبا بك يف مقرر التسويق الةدولي والةذي يعتةرب احةد املقةررات اخلاصةة       

ق الةدولي.  ير جمموعة مةن املوضةوعات املتعلقةة  بالتسةو    بتاصص التسويق حيث يتضمن هذا املقر

حيةةث سةةيتم التعةةرف علةةو واقةةع التسةةويق الةةدولي يف املنشةةآت الصةةناعية واخلدميةةة واملسةةاهمة يف  

وضع األسس العلمية والعملية للتسويق الدولي . كذلك سيتم التعرف من جيمل هذا  املقةرر علةو   

ئةةة يقةةدم نظةةرة شةةاملة عةةن الب  ي فهةةولةةذا  ًا،يةةات دولق املنتجةةات واخلةةدم يع املتعلقةةة بتسةةو يواضةةامل

  وجيدماتة   ع َلق س ة يكن أن تؤ ر يف الشركات عنةد تسةو  مية اليت ية والثقافياسية والسياالقتصاد

د أفضل الطرق للدجيول يحتد د حجم السوق،ية: حتدياآلت عيغطي املواضيًا، كما أن املقرر يدول

ة وإنشةاء جيطةة   يقيات التسةو يجيار أفضل االسرتاتياجيتة يفية باإلضافة إىل كي األسواق األجنبإىل

 .ة شاملةيقيتسو

 عممي( 1نظجري،  2ستعت  ملعمد: ) 3أنظمة اقملمومت  اتعسويصية:  4367

 تطبيقات حاسوبية يف التسويق 4265متطلب سابق 

( والةةةةذي 4367مرحبةةًا بةةك إىل مقةةرر )أنظمةةة املعلومةةات التسةةويقية   /ةعةةةةةةةةبيةةةبي الطالةةب

وصةةفًا للمفةةاهيم واملضةةامني واملبةةادئ األساسةةية ألنظمةةة املعلومةةات التسةةويقية ووظائفهةةا       اوليتنةة

وأشةةةكال اسةةةتادامها حيةةةث تعتمةةةد عليهةةةا إدارات منظمةةةات األعمةةةال أ نةةةاء القيةةةام بنشةةةاطاتها  

التسويقية املاتلفة كما يتناول املقرر مفاهيم تقنيات املعلومات واالتصاالت اليت تسةاعد يف فهةم   
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ل املكونات األساسية ألنظمة املعلومات التسويقية، باإلضافة للتطبيق العملةي لبنةاء قاعةدة    وحتلي

 .ACCESS بيانات تسويقية علو برجمية

إن أهميةةة أنظمةةةة املعلومةةات التسةةةويقية تةةأتي مةةةن أهميةةة وظيفيةةةة      ،/ةعةةةةةةةةبيةةةبي الطالةةةب 

اخلارجيةة، وبالتةالي فةإن احلاجةة      التسويق اليت تعترب من وظائف املنظمة األكثةر اتصةاال بالبيئةة   

 ألنظمة املعلومات التسويقية تصبح ملحة للمنظمات املعاصرة.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اتصتنون اتعجتري:  4371

 مبادئ القانون وحقوق اإلنسان 4171متطلب سابق 

مفهوم القانون التجاري، طبيعة األعمال التجارية، التاجر، السجل التجاري، العقةود،  

ألوراق، الشركات التجارية، اإلفةمس ) بشةكل مةوجب (، مةع حبةث لةحوراق التجاريةة ) سةند         ا

 السحب والكمبيالة والشيك (.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اإلةار: احملمية واحلك  احملمي:  4401

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ة واشةكاهلا واهةدافها   يتناول املساق نشأة االجهبة احمللية ومفهوم الممركبية اإلدارية 

واملعةةايري اخلاصةةة للتفريةةق بةةني احلكةةم احمللةةي واالدارة احملليةةة واليةةة تشةةكيل اجملةةالس احملليةةة   

ونظم العاملني فيها واملشاكل اليت تعاني كما يتناول املساق دور اجملةالس احملليةة يف ظةل تغةيري     

ساق يف  الرتكيب علو تطور دور الدولة واعطاء هاما اكرب للمحليات يف التنمية، كما يهتم امل

االدارة احمللية يف فلسطني منذ زمن احلكم العثماني حتو قيام السلطة الفلسطينية والتوج  حنو 

بناء الدولة، واالطار القانوني املنظم لإلدارة احملليةة مةن حيةث تقسةيم الدولةة والصةمحيات الةيت        

ء اجملةالس احملليةة واالدوار احلديثةة    تتمتع بها الوحدات احمللية وكذلك الية وطرق اجيتيةار اعضةا  

 اليت تلعبها اجملالس احمللية يف فلسطني يف بناء الدولة وتسريع عجلة التنمية.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3االقعوتة اتفمسطيين:  4421

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

ل الفةةرتات يتنةةاول هةةذا املقةةرر املممةةح األساسةةية لمقتصةةاد الفلسةةطيين وتطةةوره جيةةم      

التارتية اهلامة اليت مر بها، ويعرفنا بأهم التشوهات اليت حلقت ب  بسبب االحتمل اإلسةرائيلي  

لفلسةةطني. كمةةا يتطةةرق هةةذا املقةةرر إىل أهةةم املةةوارد االقتصةةادية الفلسةةطينية املتاحةةة  ويتنةةاول        

اليةة العامةة   حسابات الدجيل القومي الفلسطيين والقطاعةات االقتصةادية الفلسةطينية وكةذلك امل    
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الفلسطينية والعمقةات االقتصةادية اخلارجيةة و فةاق ومتطلبةات ومعوقةات التنميةة االقتصةادية يف         

 فلسطني.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اتنصوة واقموترف:  4423

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

هةةا إعطةةاء الطالةةب فكةةرة شةةاملة عةةن النقةةود والبنةةوك  انبي      إىليهةةدف هةةذا املقةةرر   

وذلةةك مةةن جيةةمل  تعميةةق الفهةةم اخلةةاص بالةةدور االقتصةةادي للنقةةود ومعرفةةة          النظةةري والعملةةي 

أهميتها وأسباب ظهورها من جيمل استعراض عيوب نظام املقايضة واملميبات اليت وفرتها النقود 

مةةع اسةةتعراض أنواعهةةا حسةةب تسلسةةل ظهورهةةا التةةارتي مةةن النقةةود السةةلعية إىل  أحةةدث أنةةواع    

عروفةةة حاليةةا وهةةي النقةةود االئتمانيةةة. كمةةا يهةةدف املقةةرر إىل  التعريةةف بأهميةةة البنةةوك  النقةةود امل

صةة وكةذلك وظةائف البنةك املركةبي      صاتوكذلك أنواعها املاتلفة من بنوك جتاريةة وبنةوك م  

والدور املميب ل  يف االقتصاد  مف البنوك األجيرو، وكذلك معرفة تاريخ نشأة البنوك ودورها 

 املستوو احمللي واملستوو الدولي.  االقتصادي علو

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اتعجتر: اتدوتية:  4424

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

النظريةةات املاتلفةةة يف تفسةةري التجةةارة الدوليةةة يف السةةلع واخلةةدمات ابتةةداء مةةن      يتنةةاول املقةةرر  

لدولية يف ظةل تبايةد التكةاليف،  ةم نظريةة      النظرية الكمسيكية يف امليبة النسبية،  م نظرية التجارة ا

الةةوفرة النسةةبية علةةو املةةوارد هلكشةةر واولةةني، وانتهةةاء باألسةةباب النظريةةة احلديثةةة يف التجةةارة الدوليةةة          

كأسلوب دورة اإلنتاج والتجةارة يف ظةل املنافسةة االحتكاريةة إضةافة إىل هجةرة العمةل الدوليةة وتةدفقات          

تعةةةددة اجلنسةةةية أو التجةةةارة الدوليةةةة يف ظةةةل وجةةةود احلةةةواجب  رأس املةةةال الدوليةةةة ونشةةةاط الشةةةركات م

اجلمركية، وكذلك جيصائص ومشاكل جتارة الةدول الناميةة واالسةرتاتيجيات التجاريةة املاتلفةة الةيت       

 .االجنيبميكن أن تتبعها لتحقيق التنمية االقتصادية، ميبان املدفوعات وأسواق الصرف 

 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3:  حمتسبة تكتتيف اخلدمت  اتوحية 4425

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

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

تصميم نظةام التكةاليف ودورة حماسةبة التكةاليف يف املستشةفيات، ونظةام حماسةبة تكةاليف         

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

وحتليل االحنرافات الناجتة عن تباين النتائ  الفعلية عن املعايري املوضوعة وإجراءاتها احملاسبية، 
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باإلضةةةةافة إىل الطةةةةرق املاتلفةةةةة لتوزيةةةةع تكةةةةاليف مراكةةةةب اخلةةةةدمات، وأجيةةةةريًا دور حماسةةةةبة 

 التكاليف يف اختاذ القرارات اإلدارية.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: )  3:  إةار: األزمت  4426

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

من جيمل تناول التعريفةات املاتلفةة لمزمةة     باألزماتيسعو هذا املساق إىل تعبيب منه  االدارة 

وجيصائصةةةها ومراحهةةةا  واسةةةباب ظهورهةةةا ومنةةةاه  تشايصةةةها  وكةةةذلك اليةةةة بنةةةاء فريةةةق االزمةةةة   

واالسةرتاتيجيات واالدوات  والوسةائل املسةتادمة يف ادارة االزمةة  وكةذلك        املكلف بالتعامل معهةا 

االزمات ودور االتصةال والتغطيةة    االزمة واستادام االساليب الكمية يف ادارة إلدارةالنماذج الفاعلة 

االعمميةة جيةمل االزمةةات رةا يسةةاهم يف اكسةاب الطالةةب قةدرات اداريةةة متكنة  مةةن التعامةل مةةع        

دم املساق استعراضا لبعن االزمات العاملية واحمللية كدراسةة حةاالت واقعيةة لمزمةات     ويق االزمات

 .يف البيئات العاملية والعربية

 نظجري(3ستعت  ملعمد: ) 3: إةار: اجلوة: اتشتممة يف اقمؤسست  اتوحية 4427

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

وإدارة اجلةودة الشةاملة ودورهةا يف    يركب هذا املقرر علو تعريف الطالب/ة رفهةوم اجلةودة   

النجةةاح املؤسسةةي وعناصةةر إدارة اجلةةودة الشةةاملة يف املؤسسةةات الصةةحية واقتصةةاديات اجلةةودة       

الشاملة، ويتناول هذا املقرر أدوات اجلودة ونظةام إدارة اجلةودة وأبعةاد جةودة جيةدمات املؤسسةات       

 الصحية.

 نظجري(3  ملعمد: )ستعت 3:  اتجرقتبة اإلةارية يف اقمؤسست  اتوحية 4429

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

يعةةرف هةةذا املقةةرر الطالةةب/ة رفهةةوم املتابعةةة والتقةةويم وتطبيقاتهةةا وأهميتهةةا يف املؤسسةةات  

الصحية، وأدوات املتابعة والتقويم وأنواعها وجماالتها ومراحلها، ويتم الرتكيب علةو دور املتابعةة   

لصةةحية وكفةةاءة جيةةدمات الرعايةةة الصةةحية بأشةةكاهلا   والتقةةويم يف حتقيةةق فاعليةةة املؤسسةةات ا 

وأصةةنافها املاتلفةةة، كمةةا يتنةةاول هةةذا املقةةرر مفهةةوم الرقابةةة اإلسةةرتاتيجية، وارتبةةاط الرقابةةة        

اإلسرتاتيجية بتحقيق جناح املؤسسات الصحية والتأكد من حتقيق مؤشرات األداء اإلسرتاتيجي 

 جي.هلذه املؤسسات يف ضوء عملية التاطيا اإلسرتاتي
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: )  3األوبئة: عم   4430

يركةةب هةةذا املقةةرر علةةو تعريةةف الطالةةب/ة رفهةةوم علةةم األوبئةةة وأهميتةة ، ويتنةةاول مبةةادئ     

وأساليب البحث والتقصي يف جمال األوبئة املعديةة وغةري املعديةة، ويركةب علةو دورات األمةراض       

اتيجيات الفاعلة واملمكنة للوقاية منها، واملشكمت الصحية املعدية من حيث انتشارها واالسرت

ويركب املقرر علو املسببات والوقاية والسيطرة علو هذه األمةراض متةو وجةدت وأينمةا وجةدت،      

ويهتم املقرر بدراسة العادات الغذائية والعادات الصحية عرب البمن، كما يركب هذا املقرر علو 

وعةةات ت تتعةةرض لةةنفس املةةرض إجةةراء مقارنةةات بةةني صةةفات جمموعةةات تعرضةةت للمةةرض وجمم 

 للوصول إىل منه  متكامل يف تقييم املااطر وتشايص املسببات.

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3حمتسبة اتعكتتيف:  4431

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

حماسةةةبة التكةةةاليف مةةةن حيةةةث طبيعتهةةةا وأغراضةةةها، تصةةةنيفات التكةةةاليف، تصةةةميم نظةةةام     

التكةةاليف، تكةةاليف أوامةةر التشةةغيل، تكةةاليف املعياريةةة وكافةةة   التكةةاليف، دورة حماسةةبة 

الوحدات التالفة، تكاليف املنت  املشتق واملشرتك ونظام التكاليف املعيارية وكافة اإلجةراءات  

املتعلقة بها من حيث وضع املعايري لعناصر اإلنتاج، وحتليل االحنرافات الناجتة عةن تبةاين النتةائ     

إجراءات احملاسةبية، إضةافة إىل دور التكةاليف يف اختةاذ القةرارات اإلداريةة       الفعلية مع املعايري، 

 .وطبيعة نظام التكاليف املتغرية

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3حتميل اتصوائ  اقمتتية:  4433

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

شةةأة اخلاضةةعة أهةةداف التحليةةل املةةالي مةةع الرتكيةةب علةةو هةةديف التنبةةؤ بةةالقوة االيراديةةة للمن

للتحليةل وموقفهةةا املةةالي مةةن منظةور مسةةتقبلي، أهةةداف مسةةتادمي القةوائم املاليةةة، العمقةةة بةةني    

التحليةةل املةةالي واحملاسةةبة، أدوات التحليةةل املةةالي الشةةائعة االسةةتعمال، األسةةس احملاسةةبية الةةيت     

ة احملاسةبية الةيت   جيري إعداد القةوائم املاليةة روجبهةا، وأسةاليب حتليةل القةوائم املاليةة األساسةي        

جيري إعداد القوائم املالية روجبها، أساليب حتليل القوائم املالية األساسية وهي: قائمة األربةاح  

يةة  أو اخلسائر وقائمة املركب املالي، وقائمة األموال، أ ةر الةتغري يف مسةتوو األسةعار العةام وأهم     

 املالية.احملاسبية وأ رها يف القوائم عملية التدقيق واجيتمف الطرق 
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 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3احملتسبة اتضجريبية:  4434

 (2حماسبة الشركات ) 4332متطلب سابق 

ني يالطبيعةة األشةةااصيتضةةمن هةةذا املقةةرر دراسةةة التحاسةةب عةةن الضةةريبة املوحةةدة علةةو دجيةةل      

وشةةركات األمةةوال والضةةريبة علةةو املبيعةةات وجيصةةائص الضةةريبة وشةةروط سةةريانها ونطةةاق ضةةريبة        

عاء الضةرييب وربةا الضةريبة وحتصةيلها واحملاسةبة علةو أربةاح املهةن الصةناعية والتجاريةة           ولالدجيل  وا

حتصةةيل ضةةريبة الةةدجيل وجيصةةائص الضةةريبة علةةو أربةةاح املهةةن الصةةناعية والتجاريةةة وغةةري التجاريةةة          

الضريبية ونطاقها الضةرييب   واإلعفاءاتوشروط جيضوعها للضريبة واحملاسبة الضريبية علو املرئيات 

الضةرييب   واإلقةرار أربةاح العمليةات وأوجة  اخلصةم الضةرييب واالزدواج الضةرييب وطةرق معاجلتة          علةو  

 وكيفية إعداده وبعن أوج  اجلباءات والعقوبات يف النظام الضرييب.

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3تدقيق احلستبت :  4436

 (2حماسبة الشركات ) 4332متطلب سابق 

سةةبة، والفةةرق بةةني التةةدقيق الةةداجيلي واخلةةارجي، دور املةةدقق يف الفةةرق بةةني عملةةييت التةةدقيق واحملا

اكتشةةةاف اخلطةةةأ أو / و الغةةةا، معةةةايري التةةةدقيق املتعةةةارف عليهةةةا، مسةةةؤولية املةةةدقق القانونيةةةة، أدلةةةة  

، قواعد السلوك املهين، أنواع التقارير ) شهادات ( املدقق  صوص مهمة التةدقيق مةع اةاذج مةن     اإل بات

ظةةيم الةةداجيلي ملكتةةب املةةدقق، دراسةةة حةةاالت عمليةةة يف تةةدقيق  تلةةف العناصةةر          هةةذه التقةةارير، التن 

 املكونة لقائمة املركب املالي ) امليبانية العمومية ( وقائميت نتيجة األعمال وتوزيع األرباح أو اخلسائر.

 عممي( 1نظجري،  2ستعت  ملعمد: ) 3أنظمة اقملمومت  اقمتتية واقموجرفية:  4438

 تطبيقات حاسوبية يف العلوم املالية واملصرفية 4346متطلب سابق 

أنظمةةة املعلومةةات يف منظمةةات األعمةةال وتقنيتهةةا وعمقتهةةا بنظةةام املعلومةةات املةةالي يف       

القةةرارات واألنظمةةة اخلةةبرية واسةةتاداماتها يف اإلدارة املاليةةة، اخلةةدمات      مة دعةةمةةاملنظمةةة، أنظ

ت االتصةةاالت ودورهةةا يف تفعيةةل أنظمةةة    املصةةرفية االلكرتونيةةة احلديثةةة، بيةةان منهجيةةة وتقنيةةا     

املعلومةةات احلديثةةة، التعةةرف علةةو الةةنظم الفرعيةةة ملةةدجيمت نظةةام املعلومةةات املةةالي يف املنظمةةة        

وكذلك  رجات نظام املعلومات املالي من حيث التنبؤ املالي واختاذ القةرارات ونظةم الةتحكم    

 املالي، نظم التداول االلكرتوني يف األسواق املالية.
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 (عممي 1،  نظجري 2ستعت  ملعمد: ) 3:  حتميل وتصيي  اقمشتريع 4441

 إنهاء املستوو الثالث متطلب سابق 

حتليةةل وتقيةةيم املشةةاريع وصةةمت املشةةروع      رفهةةوم إىل تعريةةف الطالةةب  ذا املقةةررھ يهةةدف

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

االقتصادية للمشروعات وكيفية حتليل اجلدوو االقتصادية للمشاريع اجلديدة يف حالةة التأكةد   

 اآل ةار التام وحالة عدم التأكد، وحتليل اجلدوو االقتصادية للمشاريع العامة اجلديدة من حيةث  

ف السوق وأسعار الظل، كما يتم تعرية  أسعارحتديد  إىل إضافةاملباشرة وغري املباشرة للمشروع 

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

املشةةةاريع  بتحليةةةل تقةةةوم  االقتصةةةادية الةةةيتاجلةةةدوو  بدراسةةةة وكةةةذلك  يصةةةبح الطالةةةب ملمةةةا  

الةةوطين   االقتصةةاد املشةةاريع( وكةةذلك   أصةةاحب مةةن وجهةةة نظةةر رجةةال األعمةةال )      االقتصةةادية

 .         (الحتماعيةا)كرحبي  

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اتعحميل واتعخطيط اقمتتي:  4442

 اإلدارة املالية 4341متطلب سابق 

حتديد أدوات التحليل املالي وأساليب  ومعايريه، وأنواع  ومصادر نقةاط الضةعف والقةوة    

غايةةات اإلدارة، فيةة ، واسةةتعماالت  مةةع الرتكيةةب علةةو أسةةلوب النسةةب يف حتليةةل القةةوائم املاليةةة ل     

واالقةةةرتاض وقيةةةاس جيصةةةائص األسةةةهم العاديةةةة، التاطةةةيا املةةةالي لغايةةةات السةةةيولة والرحبيةةةة     

 وع.روالتدفقات النقدية وإعداد القوائم املالية التقديرية للمش

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3أسس االسعثمتر:  4444 

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

العمقة باالستثمار: مع حبةث املاةاطر والعوائةد يف القةرار االسةتثماري،      املفاهيم والنظريات ذات 

جيصةةائص جمةةةاالت االسةةةتثمار وأدواتةةة  املتنوعةةة وأسةةةواق هةةةذه األدوات، احملةةةافظ االسةةةتثمارية:   

تكوينهةةا وإدارتهةةا وتقييمهةةا وتعديلةةها، شةةركات االسةةتثمار مةةن حيةةث طبيعةةة عملةةها وأنواعهةةا      

 كيفية إدارتها وحساب عوائدها وأسعار أسهمها يف السوق.وإنشائها، جيصائص كل نوع منها و
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3اقمتتية اتدوتية:  4445

 (2مبادوء احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

دواعةي تكةوين الشةركات املتعةددة اجلنسةية وماليتهةا مةع بيةان أنةواع وطبيعةة املاةاطر            

يةةة وكيفيةةة التعامةةل بهةةا، والتعريةةف باألنظمةةة الةةيت تتعةةرض هلةةا، أسةةواق العمةةمت األجنبيةةة العامل

 .النقدية العاملية واملؤسسات املنبثقة عن تلك األنظمة

  عممي( 1نظجري،  2ستعت  ملعمد: ) 3أنظمة اقملمومت  احملتسبية:  4447

 تطبيقات حاسوبية يف احملاسبة 4337متطلب سابق 

 و احملاسبية املعاجلة أنظمة  حول األساسية باملفاهيم الطالب تعريف إىل املقرر هذا يهدف  

 أنظمةةة يف املسةةتادمة والتكنولوجيةةا الشةةبكات و، بينهمةةا والفةةرق احملاسةةبية املعلومةةات أنظمةةة

 وكيفيةةة احملاسةةبية املعلومةةات أنظمةةة مةةن اةةاذج لةةبعن عةةرض وكةةذلك احملاسةةبية املعلومةةات

 املبيعةةات نظةةام ياغةصةة: مثةةل احملاسةةبية املعلومةةات أنظمةةة يف اجلبئيةةة األنظمةةة وتنفيةةذ تصةةميم

 نظةام  صةياغة  و الببائن وحسابات النقدية املقبوضات و الفواتري نظام صياغة و، العممء وطلبات

 ونظةةام بةةاملابون الةةتحكم نظةةام صةةياغة وكةةذلك املةةوردين وحسةةابات املةةدفوعات و املشةةرتيات

  .املالية التقارير و العام األستاذ نظام وصياغة  البشرية املوارد

 (عممي 1نظجري ، 2ستعت  ملعمد: ) 3: ر: اقمشتريعإةا 4451

 مبادئ االدارة 4101احلاسوب ،  0102متطلب سابق 

يوضح هذا املساق املقصود باملشروعات واهميتها يف االقتصاد ودورة حياة املشروع واملبةادئ  

  االساسية لتاطيا وتنظيم املشروع  واستادام املاططةات الشةبكية يف االعةداد  والرقابةة علةو     

املشروع ، واعداد دراسة اجلدوو االقتصادية للمشروع باستادام معايري ماليةة ،وكةذلك اعةداد    

موازنة املشروع واهليكل العام الذي تتضةمن  موازنةة املشةروع والتعةرف علةو اسةس  الرقابةة علةو         

املشاريع، وكيفية ادارة املشاريع الضامة والعوامل اليت تؤ ر يف جناحهةا وفشةلها، كمةا يهةدف     

املساق إىل اكساب الطالب املهارات العملية يف تقديم مشروع صغري قابةل للتنفيةذ وذلةك بتطبيةق     

اجلانةةب النظةةري علةةو املشةةروع ليسةةتطيع توظيةةف املهةةارات الةةيت يكتسةةبها مةةن املسةةاق يف بنةةاء        

 مشروع  اخلاص.
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3إةار: اتشجراء واتعخزين:  4454

 إلدارةمبادئ ا 4101متطلب سابق 

يتناول مفهةوم وظيفةة الشةراء واهميتهةا واملراحةل الةيت متةر بهةا هةذه العمليةة مةن ادراك            

احلاجة وتوصيفها واليات حتديد الكمية االقتصادية واجيتيار املةوردين وتصةنيفهم وطةرق اجيتيةار     

افضةةل املةةوردين مةةن جيةةمل طةةرق الشةةراء املاتلفةةة والةةيت اهمهةةا العطةةاءات رراحلةةها املاتلفةةة إىل   

عداد طلبات االحالة وكذلك االستمم والفحص واعداد الو ائق اخلاصة بذلك حتو انتهةاء دورة  ا

الشراء وكذلك ادارة املاازن وتصنيفها والية التعامل مةع االصةناف املاتلفةة فبهةا إىل بنةاء نظةام       

معلومةةات جيةةاص بةةإدارة املاةةازن اخلاصةةة رنظمةةات األعمةةال ويقةةدم املسةةاق عرضةةا ألبةةرز قةةوانني   

شراء يف فلسةطني الةيت تتعاقةد وفقهةا اجلهةات احلكوميةة واليةة التعامةل مةع تلةك القةوانني مةن             ال

حيةةث طةةرح العطةةاءات وترسةةيتها ومجيةةع مةةا  متةةر بةة  عمليةةة الشةةراء مةةن مراحةةل  وفةةق القةةانون         

 الفلسطيين للشراء. 

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3:  إةار: اقمبيلت  4461

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

والذي يعتةرب احةد مقةررات      4461مرحبا بك يف مقرر إدارة املبيعات  /ةبيبي الطالبع

هلةا   ةختصص التسويق يف كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية ويناقا هذا املقرر موضوعات عديد

املبيعةات ويتحةدث    إدارةهذا املقرر يعطي مقدمة وافيةة عةن    أنن يف حقل إدارة  املبيعات حيث أش

ليةات   بهةا و  ؤالتنبة البيع واملبيعات وطةرق   إدارةالبيع وطبيعة تنظيم  إدارةواسرتاتيجيات عن مدراء 

وسةائل تةدريب    إىل أيضةا توظيف العاملني يف جهاز البيع واجيتيارهم ويلفت نظرك عبيبي الطالب 

الوقةت واملنطقةة    وإدارةمندوبي البيع وماهية البيع الشاصةي وطةرق تعةوين البةائعني وحتفيةبهم      

 للبائعني بطرق  تلفة. ألبيعيالنشاط  أداءية وتقييم البيع

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3قنوا  اتعوزيع:  4462

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

والةذي يعتةرب أحةد املقةررات      4462عبيبي الطالةب/ة: مرحبةا بةك يف مقةرر قنةوات التوزيةع       

وضةوعات يف جمةال التوزيةع    اخلاصة بتاصص التسويق حيث يتضمن هذا املقةرر جمموعةة مةن امل   

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

اهلامةةة مثةةل ديناميكيةةات التوزيةةع ومةةدجيل إىل دراسةةة املنشةةآت التسةةويقية املتاصةةص وموضةةوع       

تم دراسةة أنةواع أجيةرو    دراسة جتارة التجبئة ومتاجر التجبئة املستقلة وحممت اخلصم . كمةا وية  
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مةةن منشةةآت التسةةويق ) املؤسسةةات االسةةتهمكية واجلمعيةةات التعاونيةةة ( . كمةةا ويةةتم دراسةةة          

 موضوع جتارة اجلملة وموضوع التوزيع عن طريق الوسطاء الوظيفيني .

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3اسرتاتيجيت  اتعسويق:  4463

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

توضيح أهمية وضع االسةرتاتيجيات التسةويقية مةن     إىل يتناول هذا املساقعبيبي الطالب/ة 

قبل املؤسسات ويتناول مفهوم التاطيا االسرتاتيجي ومفهوم البيئة اخلارجية والداجيلية وحتديد 

نقاط القوة والضعف، كما يتناول إسرتاتيجية التوج  حنو السةوق الكلةي وإسةرتاتيجية التمةايب     

سيتم عرض لسياسات التوزيع وسياسات الرتوي  وسيتطرق أجيريًا تعريف أو جتبئة السوق، كما 

 األنظمة واهلياكل املنفذة لإلسرتاتيجية التسويقية ومعاجلة ومراقبة تنفيذ اإلسرتاتيجية.

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3سموك اقمسعهمك:  4464

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

هيم ومبةةادئ أساسةةية تعريةةف سةةلوك املسةةتهلك    عبيةةبي الطالةةب/ة يتنةةاول هةةذا املقةةرر مفةةا    

ومعرفة العوامل الداجيليةة واخلارجيةة املةؤ رة يف سةلوك املسةتهلك، ويتنةاول مفهةوم جتبئةة السةوق          

وأهميت  يف مساعدة املنت  والسوق كما ويتناول تعريف اإلدراك وعناصره.  ويتطرق إىل العوامةل  

دراسةةة العوامةةل النفسةةية علةةو سةةلوك     السةةكانية وأ رهةةا علةةو سةةلوك املسةةتهلك، كمةةا يتنةةاول    

املسةةتهلك.  ويةةدرس أنةةواع االتصةةاالت يف جمةةال التسةةويق وسةةلوك املسةةتهلك ويتنةةاول هةةذه املقةةرر      

 دراسة أ ر اجلماعات املرجعية يف سلوك املستهلك وعرض للطبقات االجتماعية وأنواعها.

 نظجري( 3) :ستعت  ملعمد 3حبوث اتعسويق:  4465

 دئ التسويقمبا 4161متطلب سابق 

عبيبي الطالب/ة يعمل  هذا املقرر علو تعريف حبةوث التسةويق وتوضةيح مصةادر احلصةول      

إىل املعلومات ويتناول جيطوات تصميم االستمارة وصةياغة أسةئلة وعةرض ألسةاليب مجةع البيانةات       

ومعرفةةةة ألنةةةواع البحةةةوث النوعيةةةة وسةةةيناقا إدارة ومجةةةع البيانةةةات وكيفيةةةة تصةةةنيفها وعةةةرض  

 بيقية عملية لبحوث التسويق.موضوعات تط
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: )  3االقعوتة اتدوتي:  4466

 (2) االقتصادمبادئ  4122متطلب سابق 

يهدف هذا املساق لتعريف الطالب علو مفهوم االقتصاد الدولي من جيمل التطةرق إلية    

املفسةرة للتبةادل   يف  مث حماور: احملور األول يعرض اإلطار النظري حيث يعرض أهم النظريةات  

كمسةيكية وبعةن االجتاهةات احلديثةة يف هةذا       التجاري الدولي كالنظرية التقليديةة، والنيةو  

اجملةةال، إضةةافًة لمجيتبةةارات التجريبيةةة لكةةل منهةةا، وينتهةةي هةةذا احملةةور باسةةتعراض أ ةةر النمةةو    

تنةةاقا  االقتصةةادي علةةو االقتصةةاد الةةدولي. ويف احملةةور الثةةاني يعةةرض نظةةام النقةةد الةةدولي وفيةة   

موضةةوعات مثةةل أسةةعار الصةةرف احلةةرة والسياسةةات احملليةةة لتعةةديل ميةةبان املةةدفوعات وأنظمةةة       

الصرف البديلة، والتعرفة اجلمركية وغريها من العوائق غري اجلمركيةة علةو التجةارة الدوليةة.     

ويناقا هذا احملور أيضا تطور نظام املدفوعات واإلقراض الدولي وكذلك االستثمار يف األوراق 

األجنبية واالستثمار األجنيب املباشر، إضافًة للشةركات املتعةددة اجلنسةيات. أمةا احملةور الثالةث       

، اإلنتةاج فيعرض ألسياسات التجارية الدولية وأدواتها و  ارها وأنواعها واالنتقال الدولي لعناصةر  

ه االقتصةادية،  إضافًة  لمتفاقيات التجارية العامليةة، ومفهةوم التكامةل االقتصةادي العةاملي وأ ةار      

 إضافًة إىل القوانني واالتفاقيات واملنظمات العاملية اليت تنظم العمقات االقتصادية الدولية.

 نظجري( 3ستعت  ملعمد: )  3اقعوتة اقملجرفة:  4467

 (2) االقتصادمبادئ  4122متطلب سابق 

س يهدف هذا املساق إىل استعراض نشأة اقتصاد املعرفة واجتاهةات تطةوره، وأهةم أسة    

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

والتعامل معها وجيصائصها. كذلك يتعرض املساق إىل مفهوم اقتصاد املعرفة وأهميت ، والعوامل 

. والقوو ألدافع  ل ، وتأ ريه علةو النةات  احمللةي اإلمجةالي وجيصةائص العمالةة يف اقتصةاد املعرفةة        

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

املعاصرة وجمتمع املعرفة ومؤشرات  وظهةور احلاضةنات اإلبداعيةة . إضةافًة لدراسةة منظومةة بنةاء        

إىل اقتصاد املعرفة وأساليب ومؤشرات قياس هذا النوع من االقتصاد. كمةا يتطةرق هةذا املسةاق     

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

العمقةةة بةةني اقتصةةاد املعرفةةة   يتنةةاولوتعلمهةةا وتطبيقهةةا وأسةةاليب قيةةاس اقتصةةاد املعرفةةة. كمةةا    

ائ  يف ألهم حتديات اقتصاد املعرفة وبن كذلكيتطرق و دامة ومؤشراتها، والتنمية البشرية املست

 .فلسطني والوطن العربي
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 نظجري( 3ستعت  ملعمد: ) 3: االةار: اقمتتية اقمعصدمة 4468

 االدارة املالية 4341متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر إىل تعميق فهةم الطالةب يف عةدة مواضةيع يف اإلدارة املاليةة املتقدمةة ومنهةا        

ديةةة و احلديثةةة يف بنةةاء اهليكةةل    علةةو سةةبيل املثةةال نظريةةة السةةلوك التمةةويلي و النظريةةات التقلي     

التمويلي للشركات املساهمة العامة. وكذلك التطةرق ملوضةوع يف غايةة األهميةة : اةوذج تسةعري       

 .  Capital Asset Pricing Modelاألصول الرأمسالية 

 عممي( 2نظجري،  1ستعت  ملعمد: ) 3مشجروع اتعخجرج:  4499

 ملستوو الثالث، إنهاء امناه  البحث العلمي 5303متطلب سابق 

ميثل هذا املساق حلقة الوصل بني مرحلة البكالوريوس والدراسةات العليةا حيةث ينقةل     

الطالب إىل غمار البحث العلمي مةن جيةمل اطمعة  علةو اجيمقيةات البحةث العلمةي واليةة اعةداد           

جيطةةة حبثيةةة مةةن جيةةمل  التعةةرف علةةو كتابةةة  العناصةةر االساسةةية للاطةةة كاملقدمةةة ،مشةةكلة   

،اهةةدافها ،اهميتهةةا  واملنةةاه  البحثيةةة الةةيت ميكةةن ان تسةةتادم  اليةةة كتابةةة االسةةئلة    الدراسةةة 

والفرضيات اليت تتناوهلا الدراسة  والية كتابة الدراسةات السةابقة واهميتهةا يف البحةث وكتابةة      

االطار النظري للبحث  وفق اسس علمية سليمة تقوم علو التو يق العلمي للمصادر واملراجةع علةو   

ا، وكذلك التعةرف علةو اسةس اعةداد ادوات الدراسةة كاملقةابمت واالسةتبانات وطةرق         اجيتمفه

ومعرفةةة قةةراءة نتةةائ  التحليةةل وكتابةةة النتةةائ       SPSSالتحليةةل االحصةةائي باسةةتادام حبمةةة 

 والتوصيات واعداد قائمة املراجع واملمحق وفق اسس منهجية سليمة.

 ظجري(ن 3ستعت  ملعمد: )3:  منتهج اتبحث اتلممي 5303

حةةل املشةةكمت جةةدوو وفاعليةةة، فهةةو يتسةةم     أسةةاليبالبحةةث العلمةةي هةةو أكثةةر    أسةةلوب

بالتنظيم والوضةوح واملوضةوعية ووضةع البةدائل أمةام معةايري لتقةويم فاعليتهةا وجةدواها يف صةورة           

كةل فةرد ملواجهةة مشةاكل       إلية  موضوعية بعيدة عةن املةؤ رات الشاصةية والذاتيةة، لةذا حيتةاج       

 وحتدياتها.

املهةةارات المزمةةة  وإكسةةاب املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب رنةةاه  البحةةث و طرائقةة     ويهةةدف

للقيام بالبحث، وذلك مةن جيةمل دراسةت  للموضةوعات األساسةية اآلتيةة: منةاه  البحةث: ماهيتة           

وأنواع ، مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم البحث، واجملتمع والعينةة، وأدوات مجةع   

 تابة تقرير البحث.البيانات واملعلومات وك


