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 :توصيف المقررات 

 (نظ يململ3ةمل معتمدملساعاتمل3مبا ئملاإلحصا :ململ0103مل

قزززة الب يززززاة ويف يفري صزززاء يف احل بززززدور اإلح لزززب  يززززف الطا قزززرر إىل تعر هززززذا امل هزززدف  حززززث ي

يزز يززة واالحتمال عززات التكرار نززاول التو ي مززواالستقصزاءب ويت سززوي. ك نززى ال ضززوع ة واملنح عززاجل مو ا ي

 االرتبا  واالءدار بصورة مبسطة

ملظ ي(نمل3ساعاتملمعتمدةمل مل3املسؤ ليةملاجملتمعية:ململ0306

هزززا  هززي يززث    تعريف مزززن ح يززة  سزززؤولية اجملتمع عززن امل شزززاملة  ظززرة  قزززديم ن قززرر إىل ت هزززذا امل دف 

هزززا  خزززرىوأبعاد سزززات األ عزززات واملؤس هزززا يف اجلام قزززات حتقيق هزززا ومنطل بزززة وتطور يزززد الطل يزززة تزو  ؛ بغ

حززدة  ثزار وفزق رؤيزة وا شززفافية واإلي لزيت تتصزف بالنزاهزة وال يززة ا تعزارف مقرونزة باملمارسزات التطبيق

مززة جيزاد إل سززتقبل. أنظ بززات امل فززق مزع متطل كززي تتوا جلززودة يف اسزرتاتيجياتها  عززايري ا تزدرج م يززدة  جد

مزززا ي خلزززريي ت هزززدفك طزززوعي وا مزززل الت مزززن الع كزززل  بزززرا  دور  قزززرر إل مزززن هزززذا امل لزززة  شزززاركة فاع

سزززة القطا فزززق سيا يززةب و شزززكالت اجملتمع لزززى امل لززب ع لزززي يف التغ خلزززاص واأله عززام وا تزززة  ال عززات الثال

 لية الويفنية واالنتماء مع املسؤولية اجملتمعية.  املسؤوفيها  معينة تتكامل

ملالتماص مليفملتكرملمجياململ1150 مل مل3املعلممات:ملمها ات ملعملي(1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدة

 باحلاسو 0102متطلب سابق 

طززوير مهزارات  صززال يف جمزال الت هززارات التواصزل واالت عززداد العزروض وم بززة واحملادتزة وإ الكتا

نززززوا مززززن ال مزززال  يززززة. حي التواألع يززززل قن يززززةب دل قززززارير التقن صززززميم الت يززززةب ت قزززارير التقن بززززة الت وكتا

لززززول ا قززززارير ح سزززتخدامب ت شززززاال لززززول مل شززززاكل و احل لززززتقو للم عززززبري ا يفززززرأ الت هززززارات و  اكلب م

 جمية.الرب

ملعملي(1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3بيقي:ملإحصا ملتطمل1204

 مبادئ اإلحصاء  0103متطلب سابق 

قززرر علزى اال بززا  صززائي حزول جمل اإلحسزتداليركزز هزذا امل حززد حزول جمزتمعنيب االرت تمزع وا

جملززت سزززب  سززا  والن بززارات األو غزززري واالءززدارب اخت يفززرأ  نززائيب  حزززادي والث بززاين األ يززل الت معنيب حتل

 معلميه.
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عملي(مل كليةململ1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3اتملاإل ا  ة:ملأنظمةملاملعلمممل1481

ملالعلممملاال ا  ةمل االقتصا  ة(

 ئ اإلدارةمباد 4101 متطلب سابق

ظمة املعلومزات (ب املفاهيم احلديثة للتعريف بأنMISمقدمة يف علم أنظمة املعلومات االدارية )

املعلومات االداريةب دور تكنولوجيا   بناء و تصميم أنظمةات احلديثة املستخدمة يفاالداريةب املنهجي

أنظمة النما فعالهباملعلومات يف بناء و تصميم أنظمة معلومات ادارية ناجحة و  ذج احلديثة يف استخدام 

(ب تطبيقات DSSيف أنظمة اختاذ القرررات ) عدةاملعلومات االدارية يف حل املشكالت االدارية و املسا

ية عمليا   ب الطرأ احلديثة يف اختبار جناع و فعالية أنظمة املعلومات ء أنظمة معلومات ادارعملية على بنا

 االدارية.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2تملمعتمدةمل اساعمل3ململيات:حبمثملالعمل1284

  الرياضيات يف اإلدارة 6104متطلب سابق 

سززي فززاهيم األسا يززة اززوث اامل قززة البة ومنهج يززة ) الطري جمززة اخلط يززاتب الرب قزززة لعمل يززةب يفري يان

بززات (سززيمبلكس يزززل الث يززة وحتل قزززل  بب اال دواج شززاكل الن يزززة ) م جمززة اخلط صززة بالرب سزززائل اخلا امل

منزززاذج عززيني و تززدف والت ظززارب الق يف اال صزززفوف االنت يززة  قزززراراتب نظر يززة ال شزززبكات (ب نظر يزززل ل تحل

 +.QSBالحق لكل وحدة تعتمد استخدام الربجمة الشبكيب نظرية املباريات وم

ملنظ ي(3معتمدةمل ساعاتململ3:ململعلاملالرد مبا ئململ3110

سزززلوك اإل مزززة ل سزززيكولوجية العا قزززوانني ال بزززادئ وال ملزززام بامل قزززرر إىل اإل هزززذا امل هزززدف  سزززان وي  ن

عززر بززؤ الت سززلوك والتن هززم ال سززلوكب وف كززم ال لززيت حت ملززتغريات ا مززل وا لززى العوا يززه ف ع كززم عل بززه واحل

ضززمززن  لززنفسب ويت لزززم ا سززية لع مززة األسا ضزززوعات العا نززاول املو يززخززالل ت قززرر التعر هزززذا امل لزززم من  ف بع

لزززم ا حزززث يف ع نزززاهج الب لززنفسب وم سزززلوكب لزززا صزززيب وال هزززا  الع لزززنفسب واجل لزززم ا مزززدارس ع نفسب و

فزع  سززلوكودوا لززتعلمب واالال يززة العليزاب وا يززات العقل عززاالتب والعمل صززيةب نف يززة الشخ فززروأ الفرد ب وال

 تطبيقية لعلم النفس.واجملاالت ال

ملنظ ي(مل3مدةمل ساعاتملمعتمل3:ملليو ة(اساسياتملاالعمالمل باللغةملاالجنمل4102

 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 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 

 

ملنظ ي(مل3 ملمعتمدةملاتساعمل3مللتأمةا ا ةملش كاتملامل4108

  اسبة شركات التأمني 4262مبادئ االدارة ب  4101متطلب سابق  

تزامني الطلبزةذا املقزرر إىل تعريزف ف هزيهزد صززها  علزى أشزكال شزركات ال ويفبيعتهزا وخصائ

يزبني أسزس  و تزأمني و  نزواع ال تزأمنيب وأ أهميتهزا وكزذلن  علزى مفهزوم  اخلطزر وأنواعزهب ووظزائف ال

ضززيا تززاريا نززات مني وقت ال سززة تأمي خززالل درا مززن  يززة  سززس النظر يززق األ هززا وتطب جززه تطبيق هززا و أو وانين

مزززوذ يزززاة كن سزززا ج ماحل سزززعارب وأق سزززات األ تزززم  سيا مزززن  تزززامني و نزززواع ال حزززد أ سزززع أل تزززأمنيب  و ال

يفزا سززوية واالحتيا تززأمنيب وت صززات ال صززدار بولي تززأمنيب  وإجزراءات إ شززتت ال ظززيم اإلداري ملن تب والتن

بززات والت ضزززاتاملطال مززعوي خلزززدمات ب ويع سززويق ا يزززة ت لززى كيف ضزززوء ع سززليط ال لزززى ت قززرر ع هزززذا امل ل 

 . حكومية ورارية يف خدمة اجملتمعامنيالتأمينية ودور مؤسسات الت

ملنظ ي(مل3 ملمعتمدةململساعاتمل3مل(مل1ا ا ةملخماط مل مل4109

 االدارة املالية 4341متطلب سابق  

هززوم املخزايفر و لززب تف يززف الطا قززرر إىل تعر هززذا امل .ززا هززا املأنواع يهزدف  عززرض  لززيت تت فززة ا ختل

صززة   كزايفر ا املؤسسزات املاليزة تزامني خا كززايفر قطزاع ال شززكل عزام و ئززدةب ب مززانب سزعر الفا الئت

سزززوأ كزززايفر ال شزززغيليةب و خزززايفر الت سزززها و الامل يزززة قيا يزززة   وكيف لزززي و كيف شزززكل عم هزززا ب بزززؤ ب تن

 إدارتها بطريقة مناسبة.

ملي(نظ مل3 ساعاتملمعتمدةململ3(:مل2مبا ئملاالقتصا مل مل4122

 (1مبادئ االقتصاد ) 4121متطلب سابق 

نزا مفهزوم وأهميزة يتناول هذ  املقرر أهم املبزادئ والنظريزات االقتصزادي ة الكليزة حيزث يقزدم ل

لدوراني لإلنتاج والدخل بزني هزذ  القطاعزات. كمزا تصاد الكلي والتدفق أاالقوأهداف قطاعات 
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سزززابا طزززرأ ح نززا ب سزززت تيعرف يزززات اال قزززومي ونظر لزززدخل ال سزززتثهالك وا تزززوا اال يزززل  لزززدخل مار وحتل ن ا

ضزززوع ا قزززرر مو نزززاول امل مزززا يت فزززة. ك صزززادية كتل منزززاذج اقت قزززومي يف  هزززا ال هزززا ووظائف قزززود وأنواع لن

يززث األه قززرر إىل ميزة والوظزائف وكزذلن اواملصزارف التجاريزة مزن ح نززوك املركزيزة. ويتعزرض امل لب

تززار ب و سززبباته وآ ضززخم وم كززذلن الت هززا و هززا وآتار لزة وأنواع سززالبطا يززة ات االالسيا صززادية النقد قت

لزدولي وأسزباب قيزام التجزارة  سززألة  بزنيواملاليزة. ويتعزرض أيضزا إىل االقتصزاد ا لزدول كمزا يقزدم م ا

 قتصادية.معوقاتها ومناذجها االالنمو والتنمية االقتصادية واهم 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملمدخ ملإىلملالصحةملالعامةمل4123

يززف ال قززرر علزى تعر هززذا امل لززب/ةيركزز  سززس التفهزو طا بززادئ وأ هززوم م وم مززةب ومف صزحة العا

مزززة احلد صزززحة العا مزززةب وال صزززحة العا تزززاريخ ال ملزززرضب و مزززةب ا صزززحة العا سزززية لل هزززام األسا ثزززةب وامل ي

صززح ئززة و نززاول اوعناصزر البي سززانب ويت يززة ة اإلن حملززددات االجتماع عززةب وا مززة واملنا هززوم املقاو ملقزرر مف

تمزعب والتعريزف تبزادئ الصزحة البيئيزة رة واجملواألسز للصحةب والتعريف بالعالقة بني صحة الفرد

يززز صزززحة العقل يزززة ( وال يزززة ) الوظيف صزززحة املهن سزززكانية ةب وال مزززل ال بزززني العوا قزززة  قزززرر العال نزززاول امل ويت

صزززحةب و لزززوال صزززحية يف ا منزززا  ال بزززة األ فزززة للرقا سزززتويات املختل مزززةب وامل لزززدول املتقد يزززة وا دول النام

 . ذلنحي وغريالصحيةب ومفهوم وأهمية التثقيف الص

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل2مبا ئملاحملاسبةمل مل4132

 (1)مبادئ احملاسبة  4131متطلب سابق 

لزب وتدريب تعريف إىل املساأ هذا يهدف احملاسزبة  لجمزا يف تعمقزا  أكثزر معلزى مفزاهي الطا

فزة العمليزات علزى املسزاأ يركزز هزذا املاليزة بحيزث  وتكزون التجاريزة الشزركات لزدى املاليزة املختل

لزب درسزه ملزا اسزتكماال  بالعزادة نزاول املوضزوعات 1مسزاأ  اسزبة) يف الطا ( ويزتم ذلزن مزن خزالل ت

سزززا يززة متو شزززاريع التجار لزززدفاتر يف امل سززن ا يفزززرأ م يززة   مزززل الطة ولتال جززمب وع سزززويات كزززبرية احل ت

نزززززةب األوراأ لزززززذمم املدي يززززةب ا يزززززات النقد لزززززة )العمل صززززول املتداو سزززززة ل  سزززززابات الرئي مززززة للح  الال 

يزززةب االتجا تززززةر صزززول الثاب يزززرادات  واأل صزززاريف واال قززززة بامل سزززويات املتعل جزززراء الت يزززة( وا  ألوراأ املال

تزززموا مززن  سززبيةب و طزززاء احملا جلززة األخ جززلب ومعا لزززة األ صززرية ويفوي مززات ق عززداد اللتزا قزز إ يزززة وائمال  املال

 اجلردية. والتسويات اجلرد النهائية بعد
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3مبا ئملالقانمنمل حقمقملاإلنسان:ململ4171

 يوضح هذا املقرر خصائص القاعدة القانونية باعتبارها أساس القانون األردني

ضززم  قزززاويت سزززام ال يززبني أق صزززه و تززه وخصائ يزززان وظيف قززانون وب يزززف بال قززرر التعر هزززذا امل  نونن 

خلززززاص و  قززززانون ا عززززام وال قززززانون ال يززززف بال عزززه   والتعر صززززادر وفرو يززززة وامل صززززادر الرمس ضززززح امل يو

يززة  صززة واملال كززاحلقوأ العامزة واخلا عززه  بزاحلق وأنوا صززود  يززبني املق نزه  مززا ا قززانون ك االسرتشزادية لل

قزانويبني املقصو قزانون واحلزق يف النظزام ال  ونيد بالذمة املالية وأشخاص احلق وتطبيق ذلزن علزى ال

 األردني .

لزيت تصزلح أل  نزه يوضزح يفبيعزة األشزياء ا صززود كمزا ا ن تكزون  زال للحقزوأ املاليزة ويزبني املق

صزززود  ضززيح املق سززان وتو قززوأ اإلن سززة ح ضززافة إىل درا هززا . إ مززل بطبيعت عززن التعا لززيت ختززرج  شززياء ا باأل

اة اخلاصزة حليزدأ املساواة وصلته اقوأ اإلنسزان واحلريزات األخزرى مثزل حريزة التنقزل واألمزن واتب

 وغريها.

ملنظ ي(مل3اتملمعتمدةمل ساعمل3صراعةملالسياحةململإىلمدخ ململ4180

شزززأة  هزززا ب ون هزززا ووظائف تزززاراي ومسات هزززا ال ثزززة وتطور سزززياحية احلدي هزززوم اإلدارة ال ضززمن مف يت

سززززطينية والت سززززياحة الفل سزززتقبل ال صززززناعة وم ثززززة يف  هزززات احلدي هززززاب  واالرا لززززيت تواجه حزززديات ا

ملزز طزززيط ا يزززة خت سززياحةب وأهم يزززةب ومقوواال صزززة الفندق سززياحية وخا صزززناعة ال شزززرية يف ال مزززات رد الب

سزززياحة  سزززفرب ودور ال سزززياحة وال شزززركات ال تزززب و كزززاالت ومكا مزززال و سزززياحيب وأع جلزززذب ال ا

يززة إدارة ا سززطيوب وكيف عززاملي والفل صززاد ال مززن وأترهززا يف االقت تززداء  لززهب اب سززياحي بأكم ظززام ال لن

خلزز ظززيم اإليزواء وا لززربامج السزياحية وتن خززرى السزياحيةات دمإعزداد ا ضززمن  األ هززا. كمزا يت املرتبطزة ب

فززاهيم مزززات  امل يزززد مقو يززةب وحتد سزززة األكادمي جمززاال" للدرا صزززفه  سزززياحة بو صززة بال صزززفات اخلا وال

مززل العزرض والطلزب يف الصزناعة السزياحية علزى املسزتوى احمللزي واإلق لزدوليب وتزأتريات العوا ليمزي وا

عزززات يف لزززف القطا صزززاديةب وكت يزززة واالقت يزززات ال االجتماع ضزززمن نظر مزززا تت سزززياحيب ك طزززاع ال ق

لزززدوافعب و سززياحةب وا مزززات ال سزززياحةب ومقو يززة لل يزززة احلكوم سززاليب الرعا سزززياحيةب وأ فزززات ال احمل

 .البنية التحتية للسياحية
ملنظ ي(مل3ملساعاتملمعتمدةمل مل3تا  خمل مقمماتملفلسطةملململ4181

لززة فل هززا دو مززرت ب لززيت  حززل ا سززطني و املرا تززاريخ فل عززرض  سززاأ ل هززذا امل بززرا  سززطنييهزدف  مززع إ  

مزززات دين مززن مقو فزززة  سزززياحية املختل مززات ال هزززذ  املقو تزززاريخ  هزززار  مززع إظ يزززه  يزززة وترات يززة و أتر يزززة و يفبيع

فزززة   سزززرائيلية احملر يززة اإل لزززى الروا ضزززا ع عزززرف أي هززاب والت يزززة عن مزززات احلقيق مززات و املعلو تزززاريخ املقو ل
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قزوم برتوجيهزا للسزياعب كمزا يوضزح املسزاأ مقومزات فلسزطني مز لبنيزة التحتيزة و ن افلسطني واليت ت

 الفوقية لصناعة السياحة.

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3السياحيةململ األنظمةةملالقمانمل4182

تزنظم السزياحة يف فلسزطنيب  واإلجزراءات القانونيزة لزيت  قزوانني ا نزاول هزذا املسزاأ منظومزة ال  يت

خلزززز شززززتت وا تززززرخيص املن سززززاليب  سززززياحةب وأ طززززاع ال قززززة بق سززززطني واملتعل هززززا يف فل مززززول ب ات دماملع

قزززو هزززاب وح طزززة ب قزززوانني املرتب سزززطينية وال سزززياحية الفل كزززاالت ال مزززات  و قزززوأ والتزا نززززالءب وح أ ال

ضززيع  وشزركات الطزريانب ومكاتزب وشزركات السزياحةب باإلضزافة إىل النظريزات واملبزادئ واملوا

طزززة بأخال يزززة املرتب يزززةب واإلقليم سزززياحة الدول مزززات ال هزززم منظ فزززة أ سزززياحيةب ومعر صزززناعة ال يزززات ال ق

نززاول املسزاأ ارهزوأدو بزز أهزما ويفبيعزة عملزهاب ويت طززاع اجلمعيزات والنقا لزيت نثزل ق ات  والشزركات ا

 السياحة الفلسطيو ودور كل منهم يف املنظومة السياحية يف فلسطني.

ملنظ ي(ململ3 ملعاتملمعتمدةسامل3اجلغ افيةملالسياحةمليفملفلسطةململ4183 

نززايفق ا سزززياحي ب وامل قززع ال يززف املو سزززاأ  تعر هززذا امل نززاول  سزززياحيةب  لززيتيت قززع ال هززا املوا قزززع في ت

خلززرائط ال عززداد ا لززى  وكيفيزة إ عززرف ع سززياحيةب والت قززع ال سززياع للموا سززهل وصزول ال لززيت ت سززياحية ا

طزززرأ احلد سزززياحية ب وال خلززرائط ال عزززداد ا ختزززتص يف إ لزززيت  ثزززة ا يززا احلدي سزززويق التكنولوج ثزززة يف ت ي

 املواقع السياحية. 

ملنظ ي(ململ3 تمدةملمعملساعاتمل3تا  خملفلسطةملاملعاص مل القد اململ4184

تززر عززا   نززايفق ال ثززر م مززن أك سززطني  تززرب فل فززة  تع ضززارات املختل هززا  احل بززت علي يززث تعاق يززا ح اء تارا

تززاراي  هززذ  احلضزارات مزن ارث  صززر احلاضزرب ومزا خلفتزه  تزاريخ وحتزى الع بززل ال منزذ عصزور مزا ق

لزب يف صزورة أصزح إىلب وعليزه يهزدف هزذا املقزرر أخزرىتزراث تقزايف ومزؤترات و هزذ  اب وضزع الطا

شزززر سزززاعد  يف  فززة ت سزززابه معر ضزززارات بإك هزززذ  احل تززار و هززذ  اآل يزززة  مزززع  األرضع روا سزززب  تزززا يتنا

سززبته  تززاريخ ون يززر ال لززة تزو هززة  او سززياع  ملواج ضززوعية  لل سززطينية املو يززة الفل يززة التارا غززري  إىلالروا

 ه احلقيقيني.أصحاب

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملالثقافةملاالقتصا  ةمل4200

هزززذا امل هززدف  خزززالل اقزززري مزززن  فزززة  صزززاد والثقا بزززني االقت قزززة  ضزززيح العال عزززرف إىل ر إىل تو لت

فززة  يززث يغطزي  دور الثقا طززور والتنميزة االقتصزاديةب ح نززاء االقتصزادي والت فزة يف الب أهميزة ودور الثقا

لتطزورات السزريعة والكزبرية يف عزا  االقتصزاد يف  يزع األنشزطة تعامزل املزوايفن مزع ا  وأترهزا يف

كززة االسزتث سززتهالكية إىل النزعزة اإلمارمثزل حر خززارب وحتززّول النزعزة اال سززتخدام ب واالد يززةب وا منائ

سززندات.  ضززاربة باألسزهم وال ملززال وامل لززدخول يف أسزواأ رأس ا يززة وا قزات االئتمان ضززح  البطا مززا  يو ك

فزة اال فزرص  املهمزة يف جمزال االسزتثمار واالدخزار أيضزا كيزف تسزاعد الثقا قتصزادية علزى اختيزار ال
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كزز يززة.   سزز ذلنوالتنم مززل أسا صززادية كعا فززة االقت قززرر إىل دور الثقا طززرأ امل يززة يت لززى التنم يززؤتر ع ي 

 .االقتصادية واالجتماعية يف العا  العربي واإلسالمي

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3إ ا ةملاملما  ملالبش  ة:ململ4201مل

 مبادئ اإلدارة 4101سابق  متطلب

شززري ملزززوارد الب هززوم ادارة ا يززة ملف سزززاأ رؤ هززذا امل قززدم  تزززا  ة يفي لززيت مي صزززرة ا مززات  املعا  املنظ

يزز شززؤون العديزد منهزا بالعامل مززربرات التحزول مزن ادارة  عززراأب ويقزدم  املسزاأ  ة وتعزدد اجلنسزيات واال

لززن مزن ا لززب ذ شززرية ومزا يتط هززوم ادارة املزوارد الب شززرية املزوظفني اىل مف ملززوارد الب قززوم بهزا ادارة ا دوار ت

ضزز شززرية باإل مززوارد الب ظززيم لل طززيط وتن حزززديات  افةمززن خت ظززل الت شززرية يف  ملززوارد الب يززة ا عززداد وتنم إل

صزز يزززل و املعا عززداد التحل يززة ا حززول ال شززامل  صززور  قززديم ت مززالب وت طززاع االع مززات ق جززه منظ لززيت توا رة ا

بزاملوا رد البشزرية يف املنظمزة نكزن االدارة الوصف للوظائف  وأهميزة تطزوير نظزام معلومزات خزاص 

ملزززوارد  بززة ا يزززه ورقا ظززيم وتوج طزززيط وتن صزززال البمززن خت ظزززم االت نززت ون شزززبكة االنرت خززالل  مزززن  شززرية 

 احلديثة.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3السلمكملالترظيمي:ململ4202

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ضززا سزززلوكية يف االدارة باإل سززة ال طززور املدر سزززاأ ت هززذا امل عززرض  صزززية ي نززب الشخ فة للجوا

يزززات املتع هزززم النظر شزززرية وا ملزززوارد الب يزززه ا تزززؤتر يف توج لزززيت  قزززةا مزززل  ل ملزززوظفني يف الع سزززلوكيات ا ب

حلززززوافز لززززدوافع وا يزززات ا خززززل  كنظر عززززات دا شززززكيل اجلما مززززل وت فززززرأ الع ضززززافة ل يززززادة باإل والق

مززال كمز مززات قطزاع األع هززا املزوظفني يف منظ لزيت جيززب ان يتحلزى ب يززات ا قززدم املنظمزات واالخالق ا ي

جلزززودة واال قزززات ا بزززالتمكني وحل ثزززل  صزززرة تتم سزززلوكية معا ضزززايا  حزززا لق سزززاأ يفر مزززامل صزززحة هت ام ب

 ني يف االدارة يف ظل التغريات العاملية والعوملة. املنظمة وتدعيم امنا  املشاركة احلديثة للموظف

ملنظ ي(3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململالتطم  ملالترظيميمل4203

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

كزززر اإلداري يت فزززة للف سززاهمات املختل مزززي وامل طززوير التنظي هزززوم الت قززرر مف هزززذا امل يف نززاول 

طزززوير التن ثزززة يف الت هزززات احلدي مزززيب واالرا طزززوير التنظي مزززيب الت طزززوير التنظي نزززاهج الت مزززي وم ظي

هززذا  قززات  مززي و زددات ومعو غززيري التنظي لززب/ة باسزرتاتيجيات الت يززف الطا قززرر علزى تعر ويركزز امل

بزرا  العالقزة بزني التطز التغيريب ويتناول  ويراملقرر أيضا  القوة والصراع يف املنظماتب ويركز على إ

مزززن يزززة  يزززة وإدار مززتغريات تنظيم عزززة  هزززةب وجممو مزززن ج مززي  مزززي  التنظي تزززوتر التنظي ثزززل ال خزززرى م هززة أ ج
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سززززة  عزززادة ا.ند شزززاملة وإ جلزززودة ال قززززت وإدارة ا صزززالحيات وإدارة الو فزززويض ال مزززي وت لزززوالء التنظي وا

 .داع وغريهاب كما يتناول املقرر رارب بعض الدول يف التطوير التنظيميواخلصخصة واإلب

ملنظ ي(3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململالصحيملتصا القامل4205

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

صززحي  شززروع االقتصزادي ال صززاد الصزحي وآليزات امل مززة عامزة عزن االقت نزاول املقزرر مقد يت

نزززاول حت مزززا يت صزززحية ك يزززة ال شزززاكل الرعا صزززحية وم خلزززدمات ال لزززب يف ا عزززرض والط قزززوى ال يزززل  ل

نززاول  مزززا يت هززا ك ملززؤترة علي مززل ا ضززوالعوا سزززواأ أي صززادية  واأل ظززر اقت هزززة ن مززن وج يززاة  صزززحة واحل ا ال

صادية مع شرع آلياتهزا والتوا نزات االقتصزادية اخلاصزة بهزا يف سزوأ اخلزدمات الصزحية كمزا االقت

فزاءة سزوأ هزذ  السزلع وكزذلن عقزود يتناول أيضا السلع الصزحية وأسزباب فشزل السزوأ وعزدم ك

يززز صززحي ونو يززل ال ضزززا التمو نززاول أي مززا يت تززأمني ك لزززى ل اال تززؤتر ع لززيت  مزززل ا صززحية والعوا يززة ال لرعا

يززة  كززاليف الرعا صزززادية ت يززيم االقت يزززات التق سززاليب وآل ضزززا أ نززاول أي مزززا يت مززع ك صزززحية يف اجملت ال

نزاول أيضزا قيزاس املنزافع والتكزاليف املرتتبزة  احلديثة نسبيا واملبنية على أسزلوب التفضزيل كمزا يت

 ليب التقييم املبنية على التفضيل.أساعلى اخلدمات الصحية وحتليل املنافع والتكاليف و

تزوا ن  تزوا ن الصزحة واالسزتدامة االقتصزادية يف القطزاع وأيضا يتناول  الصزحة ومعزادالت 

 الصحي.

مل ملساعاتمل3ق ا اتمليفملاملاليةمل احملاسبةمل باللغةملاالجنليو ة(مل:ململ4206 ملنظ ي(مل3معتمدة

  مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

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. 

مل

مل
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ملنظ ي(3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململأخالقياتملاملهنملالصحيةمل4208

 مبادئ اإلدارة 4101ابق ب سمتطل

يزززات ا قزززرر ألخالق هزززذا امل قززدم  لزززيت ي مزززل ا يزززة والعوا يزززات الطب قزززدم ل خالق يززث ي يزززة ح هزززن الطب مل

فزرد و اجمل لززى ال كززاس األخالقيزات الصزحية ع بززادئ اإلنسزانية كزذلن انع قزيم و امل مززع و تشزكل ال ت

قزززيم و بزززادئ و ال خزززالأ و امل يززات األ قزززدم لنظر كزززذلن ي هزززا.  لزززيت حتكم يززق ا سزززية امل املوات بزززادئ األسا

تززد تزم يقزدم ل صززحية.  قززانون و ألخالقيزات املهزن ال طززيب واحلقزوأ البشزرية وال اخالتها مزع االحزرتاف ال

صززائص األخالقيزات ا قززدم ألهزم خ هززا. كزذلن ي يززة و القانونيزة و تطبيقات يززة و املعضزالت األخالق لطب

بزاملريض بوجزه خزاص وبزالزمال واجملتمزع بوجزه ء يؤكد على خصوصية العالقة اليت تربط الطبيزب 

يزززة. و حلزززاالت التطبيق لززبعض ا سزززرد  مزززع  مزززع عززام  مزززي  حزززث العل طززة بالب يزززات املرتب لزززى األخالق عززرج ع ي

قززدم  خززريا  ي ئززد ذات العالقزة. وأ طززار والفوا يززة واألخ مززة العلميزة و االجتماع لززى القي لززب الرتكيزز ع للطا

 ت الطبية.قيادراسة حالة لبعض التطبيقات ضمن حاالت دراسية للمبادئ األساسية ل خال

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3امل اسالتملالتجا  ةمل إ ا ةملاملكاتب:ململ4210

 ( 2اللغة االجنليزية ) 0114ب  مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

نزززواع يزززع ا لزززى   لزززب ع يفزززالع الطا لزززى ا سزززاأ ع هزززذا امل قزززوم  هزززا يف  ي لزززيت  تاج سزززائل ا الر

مززن نززوع  كززل  سززية ل سززام الرئي شززغلها واالق لززيت ي كززار ال الوظزائف ا هززم االف هززا وا يززة كتابت سززائل وال ر

ضززمن لزيت جيزب ان تت سززتخدا لزيت ت يززع  مها الرسزائل ا هززا رسزائل الب لزيت مزن اهم مززال وا يف منظمزات األع

ة تسزتخدم يفزرأ االتصزال والتسوية والتوظيفب ان كانت هذ  الرسزائل ورقيزة او رسزائل الكرتونيز

بزززة عززززن كتا صزززور  سززززاأ ت قزززدم امل نززززي وي يزززد االلكرتو حلزززديث كالرب عززززداد ال ا يزززة  واال سززززرية الذات

نزاول يززةب ويت ظززائف  للمقزابالت الوظيف صززائص الو صززرة  واقسزامها وخ هززوم املكاتزب املعا سززاأ مف امل

هزززوم الت كزززذلن مف تززب و هزززا املكا قزززوم ب لزززيت ت ظززائف ا تزززب والو يزززار املك يفزززرأ اخت يززة و قزززارير املكتب

 وانواعها  والية اعدادها  والغرض منها.

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةململ3:ملReadings in health managementململ4211

 ئ اإلدارةمباد 4101متطلب سابق 

This course provides an overview of various health management 
topics, with emphasis on health management approaches focusing 
mainly on areas of patient-care, Administrative decision-support, 
Quality and safety in health care. This course will provide students 

with some basic reading and literatures concerning basics of health and 
public health management. Topics like impact of accreditation mainly 
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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 . 

مل(عمليمل1،ململنظ يمل2ساعاتملمعتمدةمل مل3 نية:ملكرتلعمالملاالاألمل4215

 احلاسوب 0102مبادئ اإلدارةب  4101متطلب سابق 

سزززززتخدامها  نزززززتب وا شزززززبكة االنرت تزززززاراي ل طزززززور ال عزززززرض الت يزززززة ي مزززززال التجار يف األع

يزززة  قزززع الكرتون نزززاء موا يزززة ب لزززن واهم كزززب ذ لزززيت توا حزززديات ا شزززروالت جمزززال ل مزززال يف  كات األع

يززززج للم يززززع والرتو سززززويق والتو  قزززززع الت صززززفح املوا مززززة لت هززززارات الال  لززززب امل سززززاب الطا جززززات واك نت

ظززل الت مززن خال.زا يف  يززة  يززات التجار هززا واجزراء العمل سززجيل علي يززة والت جززه ءززو االلكرتونيزة التجار و

شززز سزززتخدام ال مزززال وا مزززات األع يزززة ملنظ مزززات الداخل مزززة املعلو بزززني انظ مزززل  يزززةب  بكةالتكا العنكبوت

هزز صززورا حزول مف لزب ت سززاأ للطا صززر كمزا يقزدم امل ضززمنه مزن عنا ثززة ومزا تت وم عمليزة التسزويق احلدي

نزاء موقزع رزاري فعزال  لزب مزن اسزتخدام هزذ العناصزر يف ب جديدة للمزيج التسزويقي ونكزني الطا

 مة االعمال.ملنظ

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3االقتصا ملالتحليليملاجلوئي:ململ4216

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122ق سابمتطلب 

قززرر إىل الت هززذا امل يززةيهزدف  شززكالت االقتصزادية اجلزئ يززع امل جلززة   حتززدد  مززن عزرف إىل معا

لززدخل بمل حززالل وا مززن اإل كززل  تززر  عززرض  وا لززب وال هززوم الط يززد اليززدحتف سززوأ وحتد هززوم ال تززوا ن د مف

مززل املزؤترة فيه والتعزرف. مززن الطلزب والعزرض والعوا نززة لكزل  سززلوك مززا إىل مفهزوم املرو . نتعزرف إىل 

يزززة م عززة ونظر هززوم املنف سززتهلن ومف لزززة ب امل حززل الغ تززاج ومرا لززة اإلن تزززاج ودا يززة اإلن سززواء . نظر يززات ال نحن

ملزززدى كزززاليف يف ا كزززذلن إىل الت لزززي بو نزززاتج الك حلزززدي وال نزززاتج ا سزززط وال نزززاتج املتو صزززري  وال الق

يزززل . ملزززدى الطو عزززرف  وا مزززا يت صزززائص ك هزززم اخل نزززواع وا قزززومإىل أ لزززيت ت هزززا  ا سزززية األعلي سزززواأ التناف

سززعار. يززة ب األسزوا وكزذلن وكيفيزة حتديزد األ سززواأ املنافسزة االحتكار غززري التنافسزية وتضزم أ أ 

تزاج ونظريزة التو  كمزا يتطزرأ املقزررحتكار التام ب واحتكار القلة .  الوا تزر أيزع وإىل عناصزر اإلن

 .ذلن على كل من الطلب والعرض يف أسواأ عناصر اإلنتاج 
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملالكليتحليليملالملاالقتصا مل4217

 االقتصاد التحليلي اجلزئي  4216ق متطلب ساب

يتناول هذا املقزرر موضزوعات االقتصزاد التحليلزي الكلزي حيزث يشزمل علزى مفهزوم االقتصزاد 

لززززي وأدوات  لززززي الك يزززززة التحلي سززززات املال لززززي  والسيا عززززرض الك لززززب  وال لززززيب الط صززززاد الك االقت

تزدفق أ لزةلزدووالنقديزة. ال قزومي  ودا لزدخل ال لزدخل وحسزابات ا تزاج وا يززات  راني لإلن االسزتهالك ونظر

سززززتخدام.  لزززدخل واال بزززني ا تززززوا ن  يزززات ال سزززارع ونظر ضززززاعف وامل سزززتثمار وامل لزززة اال سزززتهالك ودا اال

قززززديب  تزززوا ن الن ئززززدة وال يزززات الفا لززززة  نظر يزززات البطا مززززل ونظر يزززف الكا لززززة والتوظ هزززوم البطا مف

 لسياسات االقتصادية.وا والتضخم وأنواعهما وأتارهما

ملنظ ي(3ساعاتملمعتمدةمل مل3:مل التغذ ةإ ا ةملاإل ما ململ4220

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

خززدمات  قززديم  تززؤدي إىل ت لززيت  سززس ا لززب/ة باملبزادئ واأل يززف الطا لززى تعر قززرر ع هززذا امل يركزز 

خلززدمات التكميليزة املرتب إليزواءا مززع التعريزف با جلززودةب  يززة مزن ا ضززى بدرجزة عال خبززدمات طززة للمر

يززة يتب واإليزواء قززرر أسزس التغذ يززف نززاول هزذا امل شززفياتب وتعر ضززى وللعزاملني يف املست السزليمة للمر

ضززا   قززرر أي هززذا امل كززز  يززة وير يززة بكفزاءة وفاعل سززليمة إلدارة التغذ طززط  ضززع خ سززس و لزب/ة بأ الطا

لزززى أ لزززنب ع يزززق ذ فزززة لتحق طزززط املختل صزززحيةب واخل سزززات ال فزززة يف املؤس يزززات النظا سزززس إدارة عمل

مززززل يفراو شززززكالت التعا لززززةب وم صززززحيحة والفاع يززززف ال تززززدوير  عمززززئزززق التنظ عززززادة  يززززاتب وإ النفا

صززادر  بزة عليهزاب وم قزوارضب وإجزراءات صزحة األغذيزة والرقا يزاتب والتعامزل مزع احلشزرات وال النفا

شززربةب وا مزززة واأل لززوث األيفع قزززديم ت مزززاكن ت صززحة أ ضزززمان  لززتطهري و قزززيم وا غززذائيب والتع سزززمم ال لت

 ذلن. غرياأليفعمة واألشربة و

ملنظ ي(مل3ةمل ساعاتملمعتمدمل3تا  خملالدك ملاالقتصا ي:ململ4221

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

تزززد صزززادي اب كزززر االقت صزززول الف قزززرر أ هزززذا امل قزززدم  صزززر  ءا ي تزززى الع ميزززة وح صزززور القد مزززن الع

يزززث ي حلزززديثب ح كزززر ا لزززى الف عزززرف ع ظزززام ويت صزززاديني الع كزززرين االقت كزززار املف شزززف أف ستك

ة التجزاريني سزومدر رب سلسزلة مزن املزدارس االقتصزادية كمدرسزة الطبيعزينيه عزاالقتصزادي وتاراز

يززززة  شززززرتاكية والكينز سزززة اال سززززالم واملدر صززززادي يف اإل كزززر االقت سززززيكية والف سزززة الكال واملدر

 ة والنقدية احلديثة.ثديواحلدية والنيو كالسيكية والكينزية احل
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ملعملي(مل1نظ يململ2ةمل ساعاتملمعتمدمل3:ململنظاملاملعلمماتمل السجالتملالطبيةمل4222

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

هزززذا امليت ظزززام نزززاول  يزززة لن مزززة الفرع سزززية واألنظ نزززه األسا مزززات وأركا ظزززام املعلو هزززوم ن قزززرر مف

ضزززرورية ودور  يف حتق سزززتلزماته ال ظزززام وم صزززر الن مزززات وعنا صزززحيةب املعلو سزززات ال جنزززاع املؤس يزززق 

الرتكيزز علزى ومزع السزجالت الطبيزةب  امزلوجيزري يف هزذا املقزرر التعريزف تبزادئ وأساسزيات التع

نزات واالسزتفادة مزن املعلومزات كيفية معاجلة ا نزات واملعلومزات  ولبيا لزب/ة تفهزوم البيا تعريزف الطا

مززات  ظزززام املعلو صزززر ن يزززة وعنا فزززة الطب عزززد املعر يززة وقوا شزززفىب  يزززةاإلدارالطب جزززودة املست قزززق  لزززيت حت ا

لززب/ة باملفزاهيم احل كمزا يتضزمن قززرر تعريزف الطا ثززامل طززورات دي سززجالت الطبيزة والت ة يف جمزال ال

طززرأ املسزتمرة يف  لزيت ت طززورات ا سززجالت الطبيزةب والت فززظ واسزرتجاع ال سززائل تسزجيل وح أسزاليب وو

سززجالتب و هززذ  ال مززن  سززتفادة  جمزززاالت اال لززى  يززة وع سززجالت الطب نززة ال لززى مه سزززتمرة ع طززورات امل الت

قزززارير املكو مزززاذج والت نزززواع الن يزززة وأ سزززجالت الطب منزززاذج ال لزززى  ضزززى نزززة ع يزززة للمر سزززجالت الطب لل

 وغريها.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3 اعي:ملاالقتصا ملالومل4223

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

عززام وال صززاد ال لززم االقت تزززه بع عززي وعالق صززاد الزرا هززوم االقت قززرر مف نززاول امل سزززية يت سززمات األسا

نززز مزززا يت عزززي ك طززززاع الزرا صزززادية يف الق شزززكلة االقت عزززة وامل طزززاع الزرا تززززاج  اوللق صزززف دوال اإلن و

قزانون تنزاقص الغلزة وتطبيزق ذلزن علزى القطزاع الزراعزي كمزا وحتليلها وشرع وتفسري كيفية عم ل 

قززدم أو مززدى ت نزاول  يززرادات باإل يت كززاليف واإل سززة الت خززالل درا مززن  عززي  شززروع الزرا جززع امل ضززافة ترا

نزززاول أي مزززا يت تززززاج ك لزززة اإلن صزززادية ودا شزززاريع االقت كزززاليف يف امل لززززب ضزززا إىل دوال الت نزززب الط جا

يززة وحتد جززات الزراع سززوأ املنت سززوأ والعزرض يف  ظززل  نززتجني يف  سززلوك امل سززة  تززوا ن  ودرا سززعر ال يززد 

لزب املنافسة الكاملة وأيضا التنميزة يف القطزاع  الزراعزي وأسزباب التخلزف يف الزراعزة وكيفيزة التغ

تززرتبط تمارسزات  صززاد الفلسزطيو أو كانزت  نززت خصزائص ذاتيزة لالقت حززتالل االعليهزا سزواء كا

سززات الزرا ضززا السيا نزززاول أي مززا يت سززرائيلي ك حزززوث اإل يززة والب ملززوارد الزراع طزززوير ا خززالل ت مززن  يزززة  ع

نزاول نويزل األنشزطة  واإلرشاد الزراعي والسياسزات التعليميزة والسزعرية واملاليزة والتسزويقية كمزا يت

 الزراعية واملصادر الداخلية واخلارجية واالدخار واإلقراض الزراعي.
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ملنظ ي(3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملاملستشدياتمل امل اكوملالصحية ةملإ امل4225

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

هززا  شززفيات وأنواع صززنيف املست هززوم املستشزفى وت لززب/ة تف قززرر إىل تعريزف الطا هززذا امل يهزدف 

نزززاول الب هزززاب ويت هزززوم ووظائف صزززحيةب ومف كزززز ال شزززفى واملرا يزززة للمست ئزززة اخلارج يزززة والبي ئزززة الداخل ي

لزبة وخصائصها وأبعادهاب ويركزز املقزرر علزى تعريزف اصحياخلدمات ال أيضزا  بالعمليزات  ة/لطا

ظززززيم  طزززيط والتن صززززحية  التخ كزززز ال شززززفى واملرا عزززة يف املست يززززة املتنو ظزززائف اإلدار يززززهوالو  والتوج

بززا سززس وم نززاول أ مززا يت بزةب ك يززف والرقا صززحيةب وجيززري التعر كززز ال شززفى واملرا دئ تصزميم املست

يززة يف املستشزفىب واملخزايفر وجيزباألقسزام التشخيصزية والعال سززالمة يف ة واإلداريزة والفندق بزرامج ال

يززاس  بززالرتكيز علزى ق شززفى واملراكزز الصزحية  قزويم أداء املست صززحية وت املستشزفيات واملراكزز ال

 راكز الصحية.كفاءة وفاعلية وإنتاجية املستشفى وامل

ملظ ي(ن3 ساعاتملمعتمدةململ3:ململالعالقاتملالعامةمليفملاملؤسساتملالصحيةمل4226

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

قززز هزززذا امل ظزززم يززززود  صزززحية ون خلزززدمات ال سزززويق ا هزززوم ت عزززن مف مزززة  كزززرة عا لزززب/ة بف رر الطا

سزززو ملززززيج الت صزززر ا صزززحيةب وعنا سزززات ال سزززويقي للمؤس طزززيط الت سزززويقية والتخ مزززات الت يقي املعلو

هززوم لزب/ة تف يززف الطا هززتم املقزرر بتعر سززات الصزحيةب وي فزة يف قطزاع املؤس قززات وأ املختل هميزة العال

نززززاول صزززحيةب ويت سززززات ال مزززة يف املؤس مززززة  العا قززززات العا ظزززيم العال مززززة وتن قزززات العا جمززززاالت العال

عزززهب  صززه وأنوا غززيري  وخصائ نززه وت عززام وتكوي لزززرأي ال هززوم ا مززة ومف قززات العا شززطة العال طززيط ألن وخت

العامزة  قزاتتخدام االتصاالت وأنواعها يف أنشزطة العالقزات العامزة وممارسزات وتطبيقزات العالواس

 ت واجملتمع احمللي واجلهات احلكومية وغريها.مع األيفراف ذات العالقة كاجلمهور والنقابا

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3االقتصا ملالقياسي:ململ4227

 الكليصاد التحليلي االقت 4217مبادئ االحصاء ب  0103متطلب سابق 

 الظواهر االقتصادية واإلدارية عاجليهدف هذا املقرر إىل التعرف على املواضيع احلديثة اليت ت

ت النظرية االقتصادية والتقنيات اإلحصائية والرياضية بقصد الوصل إىل باالستعانة تعطيا

ستقبلي بسلوك تلن معلمات مقدرة وكتربة صاحلة لالستخدام يف اختاذا القرارات والتنبؤ امل

يفريق قياس الظواهر والعالقات  عن بالواقع وذلن االقتصاديةمواجهة النظرية   وأيضاالظواهر . 

استخدام   .النظريات اختبارمن مدى انطباأ النظريات على الواقع أي التحقق  .االقتصادية
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 اختاذاعدة يف املعرفة اليت مت التأكد من انطباقها ولو بصورة تقريبية على الواقعب للمس

لنموذج االءدار امراجعة و ءبناهذا املقرر على  ويركز .القرارات ووضع السياسات االقتصادية

وصيف النموذج ومشاكل أخطاء التوصيف ونتائجها واالختبارات ت .اخلطي العام الكالسيكي

العظمىب يفرأ التقدير  املربعات الصغرى املعممةب اإلمكانية  .يف هذا اجلانب وأخطاء القياس

 .مضاعف الكرانج يةبيفرأ االختبار التقاربية  نسبة اإلمكان   املتغريات املساعدةب العزوم

 مناذج االءدار املو ع وفرتات اإلبطاء .  .املعادالت اآلنية .املتغريات الصورية واستخداماتها

 (وحدةاستقرار السالسل الزمنية واختبارات السكون جذر ال (.مقدمة عن السالسل الزمنية

 .منوذج تصحيح اخلطأ .التكامل املشرتك )غرينجر( واالءدار الزائف

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململلتش  عاتملالصحيةامل4228

 مبادئ القانون وحقوأ اإلنسان 4171بق متطلب سا

سززتوى  هززا علزى امل شززريعات الصزحية املعمزول ب لززى أهزم الت لزب/ة ع قززرر بتعريزف الطا يهزتم هزذا امل

لزدولب ويزتم تسزليط الضزوء  احملليب وكذلن جيزري التعريزف بالتشزريعات املهمزة يف جمموعزة مزن ا

العزاملني يف هزذ  املؤسسزة وتتعلزق شريعات الصحية اليت تتعلق باملؤسسات الصزحية وتتعلزق بالتعلى 

قززرر  كززز امل مززا ير صززحيةب ك سززات ال يززة يف املؤس بززات املهن لززق بالنقا هززمب وتتع مززل مع باملرضزى والتعا

ليت تتعلزق ازاالت التقصزري الطزيب مزع بعزض املرضزى وأسزس وآليزات التعزايفي مزع على التشريعات ا

يفزواقم املحلزاهزذ  ا بززإلزام  لزيت تهزتم  شززريعات ا كززز علزى الت يززات التب وير سززات الصزحية بأخالق ؤس

 املهن الصحية.

 نظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملقتصا ملال  اضياالمل4229

 االقتصاد التحليلي الكلي 4217 اجلزئي ب االقتصاد التحليلي  4216 متطلب سابق

الرياضية يف العلوم االقتصادية  ب وهو يب يهدف هذا املقرر إىل التعرف على استخدام األسال

لرياضة عرب ما نسميه بالنماذج الرياضية للعالقات االقتصادية ووصف الظواهر استخدام لغة ا

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

االقتصاد الرياضي والقياسي ني يتناول تعريف االقتصاد الرياضي والعالقة ب ثالقومي اي

وم الدوال وأنواعها ونظام املعادالت اخلطية ب وكذلن النماذج والثوابت واملتغريات ومفه

يل التوا ن يف االقتصادية ومكونات النموذج االقتصادي ومتغرياته بوأيضا مفهوم التوا ن وحتل

وأنواعها واستخدام ات مناذج االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي . وكذلن مفهوم املصفوف

ملصفوفات وحل منوذج توا ن االقتصاد اجلزئي والكلي . نظام املعادالت اخلطية باستخدام ا
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فهوم املستخدم وا.يكل العام .ذ  النماذج ب والتفاضل وم -وكذلن التعرف اىل مناذج املنتج

امل وتطبيقاته لتكاملشتقة وقواعد االشتقاأ واهم التطبيقات االقتصادية للتفاضل . وموضوع ا

 االقتصادية . االقتصادية وقواعد التكامل وتطبيقاته 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملاملصا فملاالسالميةمل4230

 (2االقتصاد )مبادئ  4122متطلب سابق       

شززززأ تزززاريخ ون لززززى  قززززرر ع تزززوى امل نززززوك   سززززالميةة الب نززززوك اإل هززززذ  الب مززززل  يزززة ع ب وكيف

قززوم عليهزاب لزيت ت مززووم واالسزرتاتيجيات ا يززةب وتوضزيح مزوارد األ بزالبنوك التقليد كززل ذلزن  ال قارنزة 

نزززوك  سزززتخداماتها يف الب سزززالميةبوا مزززع  اإل سزززب  قزززة تتنا مزززوال بطري .زززذ  األ سزززتثمارها  يزززة ا وكيف

شززريعة  سزززالميةال خلزززاإل بزززاع. وا هززا ل ر يزززة حتقيق خزززالل ب وكيف مزززن  مزززعب  هززا للمجت لزززيت حتقق دمات ا

كزززبري صزززادية ال شزززاريع االقت شزززاركتها يف امل هزززذ  ة وم مزززل  قزززة تعا شزززاركةب ويفري هزززذ  امل يزززة  كيف

مززع الت يززل البنزوك  سززاليب  واإلقزراضمو سززالميةبأ سززة  إ خززالل املرااززة واملشزاركة وغريهززاب ودرا مزن 

طزززورات امل حلزززالي والت هززا ا سزززة واقع خزززالل درا مزززن  نزززوك  هزززذ  الب سززتقبل  ظزززى م كزززي حت هزززا ل بزززة من طلو

 تكانة أكرب يف املستقبل.

ملنظ ي(مل3عتمدةمل تملمساعامل3:ملالتسم قملاالخض مل4231

 التسويقمبادئ  4161متطلب سابق      

قززرر  ثزة يف علزم التسزويق حيزث ان هزذا امل يعزد مقزرر  التسزويق االخضزر مزن اجملزاالت احلدي

يفزززرع  خززالل  مزززن  ضزززر  سزززويق االخ يزززة الت عزززبّرف ماه يززة يق ضزززر يف البدا سزززويق االخ شزززوأ اىل الت مزززدخل م

نزززززا مزززززا ي ضزززززر ك سزززززويق االخ هزززززوم الت كزززززري ملف طزززززور الف صزززززفات قش والت يزززززة وموا ئزززززة الطبيع البي

فززة ( يفISO 14000) 14000االيززو ئززي بكا جلززة التلزوث البي يفززرأ معا مززل املنظمزات و  مسزار ع

تزدوير مزن اجزل احلفزاظ علزى املصزادر الطبيعيزة وعناصزر املززيج ا لتسزويقي اشكاله وآليات اعزادة ال

ضززر  سززرتاتيجية التسزويق االخ حززدة االخزرية ا نززاقش املقزرر يف الو حززاالت مزن االخضزر وي خززالل دراسزة 

 ق االخضر.لشركات تعمل وتتخصص يف جمال التسوي

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملالرواةةمل الشدافيةمل املسا لةململكافحةملالدسا مل4232

الفسزاد وعزن وسزائل مكافحتزه يهدف هذا املقرر اىل اعطاء الطالب فكرة عن موضوع 

 يف اجملتمعات املدنية .
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سززززا يززززف الف طززززرأ اىل تعر يزززث يت مززززالي .....( و د بح سززززي ب اداريب  عززززددة  )سا عزززه املت انوا

حززة  كزذلن طززة تكاف يززان املفزاهيم املرتب عززدها لب قزل ب صززغري( . و ينت كززبري ب  شززكاله املتعزددة  ) ا

  .الفساد علىى املستوى اجملتمعي مثل مفهوم احلكم الصام

طزززر عزززدها ي فزززة . و ب تزززه املختل لزززويفو باعمد هزززة ا ظزززام النزا عزززن ن صزززورة  عزززدها  طزززي ب ع يع

 ديات نظام النزاهة يف العا  العربي .حت

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملتطم  ملاملرتجاتختطي مل مل4233

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

جزززات ) طزززوير املنت طزززيط وت قزززرر خت مززل م ضزززوعات ذات ال4233يتعا مززع املو طزززالب  (  يزززف ال صزززلة بتعر

جززز يزززث دور املنت مزززن ح هزززا  يزززد ومهام نزززتج اجلد عزززة   إدارة امل سزززويقية ات بطبي شزززركات الت هزززود ال يف ج

نتجزات اجلديزدة وأنواعهزاب إىل جانزب اسزتعراض دور ادارة التسزويق يف وتعريزف املنزتج وخصزائص امل

لززرب سزززرتاتيجيات وا يززث األهززداف واال مزززن ح لززه  يززد ومراح نزززتج اجلد طززيط امل يززة خت سزززويقية. عمل امج الت

طزززوير املنت قززة يف ت يزززة ذات العال يززة والعمل فززة النظر لزززة  جززاتوتنميةاملعر مززن مرح هزززا  يززدة وابتكار اجلد

لزربامج التسزويقية املالئمزة عنزد  توليد األفكار وغربلتها حتزى اختبارهزا تسزويقّيا ب وكزذلن وضزع ا

شززرحا  مفصزال  حزول  نزاول  مززا يت يززد ل سزواأ ألول مزرة. ك يززة تبنّزيفزرع املنزتج اجلد سززتهلن  يكيف امل

تزززبوب  يززة ال لزززى عمل ملززؤترة ع مزززل ا يززدة والعوا جززات اجلد فزززة يف  إىلللمنت لززب املعر سزززاب الطا نززب إك جا

 .تج وقياسها ويفبيعة الربامج التسويقية املالئمة لكل مرحلةإدارة دورة حياة املن

 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملالتسم قملالعقا يمل4234

 يقالتسومبادئ  4161متطلب سابق 

لزززى ني مزززل ع يزززث يع سزززويق ا خزززرى يف الت نزززب ا قزززاري اىل جوا سزززويق الع قزززرر الت طزززرأ م هزززيت عزززن يز ا 

التسزويق العقزاري علزى إظهزار اخلصزائص  مواضيع التسويق االخرى حيزث يتخصزص هزذا املقزرر يف

نزاول هزذا املقررايضزا  املميزة للمنتج العقاري من حيث امللموسزية واخلصزائص االقتصزادية كمزا ويت

سززعري سززتخدميفزرأ ت يززع امل نززوات التو ر عززرف علزى ق هززا والت سززرتاتيجيات تروجي نززتج العقزاري وا  ة يف امل

 رية ودور رجال البيع يف هذا اجملال.تو يع املنتج العقاري وتوضيح مفهوم املبيعات العقا

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3احملاسبةملاإلسالمية:ململ4235

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

نزاول هزذا  سززبيةب يت املقزرر املفزاهيم اإلسزالمية ملصزطلحات النشزا  التجزاري يف العمليزات احملا

ملزززال يف اإلوامل يززززة ا مزززال وملك يزززة لل صزززيلة واحلقيق هززززوم صزززطلحات األ سزززتعرض املف مزززا ي سزززالمب ك
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بزززني  هززا و خزززتالف بين جززه اال هزززاب وأو هززا وعمليات سزززلمني وأنواع نززد امل صزززادية ع شززتت االقت قززانوني للمن ال

صززرةب يززات  املنشزتت املعا كززاةب وآل ضززع لنظزام الز لزدخل اخلا سززاب ا كززاة وكيفيزة احت نزاول الز ويت

مزززال وقزززف إدارة الو سزززالمية واألع صزززارف اإل يزززف بامل سزززالمب والتعر سزززهاب يف اإل لزززيت نار شزززطة ا األن

فزززةب  شزززطتها املختل تزززأمني وأن شزززركات ال مزززن  سزززلمني  مزززاء امل سزززية آلراء عل فزززات األسا يزززان االختال وتب

لزززيت توا شزززاكل ا عزززن امل ضزززال  شزززريعة ف عزززد ال مزززع قوا فزززق  جزززاري يف التوا تزززامني الت شزززركات ال جزززه 

 اإلسالمية.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ةملاحلكممية:ملاسباحململ4236

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

لزززدورة  سزززبية وا بززادئ احملا يزززةب وامل سزززبة احلكوم ظززام احملا عزززام لن يفزززار ال قززرر اإل هزززذا امل نززاول  يت

يززة حززدات احلكوم نززة املسزتندية للو سززيما املوا  لززة ال نززة العامزة للدو كززل املوا  لززى هي مززا يركزز ع ب ك

سزززط مززة يف فل يززةب وحتق نيبالعا يزززة احلكوم حزززدات اإلدار يززيم أداء الو يزززة تق يزززة وكيف بزززة املال يزززق الرقا

يززززة  يززززةب وكيف سزززبة احلكوم هززززا يف احملا مزززاد علي كززززن االعت لززززيت مي سزززبية ا سززززس احملا هزززاب واأل علي

يززة للوحزدات ا قززات معاجلزة العمليزات املال لززن اإليزرادات العامزةب والنف يززة تزا يشزمل ذ إلداريزة احلكوم

سزززززابا مزززززةب واحل فزززززق ت االعا يزززززة و سزززززتثمارات املال نزززززةب واال نزززززة والدائ يزززززة املدي مزززززوال جلار يزززززة األ نظر

يزززززة  يزززززة اخلتام قزززززوائم املال سزززززابات وال شزززززهرية واحل قزززززارير ال صزززززات والت عزززززداد اخلال صزززززةب وإ املخص

 احلكومية. للمؤسسات احلكومية وفق معايري احملاسبة

ملنظ ي(ململ3ساعاتملمعتمدةمل مل3ال  اضياتمليفملاإل ا ةململ4237

جمززال اإلدارة   املقزيشزمل هزذا ا ضززوعات اآلتيزة وتطبيقاتهزا يف  شززتقاأ رر املو نزات وبياناتهزاب وا القرتا

قززززات  ضزززمو وتطبي شزززتقاأ ال سزززلة ب واال قززززانون السل يزززةب و سزززية واللوغارن يزززة واأل نزززات اجلرب االقرتا

شزززززتقاأ ب والتكا صزززززفوفات اال عزززززويضب وامل بزززززاألجزاء والت مزززززل  تزززززه والتكا صزززززه وتطبيقا مزززززل خوا

 واحملددات.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملتسم قملالسياحيمل الدردقيالمل4238

 مبادئ التسويق 4161طلب سابق مت

نزززدقي ) سززياحي والف سززويق ال قززرر  الت نززاول م صزززناعة 4238يت جمززال  يززدة يف  ضززوعات عد ( مو

قززرر السزياحة كزون التسزويق السزياحي م لزيت يتناو.زا امل فهومزا  حزديثا  نسزبيا  ومزن اهزم املوضزوعات ا

فززاهيم ع سززس وم مززةأ سززياحيب يف  ا سززويق ال خلززدمات والت سزززويق ا سززويق و ت هزز الت سزززرتاتيجيات وا م  ا

سزززياحة  طزززاع ال لزززب يف ق عزززرض والط جزززم ال شزززة ح سزززوأ السياحي.ومناق يزززة  ال سزززياحة  وماه صزززناعة ال
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سزززويق فزززاهيم الت سزززس وم قزززرر اىل ا طزززرأ امل طزززاع  ويت شزززرية يف  الق ملزززوارد الب مزززع ا مزززل  نزززدقي والتعا الف

صزززول اىل اال تزززى الو سزززياحي ح جيزززرال ملززززيج الرتو صزززر ا سزززياحة وعنا صزززناعة ال ثزززة يف  هزززات احلدي ي ا

 السياحي  ودراسة التسويق السياحي عرب االنرتنت.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3حماسبةملاملرشآتملاملالية:ململ4239

 (2احملاسبة )مبادئ  4132متطلب سابق       

يززززة لطب فزززة الكاف لزززب املعر سززززاب الطا مزززق وإك سززززاأ إىل التع هزززذا امل هزززدف  عزززةي جززززراءات  ي اإل

سززات ا ضززمن املؤس هززم قطزاعني  لززدى أ يززث احملاسزبية  تززأمنيب ح طززاع ال طززاع البنزوك وق مززا ق ملاليزة وه

نزاول  تزامنيب ويزتم ذلزن مزن خزالل ت يتم رزئة املساأ إىل جزئيني وهمزا  اسزبة البنزوك و اسزبة ال

 املوضوعات التالية  

لبنوك ة ا التجزاري وعناصزر النظزام نزن   تشمل أنواع البنوك ووظائفهزاب وأقسزام الب اسب

ام البنن الفنية من خالل التعرف علزى يفبيعزة عمزل تلزن األقسزام احملاسيب فيهب كذلن تناول أقس

عززدا يزززة إ سززامب وكيف لزززن األق خززل ت سززبية دا جزززراءات احملا نززاول اإل يزززتم ت مززا  هززاب ك قزززوائم ووظائف د ال

ملزززالي  كزززز ا لزززدخل واملر مزززة ا شزززمل قائ لزززيت ت نزززوكب وا سزززية للب يزززة األسا قزززديب وقااملال تزززدفق الن مزززة ال ئ

 .وقائمة التغريات يف حقوأ امللكية

لتأمني ة ا تزأمنيب  اسب تزأمنيب وأنواعزهب واملبزادئ القانونيزة لل   تشمل التعرف على نشزأة ال

سززبية ا جززراءات احملا تززأمنيب واإل عززادة ال يززات إ يززاةب وعمل لززى احل تززأمني ع حلززوادثب وال تززأمني ا قززة ب ملتعل

 .التأمنيب ومن تم إعداد القوائم املالية األساسية .اات واالستثمارات املالية لدى شرك

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ال  اضياتملاملالية:ململ4240

 الرياضيات يف اإلدارة 4237متطلب سابق 

 بدون متطلب سابق لتخصص علوم التأمني

هززذا هززتم  شزززكا.ا  ي يززداعات ( بأ قززروض واال يززة ) ال يززة االئتمان يفززراف العمل سززة أ قززرر بدرا امل

مززن قنواوأ سززتخدمة  يززة امل طززرأ الكميزة واملال فززة وال سززاباتها ب عهزا املختل لززف ح صززارف يف كت بزل امل

لززدفعات  يززان اسزتخدام ا سززيط واملركزب . وب سززابها بنوعيهزا الب ئززدة ويفزرأ ح باسزتعراض مفهزوم الفا

سزززاو مززة واملت صزززارفاملنتظ سزززتثمارية يف امل يززة واال شزززطة املال عززة األن مزززة ملتاب صزززم الال  نززواع اخل ب ية ب وأ

جززلو لززة األ صززرية األجزل ويفوي قززروض ) ق يفززرأ اسزتهالك ال عززادة  كزذلن  سززتبدا.ا وإ ( وتسزويتها أو ا

 .جدولتها
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ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3(ململ 2ا ا ةملخماط مل مل4241

 1إدارة كايفر  4109متطلب سابق  

هززداف إدارة يهزدف هزذا املقزرر ا قززة بزني إدارة اخلطزر وحتليلزه وحتديزد  ب و أ ىل حتليزل العال

تزامنيومواخلطزر ب  شززركات ال مززي لل خززايفر يف ا.يكزل التنظي مززات قززع إدارة امل يفززرأ  ززع املعلو  و 

تزامني ب وأنواعزه املعمزول وأساليب إدارتها للحد من تأتريها وقياسها ب . وتامني املخايفرب ومفهزوم ال

 امني.بها يف شركات الت

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3إ ا ةملاملصا ف:ململ4254

 (2قتصاد )اال مبادئ 4122متطلب سابق 

بزززانواع بززة  يززف الطل قززرر اىل تعر هززذا امل نززاول  سزززها  يت لززيت نار سززية ا شززطة االسا نززوك و االن الب

سززززات  بزززني السيا يزززار  هزززا يف االخت مزززدى تاتري يزززان  صزززرفية وب يزززات امل يزززل العمل كزززذلن حتل نزززوك و الب

قزوائم املاليزة للبنزوك للوقزوف علزى االسرتات ركزز املزالي امليجية اليت تسهم يف اجراء التحليل املزالي لل

 احملافظ االستثمارية.     .ا . وتوضيح كيفية قيام هذ  البنوك بتشكيل

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3تسم قملاخلدمات:ململ4260

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

عززة مزن ال هززذا املقزرر جممو سززرد يطزرع  خلززدماتب حيزث ي جمززال تسزويق ا ضززايا املعاصزرة يف  ق

سززو صززناعة وت عززن   يززة  مززة واف سزززاليب يق مقد شززة أ خلززدمات ومناق منززاذج ا مززة و ضززا أنظ خلزززدمات وأي ا

 اس مفهوم جودة اخلدمات وتسعريها وتروجيها وتو يعها وماهية التسويق الدولي للخدمات.قي

ملظ ي(نمل3ساعات(مل مل3مبا ئملالتامةمل ا ا ةملاملخاط مل مل4261

 مبادئ االدارة  4101متطلب سابق  

عزرض املعلومزات األساسزية  مزن خزالل املقزرر اتضزوعتو الطلبزة تعريزف إىل املقزرر هذا يهدف

تزززأ طززر وال طزززار للخ لزززق باألخ مززا يتع صزززة في يزززة خا قززات العمل يزززة والتطبي صزززول العلم نززاحييت األ مزززن  مني 

نززوا صززادية وأ شززتت االقت فززرد واملن .ززا ال عززرض  لززيت يت فززة ا طزززي املختل لززيت تغ تززأمني ا عززادة ال تززأمني وإ ع ال

هزز لزيت تقزدم  تززأمني ا ئزات ال يززق علزى ذ  هزذ  األخطزار وهي تززامني التغطيزات التأمينيزة مزع التطب قطزاع ال

 .طيوالفلس
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ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3حماسبةملش كاتملالتأمةمل مل4262

 (1مبادئ احملاسبة ) 4131متطلب سابق  

قززرر هزذا يهزدف لززب تعريزف إىل امل صززيلية دراسزات و توضزوعات الطا سززيب  تف يف اجلانزب احملا

شزززركات  تزززأمنيل يزززتم ال نزززاول و ضزززوعات ت يزززةالت املو تزززامني ب  ال هزززوم ال تزززوى مف ظزززري و  اجلانب الن

قززز صززر ع شزززركات وعنا سزززبة  يزززات  ا صزززائص وم لززى خ عزززرف ع تززامنيب والت عزززادة ال تززامنيب و إ د ال

شزززر سزززبة  صزززروفات يف  ا نزززب امل لزززب اا يزززف الطا هزززدف اىل تعر مزززا ي تزززامني. ك تزززامني   ال كات ال

يززرادات. وكزذلن يززة حت التعويضزات ب العمزالتب مصزاريف إداريزة و معرفزة اإل قزوائم املال ليزل وفهزم ال

 يف شركات التامني.

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3أمةملاهلردسيمل التمل4366

 مبادئ التأمني وإدارة املخايفر 4261متطلب سابق  

ندسي وكل التامينات اليت يشملها ومن يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطلبة تفهوم التامني ا.

ار الرتكيبات وتامني تعطيل املاكيناتب باالضافة اخطاهمها   تامني اخطار املقاولنيب وتامني 

عض التامينات االخرىب وكذلن معرفة الطلبة بالعمليات الفنية .ذا النوع من التامنيب اىل ب

تملها ومن اهمها  التامني اتناء عمليات وكذلن معرفتهم بتامني الطاقة وكل التامينات اليت يش

 التشغيل. احلاالنشاء والتشييدب والتامني اتناء مر

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3االتصاالتملالتسم قية:ململ4263

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

قززرر سززيتم يف  عززرف هززذا امل كززن  الت يززف مي سززويقية وك صززاالت الت ثززة لالت ملززداخل احلدي لززى ا ع

سززويق بصزورة تكامليزة اإلسزرتاتيجيةوبزني  التنسزيق بينهزا لزة للت عززالو بالفعا ن تشزمل هزذ  املزداخل اإل

يزززة وا عزززات والدعا شزززيط املبي يفزززرأ ترويج/تن صزززي و يزززع الشخ شزززروالب نزززت  لن عزززرب اإلنرت سزززويق  والت

ثزة. قززرر  والتسزويق املباشزر وغزري ذلزن مزن يفزرأ االتصزاالت التسزويقية احلدي كزذلن يتضزمن هزذا امل

ملزززؤترة يف مزززل ا سزززة  العوا شزززة ودرا سزززيتم مناق سزززويقيةب  و صزززاالت الت يزززج االت فزززة للرتو سزززاليب املختل األ

صززه وحتليلزهاب ويهزدف هزذا املسزاأ إىل دراسزة اإلعزالن التجزا اريالتجز ري مزن حيزث يفبيعتزه وخصائ

 .وآتار 

مل
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ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3التأمةملاالسالميمل ململ4264

 مبادئ التأمني وإدارة املخايفر 4261متطلب سابق  

معنى التأمني لغةب معنى التأمني   التأمنيب تفهوماملقرر إىل تعريف الطالب  يهدف هذا

ند علماء الشريعة والقانونب مفهوم اب أهمية التأمني وأنواعهب مفهوم التأمني التكافلي عشرع

التكافل وأهمية التكافل االجتماعيب التأمني التكافلي أحكامه وشرويفه وضوابطهب 

افلي والتأمني التجاريب تطبيقات التأمني التكافليب معوقات التأمني الفروأ بني التأمني التك

بالتأمني التكافلي وفق  ان معوقات التأمنيب يفرأ تذليل املعوقات وتسريع العملبي التكافليب

 يف سوأ فلسطني للتامني . الضوابط والشرو  املعمول به

ملعملي(مل2ملنظ ي،مل1ساعاتملمعتمدةمل مل3تطبيقاتملحاسمبيةمليفملالتسم ق:ململ4265

 احلاسوب 0102مبادئ التسويقب  4161متطلب سابق 

نزاول املقزرر عزددا   لززيت توضزح املفزاهيم األساسزية بتقنيزة املعلومزمزن يت قززات املعزارف ا ات والتطبي

تزدريبا   لزيت ختزدم قطزاع التسزويقب كمزا يقزدم املقزرر   املهزاراتاسزتخدام علزى عمليزا التكنولوجيزة ا

فززة يززات املختل سززويقية  احلاسزوبية والربجم قززات االنشزطة الت سززتخالص يف تطبي نززات وا يززل البيا ب وحتل

قرر جمموعة من تقنيات حتليل املشكالت واختاذ القرارات التسويقية. ويعرض املة واملعلومات الال م

نزات واسزرتجاعها وحتليلزها لتسزاعد يف اختزاذ  املعلومات وتطبيقاتها يف ختزين ورميزع ومعاجلزة البيا

سززويقية قزرارات الت قززارير ال سززاعدة يف إعزداد الت جلززة الكلمزات للم سززتخدام برجميزة معا ب وشزرحا  ال

قرر تقنية استخدام اإلنرتنت يف لتسويقيةب وبرجمية العروض التقدمييةب وأخريا يعرض املث اوالبحو

 تطوير األنشطة التسويقية

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3تسم قملاخلدماتملالتاميريةمل مل4266

 ويقمبادئ التس 4161متطلب سابق  

قرر اىل امل يتعرف الطلبة يف هذا املقرر على انظمة التسويق يف شركات التامنيب ويتطرأ

االنشطة التسويقية .ذ  اخلدمات يف شركات  تعريف اخلدمات التامينيةب ويعرف الطلبة على

التامنيب ويتعرف الطلبة فيه ايضا على حتليل البيئة التسويقية خلدمات التامني. وكذلن على 

 يب تطوير املنتجات التامينية وتسعريها وتروجيها.اسال
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ملنظ ي(مل3 ملةمعتمداتملساعمل3سياساتملالتسعس:ململ4267

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

ضززز ملززززيج يت صزززر ا حزززد عنا سزززعري كأ قزززة بالت ضزززوعات املتعل مزززن املو عزززة  قزززرر جممو هزززذا امل من 

شززة  يزتم فيزه مناق يززث  ضززيح دور هزذا العنصزر . ح سززمياته التسزويقي ويعمزل علزى تو تعريزف السزعر وم

نززززاول العو كزززذلن يت سززززعري و يززززة الت قزززع يف عمل لززززيت ت طزززاء ا مززززلواألخ سززززعري  ا قززززرارات الت ملزززؤترة يف  ا

بزه . كمزا ويعزاجل هزذا املقزرر يفزرأ عمليزة التسزعري يف وإجراءاته وأساليبه واإل سزرتاتيجيات اخلاصزة 

عززرب دورة  صزززادية و لزززدورة االقت ظززل ا سزززعري يف  فززة والت سزززوأ املختل كززل ال يزززتم هيا مزززا و نززتج ك يزززاة امل ح

صززناعية واالسزتهال جززات ال سززعري يف املنت قززات الت سززعري  كيةتوضزيح تطبي طززرأ إىل الت يززتم الت مززا و ك

 ا.يتم معاجلة موضوع اوث التسعري وخطواتهعلى املستوى الدولي و

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملحمكمةملالش كاتمل4268

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

قرر إىل تعريف الطلبة تفهوم حوكمة الشركات و توضيح العالقة التوا نية يهدف هذا امل

ارة و أصحاب املصلحة. والتعرف على ان تكون بني املدراء التنفيذيني و أعضاء جملس اإلد جيباليت 

مزززة  قزززع حوك فزززة وا يزززةب ومعر صزززادية و التنم عزززاون االقت مزززة الت شزززرتها منظ لزززيت ن مزززة ا بزززادئ احلوك م

لز وراأ املاليزة و التطزرأ  الشركات يف الشركات الفلسطينية املساهمة املدرجة يف سوأ فلسزطني 

مزززة يف دول ور اىل د بززادئ احلوك شزززر م لزززدولي يف ن يزززل ا سززة التمو شزززرأ مؤس يزززا و دول ال جزززال إفريق

 .األوسط

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملقمانةملالتجا ةملااللكرت نيةمل االنرتنتمل4270

لزيت تغطزي املسزائل القانونيزة يف هذا املقررب يدرس الطلبة جممو عة متنوعة من املواضزيع ا

يززع جمزاالت ا قزة ام بززاإلناملتعل لززى حقزوقهم وواج يززةب ليتعرفزوا ع نززت والوسزائط الرقم يززة رت تهم القانون

هزذا  يركززواحرتامهزم واحزرتام رغبزاتهم.  بويدركوا كيفية محاية الشركات والعاملني والزبائن

حلزززاالت ا قزززررامل سزززات ا يزززل درا لزززى حتل جزززارة ع قزززة بالت يزززة املتعل قزززرارات القانون شزززأن ال جزززدل ب ملزززثرية لل

يززة واإلنرت لززى انززتاإللكرتون هززا ع يززة وعقوبت بززاجلرائم اإللكرتون لززوعي  كززذلن ا لزززويفو ب و صززعيد ا ل

 والدولي. 
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ملنظ ي(ململ3ساعات(مل ململ3املؤسساتملالسياحيةمل ملإ ا ةمل4280

سززياحة وال تززب ال شززركات ومكا كزززاالت  و مززال و سززاأ  أع هززذا امل نززاول  فزززة يت سززفر املختل

ل السياحي الداخلي واخلارجي لعمواملنشأة الفندقية ب واملرتبطة بكافة فعاليات وأنشطة وجماالت ا

ها ومهامها املختلفةب ودراسة وسائل حجز الرحالت احملليزة والدوليزةب وحجزز والتعريف بهاب وأنواع

كاتب السياحة والسفر ب الطريانب واجملاالت اإلدارية واحملاسبية يف نطاأ وكاالت  وشركات وم

هززاب ونظزم احل يززةب  جززومعرفزة يفبيعزة الوظزائف واألعمزال املرتبطزة ب اآللزي لشزركات الطزريان العامل

اإلنرتنيتب واحلجز وإصدار التذاكر باستخدام نظام غاليلو واألنظمزة األخزرى واحلجز عن يفريق 

 املعمول بها يف فلسطني.

مل(عمليمل1+ملنظ يمل2ات(مل ساعمل3اخلدماتملالسياحيةمل الدردقيةململ مل4281

 صناعة السياحة إىلمدخل  4180متطلب سابق  

فية عرض اخلدمات والتسهيالت السياحية والفندقية ا إىل ساأيهدف هذا امل ملتنوعة وكي

اتهم مع  التعامل مع هذ  اخلدمات والقدرة على بيعها وتسويقها للشرائح املختلفة تا يتناسب مع رغب

هذ  الشرائح املختلفة بكما يسعى املساأ اىل خلق خدمات و تسهيالت  األخذ بعني االعتبار قدرات

الشرائح من عادات و تقاليد افق مع يفلب السوأ السياحي من خالل االختالفات بني يتوجديدة تا 

تزدريب يف مؤسسزة سزياحية كتصزة علزى بعزض املهزام وتقافات ب و وي املساأ جانبزا عمليزا يتعلزق ب

 ميها على أن يقوم بإعداد تقرير يف أخر الفصل ويناقشه مع أستاذ . املتعلقة باخلدمات وتقد

ملنظ ي(ململ3ساعات(مل مل3درا قمل الملإ ا ةمل4282

اإلدارة مبادئ 4101متطلب سابق    

تتضمن هذ  املادة معرفة نشأة صناعة الفنادأب وتاريخ صناعة الفنادأ احلديثةب وحجم 

لتعريف الصناعة الفندقية وخاصة يف فلسطنيب وأنواع الفن ادأ ودرجتهاب وتصنيفاتها الرئيسةب  وا

سززطيو  نززادأ الفل صززنيف الف ظززام ت خلززدماتب وبن شززطة وا سززة واألن يززة الرئي خلززدمات الفندق فززة ا  معر

ب ونظم اإلدارة housekeeping)اإلضافيةب واملنتج السياحيب باإلضافة إىل رهيزات الفنادأ  )

سززم  ثززل  ق فزززة م سززامها املختل هززا وأق يززة ووظائف غزززرفب الفندق مززةب أدارة ال قززات العا سزززتقبالب العال اال

ملبيعاتب شروباتب األقسام اإلدارية واحملاسبةب والتسويقب وااملوالتخزينب وقسم الغسيلب األغذية و

وأساليب  يادة كفاءة األداء وأساليب  يادة الرايةب وختفيض تكلفة التشغيلب واملعايري الدوليزة 

أنشطة للوظائف الفندقية ب ويفبيعة االستثم فة  ارات يف الفنادأ ب وتطبيق التقنيات احلديثة يف كا

ة املقدمة للسياعب ويفبيعة احملافظة على جودة اخلدمة الفندقي وأهميةالتسويق  ميةالعمل الفندقي وأه

 املوارد البشرية الال مة للعمل الفندقيب والعالقة بني ادارة  املنشأة الفندقية وبني العاملني فيها.
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مل(عمليمل1مل،نظ يمل2ساعات(مل مل3 ملcargoلشحنمل التخلي ملاجلم كيملنظامملامل4283

اإلدارةئ بادم 4101متطلب سابق    

العامة للنظم اجلمركية  واألحكامنات الشحن يهدف هذا املساأ للتعرف على قوائم و بيا

نزواعالتخلزيص اجلمركزي كمزا يوضزح  وإجراءاتواالتفاقيات الدولية  فزاة مزن رسزوم  أ البضزائع املع

فواملخالفات اجلمركية والتعريفة اجلمركية والتعامل مع يفرأ ووسائل الشحن املخ اخلدمات . تل ة

تخدام برجميات كتصة بعمليات الشحن وتتبعهاب و وي املقرر جانبا عمليا يتعلق بالتدرب على اس

 وبرجميات اخرى.

ملنظ ي(ململململ3ساعات(مل مل3السياحةملالبي يةمل مل4284

السياحة صناعة إىلمدخل  4180متطلب سابق    

ئززة والطب سزززياحة البي ثززل  ال يززة م سزززياحة اجملتمع هززات ال هززوم وارا ضززمن مف عززةتت يزززة  ي والثقاف

لزززدراجات ا. شزززي وا سزززلق وامل يززة والت عزززة والزراع شزززاهدة ومتاب مزززل وامل سزززياحة التأ صززحراوية و يزززة وال وائ

.ززا  خززرى  منززا  أ سززتدامةب وأ ضززامنية والبديلزة واال سززياحة الت نززادرةب وال يززة ال قززة الظزواهر الطبيع عال

نزواع ب وبالرتاث الثقايف والتاراي للبلد اخل ب كما املساأ  العادات والتقاليد املطزبخ التقليزديب وأ

أهمية العالقة الطعام اخلاصة باجملتمع ا لفلسطيو ب واملوسيقىب واحلرف اليدوية. ويتضمن أيضا 

عززي(  ومع لززوعي اجملتم مززل معهزم )ا يززة التعا سززياع وكيف لززي وال مززع احمل حلززديث بزني اجملت هززوم ا فززة املف ر

يززة ئززة )االيكولوج لززة والبي سززياحة البدي فززةب اهاوار (ecotourism) لل سززاتها املختل هززا وممار ت

لف األنشطة السياحية على البيئة نتيجة بعض املمارسات السياحية اخلايفئةب والتأتريات السلبية ملخت

 متها.احلفاظ على املواقع السياحية بهدف احملافظة على استدا أهميةوكذلن 

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3االستثما ملالسياحيمل مل4285

(1) ةاسب  مبادئ 4131متطلب سابق    

ية العظمزى مزن صزناعة السزياحة وخاصزة يهدف هذا املساأ إىل توضزيح األهميزة االقتصزاد

يزد اتسزاعه  فزة بهزذا احلقزل العمزالأ املتزا القطاع السياحي الفلسطيو ب وأشزكال االسزتثمار املختل

نزززو شزززايفه وت قزززدمها ون لزززيت ت حلزززوافز ا كزززذلن ا سزززتثمار, و صزززبة لال ئزززة خ صزززبح بي لزززذي أ تزززه وا ع خدما

سززطنيب كمزا و يوات احلكومز يززة و لزدعم االسزتثمار السزياحي وخاصزة يف فل ضزح املسزاأ يفزرأ تنم

 تعظيم الربح من خالل العمل السياحي.
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ملنظ ي(ململ3ساعات(مل مل3املما  ملالبش  ةمليفملاملؤسساتملالسياحيةمل ملإ ا ةمل4286

اإلدارة مبادئ 4101ابق  متطلب س  

تلف جماالت الصناعة السياحة ك يتضمن هذا املساأ تصنيف املوارد البشرية العاملة يف

جمززاالت وخاصزة الفنزادأب وخصا تزدريبها وآليزات تطزوير وتنميزة املزوارد البشزرية يف  ئصزهاب وأسزس 

 إدارةمية العالقة بني الصناعة السياحية املختلفةب وأهمية العنصر البشري يف صناعة السياحةب واه

دمة يف صناعة السياحة والضيافةب ودورها يف تقاملنشأة السياحية والعاملني فيهابوالتجارب الدولية امل

اب العمالة الكثيفةب ويف دفع عجلة التنمية االقتصاديةب وأساليب ختطزيط املزوارد البشزريةب استيع

ياحيةب  وأهم اراهات العمزل املطلوبزة يف صزناعة اختيار املوارد البشرية املالئمة للمنشاة الس وأهمية

 حية األخرى.سياالضيافة والفنادأ واملنشتت ال

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3التخطي مل الترميةملالسياحيةمل مل4287

 (1االقتصاد) مبادئ 4121متطلب سابق  

يتناول  هذا املساأ أسس ختطيط املواقع السياحية املختلفةب وخطوات التخطيط ودعائمه 

ب وتدريب رهاب ومقومات وعناصر اجلذب السياحي املتوافرة باملوقعب وكيفية إدارتها وتطوياعهوأنو

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف الصناعة السياحيةب ومراحل الكوادرب وحتديث اخلطط باستخدام مفهوم 

كرية عملية اإلدارة اإلسرتاتيجيةب وعالقتها باملتغريات البيئيةب باإلضافة إىل معرفة األيفر الف

ل منوذج دورة مث واالراهات اليت يتم تطويرها من أجل شرع كيفية تطوير املوارد السياحيةب

 التنمية املستدامة والتطوير الشامل للمواقع السياحية.املنتجاتبكما يتناول املساأ عملية 

مل(ملعمليمل1مل،نظ يمل2ساعات(مل مل3ش كاتملالسياحةمل الطسانمل ملأعمالمل4288

تعريف بوكاالت  وشركات الطريانب وشركات ومكاتب السياحة يتناول هذا املساأ ال

لداخلي واليت ترتبط بكافة فعاليات وأنشطة وجماالت العم مهاوالسفر وأنواعها ومها ل السياحي ا

واخلارجيب ودراسة وسائل حجز الرحالت احمللية والدوليةب وحجز الطريانب واجملاالت اإلدارية 

ت  وشركات الطريانب وشركات ومكاتب السياحة والسفرب واحملاسبية يف نطاأ أعمال وكاال

شركات الطريان الب والتخصصات املتعلقة بهاب ونظم احلجز اآللي لعمومعرفة يفبيعة الوظائف واأل

العامليةب واحلجز عن يفريق اإلنرتنيتب واحلجز وإصدار التذاكر باستخدام نظام غاليلو واألنظمة 

اجلانب العملي يتم تدريب الطلبة على برجميات كتصة مثل ب ويف املستخدمة يف فلسطني األخرى

 األماديوس.ية برجمية األياتا وبرجم
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ملعملي(ململ2،ملنظ يمل1ساعات(مل مل3لسياحيةمل تطبيقاتملحاسمبيةمليفملاملؤسساتملامل4289

 احلاسوب مبادئ 0102متطلب سابق  

واملطاعم مثل تتضمن مفهوم نظم املعلومات السياحيةب والتطبيقات احلاسوبية يف الفنادأ 

واألنظمة   Galilioم ويف وكاالت ومكاتب وشركات السياحة والسفر مثل نظا  Fideloنظام 

 .يف اإلدارة السياحية  GISفية ونظم املعلومات اجلغرا األخرى

ملعملي(ململ1مل،نظ يململ2 ملمعتمدةملساعاتمل3نظاملحجوملالطسانملململ4290

 احلاسوب مبادئ 0102متطلب سابق  

سززاأ مل فزة و أنظمزةعرفزة يهزدف هزذا امل جززز الطزريان املختل يززةح تززدريب و  آل التعامزل معهزا وال

لززى يززق ع مززة  هزززذ التطب سزززاب  األنظ عززد ح سززعاروقوا قزز أ طززريان وف جزززة تزززذاكر ال سززري والدر خلزززط ال ا 

 السياحية و مدة الرحلة والتخفيضات املمنوحة.    

ملنظ ي(ململ3ساعات(مل مل3اجملممعاتملالسياحيةمل ململإ ا ةمل4291مل

 مدخل إىل صناعة السياحة 4180متطلب سابق  

طالب  يف السياحة لتطوير خطة ال توظيف املعرفة النظرية لدى آلياتيتناول هذا املساأ 

ية قيادة جمموعة سياحية بنجاعب باالستناد إىل األسس واملبادئ العلميةب وهي لوجهة سياحية وكيف

ولكنها تتناول اجلانب تستند إىل مادة االستدامة السياحية من حيث مبادئ وأسس االستدامةب 

ليات حتقيق  VICEالعملي والتطبيقي بشكل أكربب ايث يتم تطبيق منوذج ) ( ويتناول املساأ آ

ة ألهدافهاب وكيف تتحول إىل خطط وبرامج ضمن البيئة اليت تعمل فيها.كما السياحة املستدام

دور جمتمع املستفيدين يف يناول املساأ تطوير الوجهة السياحية ومراجعتهاب وكيفية التسويق .اب و

 هذ  العملية.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملالصغسة:ملاألعمالال  ا ةمل إ ا ةململ4302

 إلدارةمبادئ ا 4101متطلب سابق 

يتناول هذا املساأ مفهوم الريادة وتطور هذا املفهوم وخصائص الشخص الريادي مع امثلة 

والعربية والعامليةب وكذلن اعداد دراسات  عملية على ذلن من واقع منظمات األعمال  الفلسطينية

لزيت  ملالية والفنية والتسويقية باإلضافة لتناول اهمة ااجلدوى للمشاريع الصغرية من الناحي العوامزل ا

لزبعض املشزاريع الصزغرية االكثزر  نزاول دراسزات واقعيزة  تؤتر يف جناع وفشزل املشزاريع الصزغرية مزع ت

اول املساأ بعزض  اجلوانزب القانونيزة للمشزاريع لبنزاء املشزاريع جناحا يف البيئة الفلسطينية كما يتن
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قزة مزن االملام بها  إلنشاء او تطوير مشروع صغري  كزإجرب الصغرية  اليت جي اءات الرتاخزيص  املختل

 واقع البيئة الفلسطينية .

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3تد  باتملعمليةمليفملش كاتملالتامةمل مل4303

 تمدةساعة مع 60متطلب سابق  انهاء 

 و تركاوكزاالت وشز أعمال و انشزطة يتم تدريب الطلبة يف هذا املقرر وايفالعهن على 

تزأمنيمكاتزب  تزدريب علز ال قزوم الطزالب بال ى ممارسزة هزذ  االعمزال ميزدانيا و مزنح الطزالب كمزا ي

عززاملني يف  مززع ال صززل  قززاء و التوا صززة الل شززركاتفر كززاالت و تززب  و و خزززايفرمكا تززامني وادارة امل   ال

خدمة ستايضا على كيفية استخدام كافة االوراأ و املستندات امل لبةو تدريب الط  نهابع واملسئولني

 ع على التشريعات املنظمة للعملية.التامني وااليفالمكاتب  و وكاالت وشركاتيف 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3اإل ا ةملالد لية:ململ4304

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

هزززوم اإل قززرر مف هزززذا امل ضززح  فزززرأ يو مزززا ال لززهاب و عزززة عم طزززورت ويفبي يززف ت يزززة وك دارة الدول

بززني األعمزال احملل سززؤولية االجتماعيز يززةببينهزا و يززة وامل يززات األعمزال الدول ضززا  وأخالق حززدث أي ةب ويت

مززا  سززلبياتهاب ك هززا و ملززة واجيابيات تززالوث العو شززأتها ومظاهرهززا و هززا ون يززث مفهوم مززن ح ملززة  عززن العو

سززز يزززة السيا مزززال الدول ئزززة األع صززف بي عزززاد يو ضزززافة إىل األب يزززةب باإل صزززادية والتقن يززة واالقت ية والقانون

لزززإلدارة يززة  هزززا وخال الثقاف يزززث مفهوم مزززن ح يززة  مزززال الدول شزززركات األع يزززةب و لزززدور دول صزززها وا صائ

مزززات  ملزززدير يف منظ صززفات ا قزززرر  نززاول امل عزززامليب ويت صززاد ال يزززه يف االقت لززذي تؤد سزززليب ا االجيززابي وال

ملسزتخدم يف منظمزات األعمزال الدوليزةب كمزا ويشزرع اإلدارة األعمال الدوليةب وأشكال التنظيم ا

مززز سزززرتاتيجية يف منظ سزززويق ات اال تزززاج والت سزززرتاتيجيات اإلن يزززةب وا مزززال الدول ملزززوارد األع يزززل وا والتمو

مزززززة  يززززة وأنظ جززززارة االلكرتون نززززت والت صزززززاد االنرت يززززةب واقت مززززال الدول مززززات األع يززززة يف منظ الفكر

 ية ناجحة يف اإلدارة الدولية.  املعلومات العاملية ومناذج رارب عامل

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3اإل ا ةملاإلسرتاتيجية:ململ4306

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

ميززر يقزدم هزذا ا لزيت  حززل ا طززيط االسزرتاتيجي واملرا هززوم التخطزيط والتخ سززاأ  عرضزا ملف مل

هززوم  بززاعي ومف يزززل الر لززى التحل عززرف ع يززتم الت يززث  طزززيط ح مززن التخ نززوع  هززذا ال هززا  سزززالة ب يززا والر الرؤ

ظز لزيت تواجزه ل اواملناهج اخلاصة بالتخطيط االسزرتاتيجي ملنظمزات األعمزال يف  فزة ا لتحزديات املختل

مزززا ي مزززاتب ك شزززركات هززذ  املنظ لزززدى  سزززرتاتيجي  طزززيط اال يزززة التخ ضزززا لعمل سزززاأ استعرا قزززدم امل



 

394 
 

مززا طزززاع األع جززه ق مززا يوا سزززطينية و ئززة الفل قزززع البي شززخيص وا خززالل ت مزززن  سززطني  مززال يف فل مزززن األع ل 

لزززدى  سزززرتاتيجي   طزززيط اال ضزززا للتخ سزززاأ عر قزززدم امل صزززاديهب وي سزززيه واقت لزززوحتزززديات سيا  ارات ا

طززط و يززة اعزداد تلزن اخل لززق والوحزدات احملليزة  وال لززة الفلسزطينية مزن حتززديات تزا يتع مزا يواجزه احلا

 بالتخطيط االسرتاتيجي يف كل من القطاع العام واخلاص.

ملعملي(مل2نظ ي،ململ1ساعاتملمعتمدةمل مل3ا  ة:ملتطبيقاتملحاسمبيةمليفملالعلممملاإل مل4307

 دارةاإل مبادئ 4101احلاسوبب  0102متطلب سابق 

فززززي سزززوفت او قزززات مايكرو سززززتخدام تطبي يزززة ا عزززرض ال يززززة  ي مزززال اإلدار جنزززا  االع س يف ا

سززل  يززة اخلاصزة يف برنزامج اك مززة السزتخدام اهزم التطبيقزات اإلدار لزب املهزارات الال  ويكسزب الطا

فزززة وا طزززات املختل يززززة املخط ضزززية واملال صزززائية والريا لزززدوال االح سزززتخدام ا قززززرار با ختزززاذ ال بزززؤ وا لتن

ضززافة يززثال باإل مززن ح نزززات  عززد البيا سززس إلدارة قوا نززامج اك صزززة  سززتخدام بر جلززداول اخلا شززاء ا ان

بالقاعدة واالستعالم والتقارير على ضوء ما تتطلبه املنظمات املعاصرة من تقارير حيويزة وكزذلن 

لزبعض ا لزيت نكنهزا مزن تقديم تصور معاصزر  لتطبيقزات اإلداريزة املعاصزرة يف منظمزات األعمزال وا

قززززار عزززداد الت سزززتخدير ا لززززيت ت فزززروع وا عززززددة ال مزززات مت لززززدى املنظ فزززة  صززززال املختل شززززبكات االت م 

 واالنرتنت.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3إ ا ةملاجلم ةملالشاملة:ململ4308

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

هزززز ضزززا ملف سززززاأ عر هزززذا امل قزززدم  طززززورات ي مزززال والت مززززات األع شزززاملة يف منظ جلزززودة ال وم ا

جلززودة ود جمززال ا بززات واور التارايزة يف  جلززودة  ومتطل ظززام ا نززاء ن يززا يف ب حززول ءززو االدارة العل يززة الت ل

ضزززافة  ملزززوردين باإل مزززع ا قزززة  يزززد العال يزززل و تويف لزززى العم يزززز ع عزززاملني والرتك كزززني ال مزززن ن جلزززودة  ا

جلزز جلززوائز ا عززرض  جلززودة و جلززودة السزتخدام ادوات ا ظززام ا قززة بن فززة املتعل  ISOودة والشزهادات املختل

مزز لزيتات باإلضزافة لتتبزع بعزض منظ بززر  املعزايري ا ئزة الفلسزطينية وا مززات األعمزال يف البي  تقزدمها منظ

مززال يف  مززات أع سززية ملنظ حززاالت درا قززع  مززن وا جلززودة  شززهادات ا لززى  صززول ع سززطني للح مززال يف فل األع

 البيئة الفلسطينية.

ملنظ ي(3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململمياإلحصا ملاحليمل4309

 مي مناهج البحث العل 5303احلاسوب  0102متطلب سابق 

لززب/ة باملبزادئ األ قززرر علزى تزويزد الطا هززا يركزز هزذا امل يززل اإلحصزائي وتطبيقات ساسزية للتحل

لززتال مب  يززل التنويزع والرتابزط وا نززاول املقزرر تو يزع االحتمزاالت وحتل علزى املشزكالت البيولوجيزةب ويت
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نزاول عززات الدراسزة و ويت قززات بزني جمتم لززيت تشزمل العال سززاليب اإلحصزائية ا قززرر أيضزا  األ نززات العامل ي

سزززاليب لزززهاب واأل هزززا وحتلي نزززات وتنظيم ضزززياتب  و زززع البيا بزززار الفر سزززتخدمة يف اخت صزززائية امل اإلح

 وحتليل التباينب واألساليب غري البارميرتية.

 نظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3اقتصا  اتملالعم :ململ4310

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122لب سابق متط

نزاول كززذلن تو قزرر سزوأ العمزل وأهميزة دراسزتهب مزعامل يت ضزيح مفهزوم الطلزب علزى العمزل ب و

نزززات  ضزززيح مرو ضزززيح تو كزززذلن تو نزززوعب و كزززل  بزززني  سزززية  فزززات األسا مزززل واالختال لزززى الع لزززب ع الط

لززةب  كزززل حا نززد  مززال ع هزززا الع لززيت يواج يزززارات ا مززال واخل لززى الع لزززي ع لززب الك عززرض والط كزززذلن ال

لزز بززأنواع العما يزززف  شززريب والتعر ملززال الب سززتثمار يف رأس ا يززة اال يززف بأهم مززالتعر مزززاهرةب ة  يززة و ن عاد

ظززائ بززني الو مززال  قززال الع لززدول وكيفيزة انت بززني ا كززذلن  ملززدن و يززف إىل  ا مززن الر تززأتري ا.جزرة  فب و

صزززاد هززا االقت هززا وآتار شزززرع أنواع لززة و ضززوع البطا عزززرض ملو مززالب والت جززور الع مزززل وأ سززوأ الع لززى  ية ع

 وسبل معاجلتها.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملاقتصا  اتملاملما  مل البي ةمل4311

 (2االقتصاد )مبادئ  4122طلب سابق مت

قزززر هزززذا امل هززدف  خزززالل ي مزززن  فزززة  هزززا املختل ملزززوارد بأنواع صززاديات ا سزززس اقت ضزززيح أ ر إىل تو

يزززد خ ملزززوارد وحتد صززف ا صزززادية يف و يزززة االقت صززادي والنظر يزززل االقت لزززى التحل يززز ع صزززها الرتك صائ

ئززة تزار االقتصزادية للاآلوتصزنيفاتها واسزتخداماتها باإلضزافة إىل يفزرأ تنميتهزا واحملافظزة عليهزا و بي

  والتلوث.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملاليةاهلردسةملاململ4312

 االدارة املالية 4341متطلب سابق 

لزب بأهميزة ا.ندسزة املاليزة ووظائفهزا ومنوهز ا مزن خزالل يهزدف هزذا املقزرر إىل تعريزف الطا

يزززارات و امل لزززة و اخل قزززود اآلج سزززتقبليات و الع لزززة  بامل هزززا املتمث يززززات و  بزززادأدوات لزززى امل عزززرف ع الت. و الت

تزداول هزذ  احملاذير .ذ  املك فزة. ومعرفزة إمكانيزات  ونات يف التعامزل بهزا يف األسزواأ املاليزة املختل

 األدوات يف  األسواأ املالية العربية عامة والفلسطينية خاصة.
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملتسم قملاخلدماتملالصحيةمل4313

 تسويقال مبادئ 4161متطلب سابق 

صزززص ا قزززرر يف خت هزززذا امل سزززعى  لزززب/ة ي يززززي الطا يزززة عز لزززى ماه عزززرف ع سزززويق اىل الت لت

هزززوم   يزززف مف هزززا تعر يزززدة اهم ضزززيع عد طزززرأ اىل موا خزززالل الت مزززن  لزززن  صزززحية وذ خلزززدمات ال سزززويق ا ت

سزززبل تط صززحية و خلززدمات ال يززة ا شزززفيات واهم سززويق للمست طززيط الت يزززات خت صززها وآل ويرهززا وخصائ

خلززدمات ا جزززات( وا هززم املنت هزززا وي لزززيت)وا سززعريها وتو يع هزززا وت شززفى وتروجي قزززدمها املست ضزززاف اىل ت

 ذلن احلديث عن تنظيم ادارة التسويق وهيكليتها التنظيمية يف املستشفى.

مل ساعاتملمعمل3:ملساعةملتد  ب(مل100تد  باتملعمليةمليفملاملؤسساتمل مل4314 مل(عمليمل3تمدة

 إنهاء املستوى الثاني   متطلب سابق

فزذ  لطل سززاأ نا هززذا امل مززابززة يقزدم  قززع منظ يفززالع علزى وا مززن اال مززال نكزنهم  ت ادارة االع

لززدخول  عززارف الال مزة  يززة إلكسزابهم امل يززة وصزناعية وخدم مززن شزركات رار االعمزال الفلسزطينية 

لززى لسزوأ العمزل مزن خزالل االلتحزاأ تنظمزات االعمزال يف البي لزب ع ئزة الفلسزطينية حيزث يطلزع الطا

سزززلطة وامل طزززو  ال مزززة وخ كزززل االداري للمنظ يزززة هزززاا.ي مزززة وال فزززة يف املنظ سزززام املختل يزززة ل ق م الوظيف

هزززا ت قزززوم ب لزززيت ت يزززة ا يزززة واخلارج صزززاالت  الداخل ضزززافة لالت مزززع باإل هزززا للمجت مزززة ملخرجات قزززديم املنظ

مزز مززة و شزززرية يف املنظ ملززوارد الب كززذلن ادارة ا مززة  و سزززام املنظ لززف االق تززائق يف كت مزززن و سززتخدمه  ا ت

 والوظائف واخلدمات اليت تقدمها.

مل(نظ يمل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملم قملعربملاالنرتنتلتسامل4315

 مبادئ التسويق 4161ب سابق متطل

( وهو احد املقررات االختيارية يف ختصص التسويق  4315يناقش التسويق عرب االنرتنت )

تززق ثززة يف التسزويق  صززر رب  قضزايا حدي طززور التكنولزوجي يف الع ظزل الت نززي يف  دور التسزويق االلكرتو

لزيت يناقشزها هزذا املقزرر   تعريزف مزا هيزة املواحلزديث  ومزن اهزم ا لتسزويق االلكرتونزي  ب ضزوعات ا

عناصر  املزيج االلكرتوني )املنتجبالسعرب التو يع  والرتويجب عناصر التسويق االلكرتونزي واهزم 

التسويق عرب ودور   كرتوني  و مقدمة يف التسويق عرب  ركات البحثاسرتاتيجيات التسويق االل

يززل وال شززهارعالاإلمي سززاليب ا مززي  وا عززالن الرق تززم اال مززن  مززة  سزززويق  قززات العا يززة يف الت مززة التجار العال

 .االلكرتوني واالعالم االجتماعي ب تصميم املواقع االلكرتونية واخريا نظم الدفع االلكرتوني
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مل(نظ يمل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملحياال شا ملالسيامل4316

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

صص التسويق  مفهوم اد السياحي وهو احد املقررات االختيارية يف خترشيتضمَّن مقرر اال

الدليل السياحيِّبومفهوم محل شارة الدليل  وأنواع األدالء السياحيِّنيب ووظائف الدليل السزياحيِّب 

ة بالفعاليَّات السياحيَّةب ومهارات عمل اإلرشاد السياحيِّ الناجحةب الشخصيَّ ودور  وأهميَّتهب وعالقته

 اتهب ومستقبل الدليل السياحيِّ.نها والفنيَّةب ووسائل اإلرشاد السياحيِّ وأدوم

ملعملي(1ملنظ ي،مل2ساعات(مل مل3االستثما  ةمل ملا ا ةملاحملافظمل4317

 1إدارة كايفر  4109متطلب سابق  

قزززرر إ هزززذا امل هززدف  فززاهيمي بزززة بامل يزززف الطل كزززوين  زززافظ  ىل تعر يزززة يف ت يزززة والعمل النظر

ة أقسام رئيسية وهي  بيئة االستثمارب اأ املالية وإدارتها وتشتمل هذ  املادة على ستوراالستثمار يف األ

ء  أدا وكفاءة األسواأ املاليةب ونظرية  افظ االستثمارب والتحليل اجلوهري ل وراأ املاليةب وتقييم 

على جانزب رر ب و توي املقظ االستثماريةب باإلضافة إىل أساليب إدارة احملفظة االستثماريةاحملاف

 يف تطبيقات  افظ االستثمار.عملي تطبيقي باستخدام برجمية االكسل 

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3(ملاساسياتمليفملالعلممملاالكتما  ةمل 4318

 2إدارة كايفر  4241متطلب سابق  

أهميته ودور   بنشأته  بتفهوم اإلحصاء االكتوارييف الطلبة يهدف هذا املقرر إىل تعر

تزأمني  تزه يفواأليف جمزال ال صززاء االكتزواريب أهمي فزة لإلح فززه  سزاليب املختل جمزال التأمينزات وتعري

بطرأ تقدير السكان والوفيات يف الفئات العمرية املختلفة ب واداول احلياة والوفيات ب املعاشات 

وفيات واليت تستخدم يف تقدير الدفعات التأمينية وحساب األقسا  وإعداد ومن تم حساب معدالت ال

 .عاشاتاملجداول 

ملالصحمل4322 مليفملاملؤسسات مل مل3:ململيةتطبيقاتملحاسمبية ملمعتمدة مل1ساعات ملعملي(2نظ ي،

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

الصحيةب يتناول هذا املقرر جمموعة من التطبيقات احلاسوبية ذات االرتبا  بأنشطة املؤسسات 

ب وهذا املقرر يعمل على حيةوتطبيقاتها ومزاياها للمؤسسات الص الربامجف الطالب/ة على يوجيري تعر

 يف جمال هذ  التطبيقات.مواكبة كل ما هو جديد 
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3االقتصا ملاإل ا ي:ململ4323

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

هزززذا امل هزززدف  يزززل ي صزززاد اإلداريب وحتل يزززة االقت يزززة وأهم لزززى ماه لزززب ع يزززف الطا سزززاأ لتعر

بززني  كززذلن بيالنالعالقزة  صززادية واالقتصزاد اإلداري. و يززة ظريزة االقت قززرارات اإلدار يززة اختزاذ ال ئزة عمل

لززب .  نززة الط عززات ومرو لززب والتنبزؤ باملبي يززل الط سززة وحتل عززرض الحقزا  لدرا هززا.تم يت ملززؤترة في والعوامزل ا

تززاجبإضزافة إىل نظر حملززددة .زا ودوال اإلن هززا والعوامزل ا يززرادات الكليزة وأنواع تزاج واإل نززواع وأ يززة اإلن

سززززوأ  يزززة ال يززززاب ونظر لزززها  من كزززاليف وحتلي سززززعري الت سزززات الت عززززادل. وسيا يزززل الت شزززكاله وحتل وأ

يفزززرأ  سزززوأب و يززة ال هزززا بهيكل سزززعارب وتأتر يززد األ ملزززؤترة يف حتد مزززل ا هززم العوا يزززة وا قززرارات اإلدار وال

سززع مززلحتديزد األ تززه والعوا لززربح ونظريا سززاأ ملفهزوم ا طززرأ امل مززا يت يززز ألسزعري. ك سززة التمي  ار وسيا

لزه واسزرتاتيجياتهب وأسزس حتليزل وحتديزد ااحملز هززوم ددة  ألربزاع. كزذلن يتطزرأ هزذا املسزاأ إىل مف

قزززيب  سزززي واألف شزززروعات الرأ مزززل امل شزززكا.اب وتكا نزززتجني وأ حتزززادات امل نزززدماجب وا كززّزز واال الرت

عزززددة ا شزززركات مت يزززة وال هزززذ  العمل نزززافع  سزززلعي وم خززززون ال لزززى امل بزززة ع ضزززافة للرقا سزززيات. باإل جلن

معزايري  إىليتطرأ هذا املسزاأ أيضزا تفاظ باملخزون والرقابة عليهب ويفرأ تقييمه. والحوتكاليف ا

 تقييم كفاءة األداءب وأسس ومراحل عملية تقييم كفاءة األداء ومعايريها.

ملاالجتماعالتأمةملالصحيمل الضمانململ4324 مل مل3ي: ملمعتمدة ملنظ ي(3ساعات

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

تزأمنيىل يهدف هذا املقزرر إ لزب/ة باملفزاهيم األساسزية يف ال الصزحي وأنواعزه  تعريزف الطا

وإجراءاته والعقود القانونية للتأمني الصحي وأساليب حساب األقسا  التأمينيةب ومفهوم الضزمان 

فيما يتعلق تا قد االجتماعي ودور الضمان االجتماعي يف  حتقيق رفاهية اجملتمع وسعادة املوايفنني 

ساسية ملؤسسات الضمان عملب والتعريف بالوظائف األ وإصاباتمن أخطار  نونيتعرض له املوايف

 االجتماعي والتأمني الصحي

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3الترميةملاالقتصا  ة:ملململ4325

 (2مبادئ االقتصاد )  4122متطلب سابق 

نزا  كمزاول هزذا املقزرر ماهيزة التنميزة االقتصزادية وأهميتهزا وأسزلوبها ومعزايري قياسزهاب يت

لززيت يززة األساسزية ا بززالتعريف تشزكالت التنم يززات  يهزتم  مززاذج ونظر لززدول الناميزةب وبن عززاني منهزا ا ت

سزززة  هزززتم بدرا شزززرية. وي يززة والب يزززة القطاع سزززرتاتيجيات التنم قززرر ا سزززتعرض امل صزززادية. وي يززة االقت التنم

سزززززع يفززززرأ ن سززززباب تو يززززةب وأ سززززلوبا  للتنم صززززادي أ طزززززيط االقت صززززاديةب والتخ يززززة االقت يززززل التنم و

سززتعرض املسززتخا مزززا ي يزززة. ك سزززاليبه الفن تزززه وأ صزززادي دامه وأدوا ظزززام االقت ملزززة والن هزززوم العو قزززرر مف
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هزززذ   يززة يف  سزززات الدول يززة ودور املؤس لزززدان النام صززادية يف الب يزززة االقت يززة التنم تزززأتري  يف عمل يززد و اجلد

 صندوأ النقد الدوليب والبنن الدوليب ومنظمة التجارة العاملية. العملية ك

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3إلسالمي:ململ ملااالقتصامل4326

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122 متطلب سابق

قززرر  يسزلط  سززالمية هززذا امل شززريعة اإل خززر بهزا ال لززيت تز فززاهيم االقتصزادية ا لززى امل الضزوء ع

صزززا يززز االقت لزززيت ن صزززائص ا بززرا  اخل يزززث وإ فزززة ب ح ضزززعية املختل صززاديات الو عزززن االقت سزززالمي  د اإل

يز قززرر يف البدا صززادية العاة تسزيتناول امل فززاهيم واملصزطلحات االقت ضززيح بعزض امل لززى و قززوف ع مزة والو

لززيت  عززة وخصزائص االقتصزاد اإلسزالمي ا تزم سيوضزح يفبي صززادر  ومزن  نشزأة االقتصزاد اإلسزالمي وم

عزززن  يززز   صزززادية ن لزززنظم االقت سزززا كزززذلن  خزززرى ب  يزززة األ عزززن احلر صزززل  شزززرع مف قزززرر إىل  يتطرأ امل

ضززواب سززالمي و صززاد اإل صززادية يف االقت يززة يف  طهااالقت لززى امللك عززرف ع قززرر الت سززيتناول امل مززا  ب ك

سزززالمي ب  صززاد اإل ظزززور االقت مززن من يزززة  سززاب امللك شزززروعة الكت طززرأ امل فزززة وال صززاديات املختل االقت

ضززاف هززا إ سززالم من قززف اإل يززع ومو يززة التو  قززرر نظر ضززح امل يززة كززذلن يو يززة اإلنتاج ضززيح العمل ة إىل تو

سززز مزززا  سزززالمي ب ك صزززاد اإل تزززاج يف االقت هزززداف اإلن يززززل تربوأ خزززالل حتل مزززن  سزززتهالك  يزززة اال   نظر

ملززززؤ مزززل ا مززززا العوا سزززالمي ب ك ضززززعي واإل كزززر الو مززززن الف كزززل  سززززتهالكي يف  فزززاأ اال ترة يف اإلن

مززز نزززة بينه سزززالمي واملقار ضزززعي واإل صزززاد الو صزززارف يف االقت قزززود وامل ضزززوع الن ضزززح مو خزززريا سيو ا وأ

فززز تززه املختل سززالمي بأدوا ظززور اإل ملزززالي يف املن ظززام ا قززرر الن سززسززيتناول امل يزززرادات أو ة  نززب اإل واء يف جا

 مية االقتصادية يف املنظور اإلسالمي والوضعي .النفقات ويفبيعة التن

ملعملي(مل2نظ ي،ململ1ساعاتملمعتمدةمل مل3تطبيقاتملحاسمبيةمليفملاالقتصا :ململ4327

 احلاسوب 0102(ب 2قتصاد )مبادئ اال 4122متطلب سابق 

مزز يززة املعلو حزززول تقن صززلة  مززات مف سزززتعرض معلو قززرر ي مزززن ات هززذا امل ضززمنه  مززا تت مزززا و عمو

قززة  ثززة ذات عال سززاعدة يف برجميزات حدي سززتخدامها للم كززن ا صززا ب مي يززة االقتصزادية خصو بالنظر

لكلزي حتليل البيانات االقتصادية إلجراء الدراسات االقتصزادية كاالقتصزاد اجلزئزي واالقتصزاد ا

سززم ا لززى ر قزدرة ع قززرر ال ضززح امل سززي ب وسيو صززاد القيا طززات البملخواالقتصزاد اإلداري واالقت يززة يط ان

قزززة بامل مزززات املتعل يزززل املعلو عزززة وحتل خزززالل جممو مزززن  قزززة  حزززوث ذات العال صزززادية والب شزززكالت االقت

يزززة  شزززرع تقن قزززرر  سزززيتناول امل قزززرارات ب و ختزززاذ ال صزززول إىل ا سزززوبية للو قزززات احلا مزززن التطبي عززة  متنو

سزززتخدام  يززة ا صزززادية وكيف شززكالت االقت يزززل امل فززة يف حتل هزززا املختل مززات ومكونات يزززات الرباملعلو جم

ختززز يززل و كزززأداة لتحل قززة  سززوبية ذات العال ختزززاذ احلا لززى ا قزززدرة ع تززم ال مزززن  نززات و مززات والبيا زين املعلو

صزززادية  مززاذج االقت سززة الن ثزززل درا ئززي م صززاد اجلز يززات االقت قزززة بنظر سززواء املتعل صززادية  قززرارات االقت ال
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صززز يزززات االقت كزززذلن نظر كزززاليف و نزززتج والت سزززلوك امل سزززتهلن و سزززلوك امل سزززواأ و صزززة باأل اد اخلا

قزززود و قزززومي والن لزززدخل ال صزززر ا سزززة عنا ثزززل درا لزززي م ضزززافة الك ضزززخم ب إ لزززة والت صزززارف والبطا امل

 لتطبيقات االقتصاد اإلداري كتحليل اإلنتاج والتكاليف واالستثمار واملخايفرة .

مل مل3:ململالصحيةملإ ا ةملاملشرت اتمل املخازنمل4328 ملنظ ي(3ساعاتملمعتمدة

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

اإلدارية املتعددة إلدارة املشرتيات رر على تعريف الطالب/ة على العمليات والوظائف ملقيركز هذا ا

سززات  شززرتيات والتخززين يف املؤس فزة امل يززة وظي نزاول ماه قززرر ت واملخزا ن الصزحيةب وجيززري يف هزذا امل

دي وظيفة الشراء والتخزينب واسرتاتيجيات الشراء املختلفةب وحتديد احلجم االقتصاالصحيةب وتنظيم 

للتأكد من مطابقة الشراءب واختيار مصادر الشراء املناسبة لطلبية ب واستالم املشرتيات وفحصها 

قع  املخا ن  املواصفاتب والسجالت اخلاصة بوظيفة الشراءب وتقويم أداء وظيفة الشراءب واختيار موا

 ن.خزون واجراءات العمل واملناولة والرقابة وغري ذلتصحيحهاب وحتديد مستويات املو

ملظ ي(نمل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل1حماسبةملالش كاتمل مل4330

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

لزب للمحاسزبة املاليزةب حيزث يهزدف املسزاأ إىل التعزرف علزى  يهتم هذا املقرر بتعميزق فهزم الطا

نزواع الشزرك مززن أ صززة بشزركات األشزخاصب و يززث اخلصزائصب وأهزم احلسزابات اخلا اتب مزن ح

يززز ع سززتناد إىل لزى تزم الرتك فزة باال هززا املختل بززق شززركات األشزخاص بأنواع شززركات املط قزانون ال

لززيت  يززات ا كززوينب والعمل يززث الت مززن ح شززركات التضزامن)العادية(  نززاول  يززتم ت يززث  يف فلسزطنيب ح

مزززن ح هززا  لزززتغري يف ملكيت هزززا ب وا قززوم ب بزززاع ت عزززات األر يززات تو ي شزززرينب وآل صزززال  ضززمام وانف يزززث ان

نزاول  تصزفية وانقضزاء شزركة التوصزية الا.زلزديهاب  وانقضزاء وتصزفية أعم تززم ت سززيطةب اب ومزن  ب

 ويفرأ تسجيل العمليات املالية يف شركة احملاصة.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3احملاسبةملاإل ا  ة:ململ4331

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

ة كزل نظمزيتناول هذا املقرر أسس ونظم احملاسبة اإلداريزةب مزع التمييزز بشزكل واضزح بزني أ

ئزة األعمزالب كمزا يتطزرأ إىل مفزاهيم التكزاليف من  اسبة التكزاليف واحملاسزبة اإلداريزة يف  بي

نززززات  عززززداد املوا  يزززة إ لززززربحب وكيف جززززم وا فزززة واحل بززززني التكل قززززة  يزززل العال هززززاب وحتل سزززس تبويب وأ

يزززة ا طززززيط التخطيط هزززا يف التخ بزززرا  دور يزززة وإ صززززناعية واخلدمات يزززة وال شزززتت التجار يزززة يف املن جلار

يززززات واالرو سزززتخدام التقن يزززة ا يزززيم األداءب وكيف بزززة وتق مززززات قا يزززل املعلو ثزززة يف حتل سزززاليب احلدي أل
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عززززداد  صزززحيحةب وإ يزززة  قزززة علم يزززة بطري شزززغيلية والرأمسال يزززة الت قزززرارات اإلدار ختزززاذ ال سزززبية ال احملا

 تم استخدامها يف تطبيق السياسات اإلدارية باملنشتت بكافة أنواعها.تقارير وقوائم ي

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل2الش كاتمل بةملحماسمل4332

 (1 اسبة الشركات ) 4330ق متطلب ساب

يفزززرأ  سزززجالتهاب و هزززا و مزززوال وأنواع شزززركات األ لزززب ب يزززف الطا سزززاأ اىل تعر هزززذا امل هزززدف  ي

قزوم لزيت ت يززة ا بززق  تكوينهزاب والعمليزات املال قزانون الشزركات املط قززا  ل نزدماجها وف هززا وتصزفيتها وا ب

لززىيف فلسزطنيب وبزالرتكيز  مززة والشزركات ذات املسزؤولي ع حملززدودةب الشزركات املسزاهمة العا ة ا

سزززيسب  جزززراءات التأ صزززائص وإ يزززف واخل يزززة  التعر ضزززوعات التال نزززاول املو خزززالل ت مزززن  لزززن  يزززتم ذ و

تزززا يف  ملزززال  كزززوين رأس ا سزززبية لت جزززراءات احملا جلزززة واإل ملزززالب ومعا فزززيض رأس ا يزززادة وخت لزززن   ذ

سززن صززدار ال صزززدار ب وا سززيس واال صززاريف التأ سزززويات داتم صززاتب  والت يزززات واملخص ب واالحتيايف

 اعداد القوائم املالية األساسية ب وتصفية واندماج الشركة.اجلردية و

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3عا سملاحملاسبيةملالد لية:ملاململ4336

 (1) ة الشركات اسب 4330متطلب سابق 

لززيت ئززات الدوليزة ا مززات وا.ي عززرف علزى املنظ هززذا املقزرر الت نزاول  قز يت سززبةب ت ملززة احملا ف وراء عو

جملززالب  هززذا ا نززة وجهودهزا يف  لززى مه هززا يف احلفزاظ ع يززة ودور يززة احملاسزبية العامل جملززامع املهن ويفبيعزة ا

عزززدا يزززة إ سزززتخدامها يف عمل سزززبية ال عزززايري  ا صزززدار م هزززاب وإ سززبةب وتطوير يزززةب  احملا قزززوائم املال د ال

بية ومعزايري اإلبزالا املزالي املنظمزة اسزكما يتناول عرض وتفسري ومناقشزة مفصزلة ألهزم املعزايري احمل

 الية الصادرة عن اجملالس املهنية احملاسبية املتخصصة.للمحاسبة امل

ملعملي(مل2نظ ي،ململ1ساعاتملمعتمدة مل3تطبيقاتملحاسمبيةمليفملاحملاسبة:ململ4337

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132 باحلاسوب 0102 متطلب سابق

يززق    سزززاأ بتطب هزززذا امل هززتم  لزززب ي هزززارات حالطا سزززوم يزززل ا سزززبيةب وتقل مزززال احملا يززذ األع بية لتنف

فززة األ يزززةتكل مزززال الكتاب جلزززاهزة ع حلززززم ا بزززرامج ا يزززة و لزززربامج التطبيق سزززتخدام ا ضزززافة إىل ا ب باإل

سزززبية مزززال احملا يزززذ األع خزززالل لتنف مزززن  لزززن  يزززتم ذ يفززز ب و لزززى اإل عزززرف ع مزززات الت لزززنظم املعلو عزززام  ار ال

يززةب  والت مززل اإللكرتون ئزة الع سززبة وبي سززلب  عزرفاحملاسزبية احملو نززامج اإلك سززيات عمزل بر لززى أسا ع

تزم  مززل اسزتخدا ومزن  قززات   اإلكسزل لربنزامج اإللكرتونيزةم جزداول الع لزدوال اجلزاهزة يف التطبي وا

فزةب و عززداد املوا نزاتب والتحلاحملاسزبية املختل جمززاالت التخطزيط إل ملززالييف  شززوف  بيزل ا وإعزداد ك
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ضززريبة بالرواتزب سززتحقات ال سززاب م سززتهالكواحت سززبية ات ب وإعزداد اال عززداداحملا سززويات  ب وإ الت

يززززة عززززداد التاجلرد يززززةب ب إ يزززززتم قززززارير املال مززززا  جلزززززاهزة يف ك حلزززززم ا لززززربامج وا عززززض ا سززززتخدام ب ا

سززب  سزززبية ح قززات احملا حزززدثالتطبي لززي أ سزززوأ احمل جزززدة يف ال لززربامج املتوا شززمل   تزززا ا يزززل ي عزززداد دل إ

وعمزل قيزود   اجعزةبمر تسزجيل أحزداث ماليزة وترحيلزهاب واسزتخراج ميززانواحلسزابات واألصزنافب 

يزززة قزززوائم مال عزززداد  سزززوية وإ كزززذ .ت لزززى و عزززرف ع قزززرر الت ضزززمن امل نزززات لن يت عزززد البيا ظزززم إدارة قوا ن

 .وتطبيقاتها يف اجملال احملاسيب

ملنظ يمل(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3اإل ا ةملاملالية:ململ4341

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132ب سابق متطل

بزززالتطور   لزززب  يزززف الطا قزززرر إىل تعر هزززذا امل هزززدف  تزززي فزززة ال طزززور وظي يزززةب وت لزززإلدارة املال اراي 

يزززتم اإلدارة امل مزززا  مزززالب ك شزززتت األع هزززا من مزززرت ب لزززيت  يزززة ا حزززل التارا عزززرب املرا هزززا  نزززوع مهام يزززة وت ال

يزززززة وخ فزززززة املال ملزززززالي ب والوظي قزززززل ا نزززززات احل ئزززززة ومكو لزززززى بي عزززززرف ع هزززززا الت صزززززها ب وواجبات صائ

 الضزوء املقرر هذا ويلقيختلفةب امل وصالحياتهاب كذلن التعرف على وظيفة املدير املالي ومهامه

لززى فززاهيم ع سززيةاال امل يزززةاإلدارة  يف سا ثززل املال طززيط م ملززالي التخ سزززة ا يززاس ودرا ئززد وق خزززايفرة العا  وامل

يززان قزززة وتب مزززاب العال يزززة بينه يززار وكيف سززتثم بزززدائل بزززني مزززن االخت فزززةب اراال كزززذلن املختل هزززوم و  مف

مزززة يزززة القي قزززود الزمن هزززم للن يزززة وف فززز اإلدارة أهم يزززةا ةوالوظي هزززا  ملال ظزززيم يف ودور مزززة تع سزززوقية القي  ال

شززأة كزززذلن بللمن ئزززد ي و سزززاب الفوا مزززن ح يززة  ضزززية يف اإلدارة املال نزززواحي الريا لزززى ال قززرر ع كزززز امل ر

يزززة تزززدفقات املال مزززة ال يزززة وقي مزززة الزمن كزززذلن القي هزززا و لزززف أنواع هزززا أو  تخت مزززن إنفاق بزززاختالف  

مزززن يزززة  لزززى األوراأ املال يزززز ع ضزززا مت الرتك سزززتالمهاب وأي يززززن أد ا سزززهم وأدوات د يزززة كاأل وات ملك

يززة كالسزندات وبيزان ال يززل الشزركاتب وكيف سززتخدامهما كزأدوات لتمو فززروأ واالختالفزات يف ا

ضززلة بينهمزاب لززدين ويفزرأ املفا بززأدوات امللكيزة أو أدوات ا قززرار التمزويلي  خززري  اختزاذ ال جلزززء األ ويف ا

تززة )ا شزززكا.ا الثال فززع بإ طززرأ إىل الروا قزززرر مت الت هززذا امل يزززة ملززامززن  لززي( وكيف شزززغيلي والك لي والت

 تهما باألرباع املتوقعة للشركات. قياسهما وكذلن عالق

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3املاليةملالعامة:ململ4342

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

قزززرر اىل ت هزززذا امل هزززدف  صزززادية ي مزززة االقت ظزززل االنظ هزززا يف  مزززة ودور يزززة العا لزززب باملال يزززف الطا عر

لززة مززوارد الدو صززاوي و عززم االقت هزززا يف د ضززرائب وأهميت صززيل ال نززاول بالتف عزززام ت كززل ال قززومي وا.ي د ال

صزززادية  هززا االقت مزززة وأتار قززات العا يززة والنف يزززة النقد سززات املال يززة والسيا بزززة املال مززة والرقا نززة العا للموا 

 واالجتماعية.
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3إ ا ةملالتأمة:ململ4343

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

تز ذا املقرر إىل تعريف الطالبف هيهد امني ويفبيعتهزا وخصائصزها على أشزكال شزركات ال

يزبني أسزس  و أهميتهزا وكزذلن  تزأمني و  نزواع ال تزأمنيب وأ علزى مفهزوم  اخلطزر وأنواعزهب ووظزائف ال

هززا  تززامني وقوانين ضززيات ال نززات ريا سززة تأمي خززالل درا مززن  يززة  سززس النظر يززق األ هززا وتطب جززه تطبيق و أو

مزززوذج م يزززاة كن سزززعاحل سزززعارب وأ و سزززات األ تزززم  سيا مزززن  تزززامني و نزززواع ال حزززد أ تزززأمنيب أل سزززا  ال ق

سززوية  تززأمنيب وت صززات ال صززدار بولي تززأمنيب  وإجزراءات إ شززتت ال ظززيم اإلداري ملن واالحتيايفزاتب والتن

هزززذا امل مززل  ضززاتب ويع بززات والتعوي سززليط املطال لززى  ت خلزززدمات قززرر ع سززويق ا يززة ت لززى كيف ضزززوء ع ال

 حكومية ورارية يف خدمة اجملتمع.ني التأمينية ودور مؤسسات التام

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملالية:ملاألسماقملامل4345

 اإلدارة املالية 4341متطلب سابق 

حززث يف  يزززث يب يززة ح سززواأ املال هزززوم األ لززب تف يززف الطا قزززرر إىل تعر هززذا امل هززدف  بزززادئ ي امل

يزززة واألدوات سزززواأ املال صزززائص األ يزززف وخ ثزززل تعر يزززة م سزززواأ املال يزززة ل  سزززواء امل األول هزززا  سزززتخدمة في

نززوا يززة وأ هززا أو احلقيق كززذلن املاليزة من مززةب و غززري املنظ يززة املنظمزة و يززة أو الثانو يززة األول ع األسزواأ املال

هززا بالسزوأب والتعزرف إىل تزداول في يزتم ال لزيت  فززرأ  األسزواأ النقديزة وأدواتهزا ا لزيت رمزع وت األشزياء ا

يززةب واملتعزاملني يف األ سززواأ املاليزة والنقد فززرو سززوابزني األ شززرع ال سززطاء مزع  مززن مساسزرة وو أ املاليزة 

هزززوم قزززات بينه ضزززا إىل مف طزززرأ أي سزززواأب ومت الت هزززذ  األ مزززل يف  لزززيت تع سزززات ا كزززذلن املؤس مزززاب و

سزززوأ األوراأ ا سزززتخدمة يف  شزززرات امل نزززواع املؤ سزززتوياتها وأ فززاءة وم مزززع الك سزززها  يزززة قيا يزززة وكيف ملال

عزززا صزززات ال هزززم بور سزززتخدمة يف أ شزززرات امل لزززى املؤ يزززز ع يزززة   .الرتك لزززى عمل يزززز ع ضزززا مت الرتك وأي

سززززواأ ا تززززداول يف األ تزززززداول ال شززززرو  ال صززززات و سززززتخدمة يف البور مززززر امل نزززززواع األوا يززززان أ يززززة وب ملال

لزز ورا عزززادل  سززعر ال سززاب ال لززى ح يزززز ع خززريا مت الرتك .ززاب وأ مززة  قززوانني املنظ سزززهم وال مززن أ يززة  أ املال

 .وسندات وكذلن حسب العوائد على هذ  األدوات املالية

يصصةمل املصص فية:ملتطبمل4346 لصصممملاملال سصصمبيةمليفملالع مصصدةمل سصصاعامل3يقصاتملحا ظصص ي،ململ1تملمعت مل2ن

ملعملي(

 اإلدارة املالية 4341احلاسوبب  0102متطلب سابق 

سزززتخدام  عزززد ا بززادئ وقوا نزززامجم لزززدوال يف بر مزززع ا مزززل  سزززس التعا سزززلب أ سزززلب  اإلك اإلك

قزززر سزززط ل مزززة الق سزززاب قي ثزززل ح يزززة م ضزززيع املال لزززف املوا سزززل يف كت سزززتخدام اإلك مزززا سزززاب ض  اب ح
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يززز مزززاب حتد لزززغ  سزززتثمار مب سزززتقبلية ال مزززة امل شزززاريع القي يزززيم امل مزززاب تق شزززركة  يزززة ل جزززات املال د االحتيا

يزززة  سزززتخدام تقن يززةب ا كزززايفر األوراأ املال ئززد و يزززيم عا مزززانب تق كززايفر االئت صزززنيف  سززتثماريةب ت اال

 .االستهداف يف التطبيقات املالية تقنيةدولة يف التطبيقات املالية واستخدام ال

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3(ملاالسماقملاملاليةمل 4345

 1ادارة كايفر  4109  متطلب سابق

يززف  هززذا املقزرر إىل تعر يززة الطلبزةيهزدف  هززوم األسزواأ املال سززتقبلية بأنواعها تف )الفوريزة وامل

فزرأ بزني األسزواأ املاليزة والنقديزةب  بتا فيها أسزواأ اخليزارات( لزيت رمزع وت والتعزرف إىل األشزياء ا

عزززا فزززملنيواملت شزززرع ال مزززع  سزززطاء  سزززرة وو مزززن مسا يزززة  سزززواأ املال كزززذلن  يف األ مزززاب و قزززات بينه رو 

نززواع  لزيت تعمزل يف هزذ  األسزواأب ومت التطزرأ أيضزا إىل مفهزوم الكفزاءة ومسزتوياتها وأ املؤسسزات ا

سززززو سززززتخدمة يف  شزززرات امل شززززرات املؤ لززززى املؤ يززززز ع مزززع الرتك سززززها  يززززة قيا يزززة وكيف أ األوراأ املال

هزززم  سززتخدمة يف أ تززداول يفبورامل يزززة ال لزززى عمل يززز ع ضزززا مت الرتك عزززا . وأي يزززة صززات ال سزززواأ املال  األ

خززريا مت  .ززاب وأ مززة  قززوانني املنظ تززداول وال شززرو  ال صززات و سززتخدمة يف البور مززر امل نززواع األوا يززان أ وب

سززعر ال سززاب ال لززى ح يززز ع ئززد الرتك سززب العوا كززذلن ح سززندات و سززهم و مززن أ يززة  لزز وراأ املال عززادل 

 ة.اليعلى هذ  األدوات امل

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3التاميراتملاالجتماعيةمل مل4348

 مبادئ التأمني وإدارة املخايفر 4261متطلب سابق  

قززرر هززذا امل شززمل  يشزرع  ضززات. ت مززة التعوي سززي حلز كززون أسا عززاملني كم نززافع ال عززة م يفبي

حزز قززررة يف املواضزع املطرو خززرى  هزذا امل عززد األ مززاعي وبزرامج التقا يززاة والصزحة اجل لززى احل تزأمني ع ال

مززل والضزمان اتعوو عززايفلني عزن الع عززاملني وتزأمني ال مززاعي يضزات ال تززأمني االجت مززاعي وبزرامج ال الجت

بزززرامج  عزززاملني و نزززافع ال يزززة مل نزززب القانون تزززأمني واجلوا عزززادة ال مزززاعي وإ ملزززؤمن اجل يزززات ا خزززرى وعمل األ

 جتماعي.التأمني اال

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3إ ا ةملخماط ملاالئتمان:ململ4349

 إلدارة املاليةا 4341متطلب سابق 

ظززززائف و صزززريفب و مززززان امل سزززيات االئت سززززاليب أسا عززززهب أ صزززريف وأنوا مززززان امل أدوات االئت

يززاس  يفززرأ حتليزل وق مززان املصزريفب  مززانب مسزببات كزايفر االئت نززد مزنح االئت التمويزل املسزتخدمة ع

يززل املزالي واالئتمزاني للمقزرتضب إداركزايفر االئ قززروض ة اتمزانب إدارة املعلومزات االئتمانيزةب التحل ل

 املتعثرةب وأسبابها وعالجها.
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3 العمليات:ململنتا اإلإ ا ةململ4351

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

سزززبة الت صزززناعية و ا سزززة ال مزززن اإلدارة وا.ند جيزززا  قزززرر مز هزززذا امل ثزززل  يزززث مي كزززاليفب ح

طزززو هززوم والت يزززث املف مززن ح يزززة  يززات اإلنتاج مزززة يف إدارة العمل نززاول مقد ملزززؤترة ر ايت مزززل ا تززاراي والعوا ل

قززات أو علزى اإلنتاجيزةب وحتليزل ا قزراراتب حتليزل نقطزة التعزادلب وتطبي لعمليزات اإلنتاجيزةب اختزاذ ال

يفززرأ اسزتخدامات علزم اإلدارةب ويوضزح أيضزا   االسزرتاتيجيات واخلطزط املتبعزة  يف إدارة العمليزاتب 

يززة للمؤ قزززة اإلنتاج طزززيط للطا يزززة التخ لزززبب كيف بززؤ بالط سزززاالتن طزززيط س يفزززرأ التخ صزززناعيةب و ت ال

يززززة يف امل قزززة اإلنتاج قززززع للطا طززززيط موا يزززة خت شززززارب وآل يزززة االنت سززززتخدام نظر يززززة با سزززات اخلدم ؤس

يزززز نززززواع العمل تزززه وأ يززززث أهمي مززززن ح صزززنع  لززززداخلي للم يززززب ا لزززن الرتت ضززززافة إىل ذ سزززهيالتب إ ات الت

لززى اسزتخدام الطز صززنع مزع الرتكيزز ع يفززرأ ومنزاذج ترتيزب امل ضززية رأ الصزناعية واخلدميزةب و الريا

 صادر البشريةب ويفرأ العمل.  واإلحصائيةب وتصميم نظام العملب إدارة امل

يصصةملالتجا  صصةمل4354 قصصصعملااللكرت ن صصصمياملاملما سصصياتملت مصصدمل3:ملأسا ظصصص يمل1 ملةسصصصاعاتملمعت مل2،ملن

مل(عملي

 التسويقمبادئ  4161متطلب سابق 

نززتإلنارب قزع التسزويق عزامو تصزميم إىل إكسزاب الطلبزة مهزارات هزذا املقزرر يهزدف ب رت

يزز لززوالء مدعبشزكل  يززادة وا شززا  املسزتهلن و  كززرةللسز ن مززة او الف هززوم  قززرر. يغطزي امللعة او اخلد مف

نززتب قزعاموعززرب عزالن اإل بززادئ  اإلنرت لززى تصزميم ووم شززر  ع شززكل عزام ون نززي ب شززاء موقزع إلكرتو إن

سزززويقشزززبكة اال يزززة والت جزززارة اإللكرتون ختزززدم الت لزززيت  لزززن ا صزززة ت نزززتب وخا طزززرأ إىل نرت مزززا يت ب ك

يززززاال نززززي. وجيل لززززدفع اإللكرتو فززززة ل قززززررسزززززد ات املختل يززززات امل عزززززات  آل تززززرويج املبي سززززويق و الت

ضززيعم يشزملب كمزا االسزتهالكية سززية لإلعزالن التقليزدي    منهزامتعزددة وا عززالن املبزادئ األسا واإل

بزززادئ عزززرب  نزززتب وم يزززةتاإلنرت قزززع االلكرتون مزززات  صزززميم املوا سزززتهلنب والعال بزززة امل عزززز  رر لزززيت ت ا

 التجارية.  

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملالتسم قملااللكرت نيملعربملاالنرتنتمل4356

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

لزززة قزززرر بهزززذا املبزززدأ ي مزززثرية وفعا مزززة  حزززة عا جزززاتيف لم سزززويق املنت عزززرب و عزززا  ت خلزززدمات  ا

نزز تزززمتاإلنرت نزززت ب  لزززى االنرت سزززويق ع كززرة يف الت يزززة املبت نزززب التقن يزززع اجلوا نزززاول   لزززن ذ يفتزززا  بيت

صزززمي يزززة ت يزززب مأهم عزززإدارة وهزززاب تطويرو صزززفحات الو مزززة  الناإل قزززات العا شزززر والعال لزززذيوع والن وا
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عززات مززا يب واملبي طززيك سززة غ صززطلحات رئي ثززل   ززرك اززث  م سززويقالم نزززات ت سززتنبا  البيا ب وا

هزززاب  سزززويقية وأدوات نزززي والت سزززويق اإلعال نزززيب والت يزززد اإللكرتو عزززرب الرب سزززويق  نزززات الت عزززرض إعال

   .شطالن التفاعلي

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملااللكرت نيالد ليملالتسم قململ4357

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

قزززرر  طزززي امل هزززم يغ مزززن أ حزززدة  نزززت انزززات مكووا ثزززل بإلنرت لزززيت تتم صزززيل وا لزززى تو قزززدرتها ع

خلزز عززاملياملنتجزات وا سززتهلن ال فززي ب دمات إىل امل قززرر ف بززة يززتعلم الطهززذا امل يززيم األل يززة تق أ اسززوكيف

يززال نزززت دول خزززالل اإلنرت مزززن  عزززة موة  لزززى جممو مزززاد ع يزززاتباالعت مزززن املنهج عزززة  يزززةب تنو  واألدوات الرقم

نززت  عززرب االنرت سززويق  طززة الت هززا يف خ عززامليوودجم سززتهلن ال صززل إىل امل شززأنها أن ت مززن  لزززيت   شزززمليوب ا

ضززا فززاهي اي هزززا م م خززرى من سززويق  أ فززاهيم الت لززدولي م مززالا طززوير احل نززتب وت يزززةعزززرب االنرت  ت اإلعالن

 .عات املستهدفةواملكّون الثقايف واحلضاري واجملتمعي للمجتمتالءم لت

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملالتسم قملالسياحيمل الدردقيملال قميمل4358

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

سزززاأ طزززرأ م سزززوي يت هزززوم الت طزززالب تف يزززف ال مزززي  إىل تعر نزززدقي الرق سزززياحي والف ق  ال

يزززة و سزززياحة االلكرتون جزززز  يفزززرأال مزززن ح يزززة  عزززامالتهم الرقم جنزززا  م سزززياع وا سزززتقطاب ال نزززادأ ا ف

تززذاكر طززريان و لزززى  ال يززز ع جززز والرتك سززتخدمة يف احل قززات امل يززب والتطبي صززفحات الو خززالل  مززن 

خززرى  افة واملطزاعم رقمنزه  يزع العمليزات اخلاصزة بالسزياحة والسزفر والضزي فزق اال والفنزادأ  واملرا

 در من الكفاءة والفعالية.ى قن املؤسسات من حتقيق أقصاليت نّكو

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملال قميتكرملمجياملاإلعالنململ4359

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

هزززذا امل كزززز  لزززى قزززرر ير سزززوب وا.و عزززالناإلع خزززالل احلا مزززن  نزززت  لزززة عزززرب اإلنرت تزززف النقا ا

خززززرىب  يزززة األ يزززة والرقم هززززة اللوح طزززي واألج سززززاليب ويغ يزززة وا قزززرر كيف شزززامل نزززات اإلاء إن عززززرب عال

وإكسزاب ب ةذج التجاريزاالنمز مفهز إىلاملقزرر يهزدف  كمزا. هاميتقيات واخلدمات ولمنتجلاالنرتنت 

ا.زدف ان . لتسزويق عزرب التقنيزات الرقميزةل اخلزدماتو املنتجزات إسزرتاتيجيةتطزوير الطلبزة مهزارات 

هزززذا امل مزززن  لزززرئيس  هزززو ما عزززقزززرر   بزززاإلعالن  لزززق  ضزززيع  زززددة تتع جلزززة موا خزززالل  اربعا مزززن  نزززت  إلنرت

لززة و هزززةا.واتزف النقا لزز األج خززراحملمو قززرر ة األ ضززمن امل ضززايا ىب كمزا يت صززية والق ضززايا اخلصو ق

 .ذات العالقة بتكنولوجيا االعالن الرقمي عرب الوسائط احملمولة القانونية
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ملنظ ي(مل3 ملمعتمدةملساعاتمل3(مل1تملعامةمل تأميرامل4360

 خايفراملمبادئ التأمني وإدارة  4261متطلب سابق  

هزززوم الت بزززة تف يزززف الطل قزززرر اىل تعر هزززذا امل هزززدف  نزززواع ي صزززهاب واال مزززة وخصائ نزززات العا امي

قززرر  طززرأ امل هززاب ويت صززة ب يززة اخلا مززةويفرأ ادارة العمليزة التامين نززات العا تززائق التامي قززود و فزة لع املختل

طزززار اىل الت لزززف( واخ صززادمب ت حزززريقن ت غززرأب  طزززر النقاللبحري) يزززقب وخ طززر احلر ضزززد خ نززات  امي

 )تلف او فقد(. انالطري

ملنظ ي(مل3 ملةاتملمعتمدساعمل3تسم قملاخلدماتملاملالية:ململ4361

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

يتضمن هذا املقزرر دراسزة األنشزطة التسزويقية ملؤسسزات اخلزدمات املاليزة ويعزاجل تعريزف 

سززات املاليزة للتاخلزدم تزبو املؤس خلززدمات وعمليزة  هززوم تسزويق هزذ  ا مززن سزويات املاليزة وتطزور مف ق و

خزززدمات باإل سززويقية لل ئزززة الت يززل البي يزززتم حتل طزززوير تززم  قزززة بت نززب املتعل لزززى اجلوا يززز  ع ضزززافة إىل ترك

صزززة  سزززويقية اخلا مزززات الت ظزززم املعلو جلزززة ن يزززتم معا تزززم  مزززن  هزززا و سزززعريها وتروجي يزززة وت جزززات املال املنت

 ؤسسات املالية .بامل

ملنظ ي(مل3 ساعات(ململ3مبا ى ملالقانمنمل تش  عاتملالتامةمليفملفلسطةمل مل4362

 ايفرمبادئ التأمني وإدارة املخ 4261متطلب سابق  

عزززهب  سزززامه وفرو صزززه واق تزززه وخصائ يزززان وظيف قزززانون وب بزززالتعريف بال قزززرر  هزززذا امل بزززدأ  ي

قزززانون ا صززادر ال طزززرأ اىل م خلزززاصب ويت قززانون ا عزززام وال قززانون ال يزززبني وال شزززاديةب و سززية واالسرت لرئي

لزذمم ا مززا ملااملقصزود باحلق)العزام واخلزاص( واملقصزود با قزانونب ك يززة واشزخاص احلزق وتطبيزق ال ل

قزززوأ  ضززح احل بزززة يو يزززف الطل قززل اىل  تعر تزززم ينت هزززا.  مززل بطبيعت عزززن التعا لزززيت ختززرج  شزززياء ا يززة واال املال

تزززز يزززات ال طزززاع وعمل كززززم ق لزززيت حت قززززرارات ا مزززة و ال سززززطيو  بزززالقوانني و األنظ سزززوأ الفل امني يف ال

لززى األوكزذلن  تزأمني ب وع يززة لعقزد ال تزأمنيب  نزوابالطبيعزة القانون قززود ال فزة لع هززذا ع املختل ويعزرفهم 

يزز بززةيفاضزل  فاملقزرر ك قززود  الطل سززرته مزن الع سززب مزع أ مززا يناسزبه ويتنا يززة واتزار  يف احليزاة العمل

 .ستخدام األسلوب األمثل حللهااملختلفة ب ويتعرف أيضا على املشاكل اليت تواجهه وكيفية ا
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مل(نظ يمل3 ملةساعاتملمعتمدمل3التسم قملالد لي:ململ4363

 مبادئ التسويق 4161تطلب سابق م

قزة  بالتسزويتضزمن هزذا املقزرر  لزدولي. حيزث سزيتم التعزرف يجمموعزة مزن املوضزوعات املتعل ق ا

ضززع ا سزززاهمة يف و يززة وامل صزززناعية واخلدم شززتت ال لزززدولي يف املن سززويق ا قزززع الت لززى وا يزززة ع سزززس العلم أل

قززز هززذا  امل خززالل  مزززن  عززرف  سززيتم الت كزززذلن  لززدولي .  سززويق ا يززة للت ضززرر والعمل لززى املوا قزززة يع ع املتعل

لزذا يززدول ق املنتجزات واخلزدماتيبتسزو عززن البي فهزوا ب  سززية والسيئزة االقتصزاديقززدم نظزرة شزاملة  ة يا

لزيت يزوالثقاف نززد تسزومية ا تزؤتر يف الشزركات ع تزه ِعَلق سِزيكزن أن  قززرر ا يزدول هوخدما ب كمزا أن امل

ضززل الطزرأ يزد حجزم السزوأب حتديززة  حتديزع اآلتيغطزي املواضزي ة يززخول إىل األسزواأ األجنبللزدد أف

 .ة شاملةيقية وإنشاء خطة تسويقيات التسويجيار أفضل االسرتاتيتة اخيفيباإلضافة إىل ك

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3التأمةملعل ملاحلياةمل مل4364

 وإدارة املخايفرمبادئ التأمني  4261متطلب سابق  

كززا لززى املمتل تزأمني ع هززوم  يززف الطلبزة تف هززذا املقزرر إىل تعر يززةت ويهزدف  مززن  املسزؤولية املدن

لززى :خزالل  تزأمني ع صززةب  أسزاليب ال تزأمني علزى املمتلكزات اخلا هززا ال كتلزف املمتلكزات ومزن أهم

تززأمني ضزد سززؤولية املدنيز واملمتلكزات التجاريزةب وال تزأمني البحزري ب وامل يززق ب وال هززذ  احلر ة وراء 

 ؤسساتاملاملمتلكات ب كما تبني هذ  املادة املخايفر اليت يتحملها األفراد و

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3تامةملالسيا اتمل احلما ثمل مل4365

 مبادئ التأمني وإدارة املخايفر 4261متطلب سابق  

يزززة  ضزززات االجبار نزززواع التعوي سزززيارات و ا لزززى ال نزززات ع نزززواع التأمي فزززة ا قزززرر ملعر هزززذا امل هزززدف  و ي

سززعارها  سززتثناءاتها  وأ شززرويفها و ا يززان  مززع ب هززا  صززة ب حززق اخلا يززة و املال تزززامني و ااالختيار جززراءات ال

تزززامني عزززادة ال بزززات و ا سزززوية املطال قزززوانني وت شزززارة اىل ال مزززع اال هزززا  كزززل من سزززتخدمة يف  مزززاذج امل  و الن

 احمللية و االتفاقات الدولية و االقليمية.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2عاتملمعتمدةمل سامل3أنظمةملاملعلمماتملالتسم قية:ململ4367

 تطبيقات حاسوبية يف التسويق 4265متطلب سابق 

قززززررنززززاويت هززززذا امل بززززادئ ل  ضززززامني وامل فزززززاهيم وامل صززززفا  للم مزززززات  و مززززة املعلو سززززية ألنظ األسا

نزززاء  مزززال أت مزززات األع هزززا إدارات منظ مزززد علي يزززث تعت سزززتخدامها ح شزززكال ا هزززا وأ سزززويقية ووظائف الت

سززويقية  شززايفاتها الت صززاالت القيزام بن مززات واالت يززات املعلو فززاهيم تقن قززرر م نزاول امل مززا يت فززة ك املختل
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لزيت تسزاعد  سززية ألنظمزة املعلومزات يف ا يززق فهزم وحتليزل املكونزات األسا التسزويقيةب باإلضزافة للتطب

 .ACCESS العملي لبناء قاعدة بيانات تسويقية على برجمية

تزأتي مزن أهميزة وظيف لزيت تعتزرب مزن وظزائف إن أهمية أنظمة املعلومزات التسزويقية  يزة التسزويق ا

يزززةب وب ئزززة اخلارج صزززاال بالبي ثزززر ات مزززة األك تزززاملنظ سزززويقية ال مزززات الت مزززة املعلو جزززة ألنظ فزززإن احلا الي 

 ملحة للمنظمات املعاصرة. تصبح

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملاالتصاالتملالتسم قيةملااللكرت نيةملاملتكاملةمل4368

 التسويق مبادئ 4161متطلب سابق 

هززز تزززرب  نزززيقزززرر ذا امليع سزززويق اإللكرتو سزززاس للت جزززر األ طزززيح سزززة ب ويغ صزززر رئي تزززة عنا  بتال

شززمل  و سززرتحتلت يززيم ا صززرب وتق نززي املعا سززويق اإللكرتو لززة الت نززي يززل حا سززويق اإللكرتو اتيجيات الت

 وإعداد خطة التسويق اإللكرتوني الشاملة للعميل.  بالبديلة

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3القانمنملالتجا ي:ململ4371

تزاجرب السزجل التجزاريب العقزودبمفهو  م القانون التجاريب يفبيعة األعمال التجاريزةب ال

مزززوجز (األ شززكل  فزززالس ) ب يززةب اإل شززركات التجار سزززند وراأب ال يززة )  لززز وراأ التجار مززع اززث  ب 

 السحب والكمبيالة والشين (.

ملتد  بملعمليململ4379 مل مل4يفملاإل ا ةملالصحية: ملمعتمدة ململعملي(مل4ساعات

 ساعة معتمدة 60تيا  متطلب سابق   اج

قزززدرات ال هزززارات وال طزززوير امل يزززز وت قزززرر إىل تعز هزززذا امل هزززدف  يزززق عملي لزززب/ة وتطب لزززدى الطا يزززة 

قززززز يززززة يف احل فززززة النظر ملزززززدة املعر صززززحية  سزززززات ال حززززدى املؤس تزززززدرب يف إ خززززالل ال مزززززن  يززززداني  ل امل

يزززة100 لزززن يف  سزززاعة عمل كزززون ذ حزززدىب وي يزززة اإل إ شزززرافية أو التنفيذ يزززة أو اإل قزززع اإلدار يزززة املوا دار

صزززة بزززات خا خزززالل ترتي مزززن  يزززة  يزززة التدريب لزززب/ة يف العمل صزززص الطا صزززلة بتخ بزززني با ذات ال عزززاون  لت

 اجلامعة واملؤسسة الصحية.

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3م قملالسياحيمل الدردقيمل التسململ4380

 التسويق مبادئ  4161متطلب سابق 

صززا سززويق السزياحي والفنزدقي واخل فززاهيم األساسزية للت سززوأ يتضزمن املسزاأ  امل ئص العامزة لل

سزززو بزززع الت سزززويق واملر يزززف الت سزززويقيةب و تعر ئزززة الت سزززياحيب والبي مزززة يقيال نزززتج واخلد بوتعريف امل

نتج السياحيب وأسس التسويق السياحي واملززيج التسزويقي وعناصزر ب السياحيةب ويفرأ تسعري امل
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يزززار  يزززة اخت شزززرائي ب وال سزززائح ال سزززلوك ال سزززياحية و لزززدوافع ال فزززة ا سزززرتاتيجيهومعر سزززويقيهب  أال الت

سزززيا جلززذب ال مزززات ا سززياحيبوتنمية مقو يزززج ال سززويق والرتو يفزززرأ الت سززائل و سزززويق يف حي وو ودور الت

ذا املقرر مسزات اخلزدمات السزياحية والظزروف التسزويقية .زاب  الصناعة السياحيةب كما يتناول ه

يزززة شزززرائحب وكيف لزززف ال صزززال تخت سزززاليب االت سزززياحيةب وأ جزززات ال طزززوير املنت يزززة وت سزززاليب تنم  وأ

بزرامج اإلعزالم والرتويزجب وسيا ظززيم  سززعري  سزاتمتابعزة تطزورات احلركزة السزياحيةب وكيفيزة تن الت

 الشاملةالسياحيب وإسرتاتيجية التسويق السياحي 

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3اجلم ةملالسياحيةمل ملأنظمةململ4381

 اإلدارة مبادئ 4101متطلب سابق  

هزوم إدارة اجلزودة الشزاملةب وبيزان كيزف يتضمن هذا املساأ املبادئ واملمارسزات املرتبطزة تف

صزززر  صزززبحت عنا جزززودة أ فزززة لل يفزززر املختل صزززناعة أساأن األ جززززأ يف ال جززززءا" ال يت يزززة و سزززية وجوهر

سزززياحي هززززاب ال صزززة ب فززززاهيم اخلا سزززم امل جلزززودة ور عززززريفهم ا يزززة ت يززززة وكيف سزززرتاتيجياتها اإلدار ةب وا

هززا أداة مزن أدوات اإل لززى أن جلززودة ع تززأترت بظهزور ا لززيت  طززيط والعوامزل ا يززة التخ هززا يف عمل دارةب ودور

عزززة أن سزززياحية ب ويفبي صزززناعة ال سزززرتاتيجي يف ال مزززةاال كزززن  ظ لزززيت مي سزززائل ا جلزززودة واألدوات والو ا

سزززتخدامها  مزززة ا سزززرتاتيجيات خد سزززة ا ضزززافة إىل درا جلزززودةب باإل طزززوير ا يزززة ت سزززهيل عمل جزززل ت مزززن أ

شزز ملزززوارد الب بزززني إدارة ا هزززا و قززة بين هزززاب والعال سزززاليب تطوير سززتهلنب وأ طزززوير امل فزززة ت نزززاء تقا رية يف ب

مززالء وا بزززائن أو الع هززم الز يززق ف عززن يفر سززتمرار  مززة با سززياخلد قزززة ل هززم ويفري صززال ب سززاليب االت اعب وأ

هززززم عززززاملتهمب وتف سزززززياعب  م عززززن ال مززززات  صززززادر املعلو يزززززة إدارة م سززززاعدتهمب وكيف جززززاتهمب وم حا

لزتمكني املنشزأة السزياحية مزن   وكذلن يتناول املساأ تطوير جودة املنزتج السزياحي واحلفزاظ عليزه 

 املنافسة يف األسواأ احمللية والدولية.

مل ي(ساعاتملنظمل3ساعات(مل مل3و نمليفملاملؤسساتملالسياحيةمل لتخالش ا مل املإ ا ةململ4382

 اإلدارة مبادئ 4101متطلب سابق  

مززاكن  نززادأ واال شززروبات املسزتخدمة يف الف يززة واملزأكوالت وامل هززذا املسزاأ إدارة األغذ نزاول  يت

لزيت تقزدم خدمزة  كززرة ا لزب ف فززة ب وهزو يعطزي الطا عززام والشزراب يف الصزناعات السزياحية املختل الط

فززةعززن عامزة  فززةب وكيفيزة معر صززادر  املختل تزه وم غززذاء ونوعيا يززة  ال سززتالم األغذ تززهب وكيفيزة ا جود

من املوردينب وتأكيد مطابقتها للشزرو ب وكيفيزة اسزتخدام احلاسزب اآللزي يف مراحزل الشزراءب 

خزززززززينب وا سززززززتالم والت ضزززززززراوات واال كززززززه واخل حزززززززومب والفوا نززززززواع الل يزززززززب وأ صزززززززرف والتجه ل

ورهيززات حفزظ  للوا م الضزرورية للمطزبخ مزن املزواد اخلزامب ووسزائلوا واستخدامهاب ومستلزماتها
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يززز  يززة ره يززة تالفيهزاب وكيف لززف األغذيزةب وكيف سززببة لفسزاد وت شززروباتب والعوامزل امل األغذيزة وامل

 . لمطبخب واملطاعميفلبات األيفعمة واملشروبات الال مة ل

مصصدةململسصصاعاتمل3السصصياحةململصصصراعة  اساتملاجلد ىمليفململ4383 مل1،ململينظصص مل2 ملمعت

مل(عملي

 سياحيةإدارة املؤسسات ال 4280متطلب سابق  

سزززاأ  هزززذا امل هزززدف  شزززاريع  إىلي يزززة للم جلزززدوى الفعل سزززة ا مزززل درا سزززية لع حملزززاور األسا يزززد ا حتد

يززل السزوأ إىلالسزياحية حيزث يتطزرأ املسزاأ  هززات  دراسزة و حتل السزياحي مزن العزرض و الطلزب وتوج

خززز سزززني ويأ سزززة املناف يزززتم درا مزززا و سزززائحنيب ك خلزززدمات  ذ أال قزززع وا يزززل املو بزززار حتل عزززني االعت ضزززا ب ي

لزززوظيفي املقد كزززادر ا شززروع ب وال لزززال م للم سززلوب اإلدارة ا يزززار أ خلزززدماتب واخت .ززذ  ا سزززعر  مززة و ال

صزز عزززايري ت لززى م سززاأ ع كزززز امل مززا وير شزززروع ب ك مززل بامل لززال م للع يزززد ا سززياحي وحتد شزززروع ال ميم امل

قززدير  شزززروع وت ملززتغرية يف  امل تززة وا كززاليف الثاب لزززى  رأسالت ئززد ع قززدير العا شزززروع و ت لززال م للم ملززال ا ا

شززززروع ملزززالرأس ا لززززة مل جززززدوى متكام سزززة  عززززداد درا لززززب ا مززززن الطا لزززب  لززززي يط نززززب العم ب ويف اجلا

 ومناقشتها يف اخر الفصل.

ملنظ ي(ململ3 ملمعتمدةملعاتسامل3(مل1اللغةملاالجنليو ةملالسياحيةمل مل4384

قزززرر  هزززذا امل هزززدف  بزززةب  إىلي قزززراءة و الكتا هزززارتي ال يزززة م لزززتنم مزززن وذ صزززيلتهم  سزززيع ح ن بتو

صززززا يزززة وخصو فزززردات االجنليز لززززى  امل عزززرف ع مززززن الت كزززذلن  يزززنهم  سززززياحيب ونك جملزززال ال يف ا

 .العالقات الداللية والنحوية داخل اجلملة وداخل الفقرة

ملنظ ي(ململ3 ملمعتمدةملساعاتمل3(مل2اللغةملاالجنليو ةملالسياحيةمل مل4385

 (1اللغة االجنليزية السياحية ) 4384متطلب سابق  

حلززديهز هززارتي االسزتماع وا يززة  م قززرر إىل تنم هززذا امل مززام خبززواص دف  طززالبب واالهت لززدى ال يث 

طززرأ  حلززديثب والت سززتماع وا فززة يف اال يززة املختل سززاليب اللغو بزززة  إىلاأل فززاظ الغري لززهجات واألل عززض ال ب

مزززا ي غزززةب ك سزززتخدمة يف  إىلهزززدف يف الل يزززة امل صزززوص األدب هزززم الن نزززاء وف بزززة يف ب هزززارات الطل يزززة م تنم

 االجتماعية املختلفة. اقفاملو

ملنظ ي(ململ3 ملمعتمدةململساعاتمل3حيةملاللغةملالعرب ةملالسيامل4386

يززة  غززة العرب عززدة لفهزم الل مززة كقا هززارات اللغويزة الال  بززة امل قززرر إىل إكسزاب الطل هززذا امل يهزدف 

يزززز يززززة العرب ثزززل  األاد مززززع م فززززردات واجل مززززل وامل نززززواع اجل لززززة وأ نززززى اجلم يززززة ومب كززززات العرب ة واحلر
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إكسزاب الطلبزة حصزيلة مزن والتذكري والتأنيث وأ منة الفعلب كمزا يهزدف إىل  عددوالصفات وال

سززاب  هززدف إك تززة يف اللغزة ب كززذلن علزى احملاد سززياحةب ويركزز  صززا يف جمزال ال املفزردات وخصو

 الطلبة املهارات الال مة للتواصل.

ملنظ ي(ململ3 ملمعتمدةململساعاتمل3(مل2اللغةملالد نسيةملالسياحيةمل مل4388

 (1لغة الفرنسية )ال 0211متطلب سابق  

قزززرر  هزززذا امل هزززدف  هزززا إىلي يزززة م مزززن تنم صزززيلتهم  سزززيع ح لزززن بتو بزززةب وذ قزززراءة و الكتا رتي ال

لززززى  عززززرف ع مززززن الت كزززذلن  يززززنهم  سززززياحيب ونك جملزززال ال صززززا يف ا سززززية وخصو فزززردات الفرن امل

 ة والنحوية داخل اجلملة وداخل الفقرة.العالقات الداللي

مصصدةململسصصاعاتمل3ملاتملالتمز صصعقرمالمسائ ملااللكرت نيةملاحلد ثةمليفململ4400 مل2 ملمعت

مل(ملعمليمل1،ملنظ ي

 مبادئ التسويق 4161تطلب سابق  م

بزززة يززتعلم الط هززذا املل يزززل قزززرر يف  يززة حتل سززاكيف عزززرب و شززورة  نزززات املن يزززدة البيا عزززالم اجلد ئل اإل

كمزا يزدرس خزدماتها. الشزركات و لتحديد كيفيزة تسزويق ونشزر منتجزات املعتمدة على اإلنرتنت

هزززذا  بزززة يف  عزززالم املت قزززرراملالطل سزززائل اإل نزززات و مزززن مكو عزززة  عزززة متنو مزززةجممو نزززوات قززّزيو بقد يم ق

يف  تدماواخلز نتجزاتاملحتقيزق أهزداف التسزويقب ودمزج يف ساعد بشكل أفضزل قد تالتو يع اليت 

نززوات جززراء و بتلزن الق سززب احلاجزة. التعزديالت املإ بززة ح فززذطلو طززرأ املقزرر إىل منا مززا يت يززع  ك التو 

يززدة  يززات اجلد يزززاعزززرب تقن يزززديوب وب 2.0ب لو عززاب الف لزززةب وأل هزززة احملمو ضزززيةب االوا  عززوالاألج فرتا

نززيب  يززد اإللكرتو عززالم ووالرب سزززائل اإل شزززبكات و يززدب وال يززةب اجلد فزززاعليواالجتماع يززون الت  التلفز

 ة.واالذاعة وغريها من الوسائل احلديث

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3اإل ا ةملاحملليةمل احلكاملاحمللي:ململ4401

 مبادئ اإلدارة 4101 متطلب سابق

هززززة احمل شزززأة االج سزززاأ ن نزززاول امل هزززدافها يت شزززكا.ا وا يزززة وا يزززة اإلدار هزززوم الالمركز يزززة ومف ل

جملزززالس احمل شزززكيل ا يزززة ت يزززة وال لزززي واالدارة احملل كزززم احمل بزززني احل يزززق  صزززة للتفر عزززايري اخلا يزززة وامل ل

جملززالس  نزاول املسزاأ دور ا مززا يت لزيت تعزاني ك شززاكل ا غززيري احملونظزم العزاملني فيهزا وامل ظزل ت ليزة يف 

لمحليزات يف التنميزةب كمزا يهزتم املسزاأ يف  الرتكيزز علزى تطزور دور الدولة واعطاء هامش اكرب ل

التوجزه ءزو االدارة احمللية يف فلسطني منزذ  مزن احلكزم العثمزاني حتزى قيزام السزلطة الفلسزطينية و

يززث تق يززة مزن ح لزإلدارة احملل ملززنظم  قززانوني ا لززةب وااليفزار ال نزاء الدو لززيت  سززيمب صززالحيات ا الدولزة وال
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هززا الوحزدات احمل ثززة تتمتزع ب يززة واالدوار احلدي ضززاء اجملزالس احملل يفززرأ اختيزار اع يززة و يززة وكزذلن ال ل

 نمية.اليت تلعبها اجملالس احمللية يف فلسطني يف بناء الدولة وتسريع عجلة الت

مل(ملعمليمل1،ملنظ يمل2 ملمعتمدةململساعاتمل3ملاسرتاتيجياتملالتسم قملااللكرت نيمل4403

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق  

هزززدف  يزززة  قزززررهزززذا املي ضزززيح أهم طزززوير إىل تو بزززل ت مزززن ق يزززة  سزززويقية  الرقم سزززرتاتيجيات الت اال

سزززززات  شزززززركاتباملؤس ثزززززل ويتناول وال فزززززاهيم م سزززززرتاتيجي م طزززززيط اال صزززززر  التخ عزززززام وعنا ب  ال

تزززززه ب  سزززززويقي وادوا سزززززرتاتيجي الت طزززززيط اال يزززززل ووالتخ يزززززة والداخلحتل ئزززززة اخلارج واالدوات  يزززززةالبي

قزوة والضزعفوحتديزد ن املستخدمة يف التحليل البيئيب قزد  قزا  ال لزيت  فزرص املتاحزة واحلزديات ا وال

التمزايز  بوإسزرتاتيجيةالتوجزه ءزو السزوأ الكلي اسزرتاتيجيةتلن الشركاتب كما يتناول  تواجه

مززا أ نززيب ك سززوأ االلكرتو ئززة ال يززج يو رز سززات الرتو يززع وسيا سززات التو  نزززياإللكرتعززرض سيا ب و

خززززززززريا   طززززززززرأ أ يززززززززف إىل الويت كززززززززل بتعر مززززززززة وا.يا فززززززززذة األنظ سززززززززرتاتيجيةاملن سززززززززويقية   لإل الت

يزززززذ بلكرتونيةاإل جلزززززة تنف سزززززرتاتيجيومعا لزززززة اال يزززززة املتكام سزززززويقية  االلكرتون هزززززا ومراقبات الت ت

 .البيانات التسويقية اليت يتم استخالصها عرب األدوات اإللكرتونية املتخصصةاستنادا  إىل حتليل 

ملنظ ي(ململ3 ململمعتمدةملساعاتمل3ملاسرتاتيجياتملالتسم قملااللكرت نيمل4403

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق  

نززززاول ي نززززتقززززرر هززززذا املت عززززرب االنرت سززززتهلن  سززززلوك امل مززززع  مززززل  يززززات التعا يززززات بآل شززززراء  وال

سززتهلكني  جززاتلمنلامل خلززدمات ت نززتب  وا سززباب وراء عززرب االنرت كززذلن أال عززرب اإلو شززراء  نزززتب ال نرت

يززف  ظززوك سززويق ين جزززال الت نزززت عززرب ر ر ظزززإاالنرت مززن من سززتهلن  سزززيسززلوكي وور ىل امل ب وأدوات نف

لززهاب  هززائيب وحتلي سززلوك املسزتهلن الن قززة ب نززات املتعل صززميم أمززن اسزتخالص البيا يززة ت هززم كيف جزل ف

نزززت  شزززبكة االنرت لزززى  قزززع ع تزززهبلزززيليبمو تزززه ورغبا صزززل إىل   احتياجا لزززيت ت سزززويق ا سزززالة الت شزززاء ر وإن

  .سربسهولة وي املستهلن

ملنظ ي(ململ3 ملمعتمدةململساعاتمل3ملإ ا ةملسلسلةملالتم  دملااللكرت نيةمل4405

 مبادئ االدارة 4101متطلب سابق  

فزة اإلمزداد والتخززين ب ويلكرتونيزةاإلمزداد ل اإلسزعلزى سالقزرر يركزز هزذا امل نزاول دور وظي ت

سززة؛  يف شزززرتيات؛ واملؤّس خزززينوإدارة امل يززّزات الت يزززة إدارة عمل سززتخدام تو؛ الرقم مزززات  يزززاتقنا املعلو

 .احلديثةين الرقمي يف الشركات واالتصاالت لدعم وظيفة اإلمداد والتخز
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ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3العلممملاالكتما  ةملاملتقدمةمل مل4410

 اساسيات يف العلوم االكتوارية 4318متطلب سابق  

 هززذ ذا املقزرر إىل تعريزف الطلبزة تفهزوم ألدوات ومنزاذج التحليزل االكتزواري وأهميزة يهزدف هز

يززة. و تت خزززايفر املال تزززامني وإدارة امل يفززر يف ال مززاذجاأل سزززيات الن هزززا يف  ضزززمن أسا يزززة وأهميت االحتمال

يززززة  يزززة وكيف مززززاذج الرتاكم كزززررة والن مزززاذج املت ملززززادة الن هزززذ  ا طزززي  يززززة , وتغ لزززول العمل قزززديم احل ت

كمزا تتضزمن حتليزل جزداول احليزاة وجزداول الرمزو  والدراسزات  .ا يف شركات التامنياستخدامه

سززز جزززودات واملال عزززد ب وإدارة املو يزززل التقا بزززاتكانية ب ونو صزززان  طلو عزززدد و النق يزززاة املت ودوال احل

 التدرجيي املتعدد.

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3العالقاتملالعامةمليفملش كاتملالتامةمل مل4411

 ئ التأمني وإدارة املخايفرمباد 4261متطلب سابق  

مزززة يف قززات العا يزززة العال هززوم وأهم قزززرر ملف هززذا امل قززدم  تزززامنيشززر ي جمزززاالت كات ال نززاول   ب ويت

لزرأي العزام العالقات العامة و تنظيم العالقزات العامزة والتخطزيط ألنشزطة العالقزات العامزة ومفهزوم ا

عهزا يف أنشزطة العالقزات وتكوينه وتغيري  وخصائصه وأنواعه. كزذلن اسزتخدام االتصزاالت وأنوا

ت العالقزة. و يركزز هزذا املقزرر علزى ذا العامة وممارسات وتطبيقات العالقزات العامزة مزع األيفزراف

 ت العامة وارتبايفها بالتسويق للخدمات التامينية املختلفة.العالقامفهوم 

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3التمم  مل االستثما مليفملش كاتملالتأمةمل مل4412

 إدارة احملافظ االستثمارية 4317متطلب سابق  

سززاليب سزززس و أ بززة بأ يززف الطل قزززرر إىل تعر هززذا امل هززدف  غزززرض حت ي لززن ب يززة وذ قزززوائم املال يززل ال ل

شززركات تقيزيم مركزهزا املزال قزة باالسزتثمار والتمويزل يف  قززرارات املتعل هززا مزن أجزل اختزاذ ال ي وأدائ

ختززز لزززى ا قززدرة ع قزززومي و ال نزززاتج ال سززتثمارات يف ال هزززذ  اال تززامني ودور  يزززات ال سزززليم يف  آل قززرار ال اذ ال

 التمويل و االستثمار يف هذا القطاع احليوي

ملي(نظ مل3ساعات(مل مل3يراتملالرق ملالربيمل البح يمل اجلميمل تاممل4319

 مبادئ التأمني وادارة املخايفر 4261متطلب سابق  

لزززربي  فزززة )ا عزززه املختل قزززل بانوا تزززأمني الن هزززوم  طزززور مف بزززة بت يزززف الطل قزززرر اىل تعر هزززذا امل هزززدف  ي

تزززامنيوا يزززة ال مزززة لعمل يزززة الناظ يزززة واحملل قزززوانني الدول هزززدات وال جلزززوي(ب واملعا قزززل  فلبحريوا يزززهب وينت

نزززوا طزززريان وا تزززأمني ال قزززود  نزززواع ع ضزززيح ا لزززى لتو تزززامني ع شزززعار ال يفزززائراتب ا تزززامني  يزززه)  تزززائق ف ع الو

سززؤولية تززامني البحزري وم ضززا عقزد ال شززرع املقزرر اي سززؤولية الطزريان( . وي تززامني مزن م  الطزائراتب ال
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فزاة ومزن اء كل من الشاحن والناقل البحري. واتم بتوضيح تسوية املطالبزات والتخلزي واالخطز املع

 ري.تم االشرتايفات االخرى يف التامني البح

ملاملخاط مل تطبيقاتملحاسمبيةمليفملالتأمةمل مل4333 ملعملي(2نظ ي،ململ1ساعات(مل مل3ا ا ة

 رة املخايفرمبادئ التأمني وادا 4261مبادئ احلاسوبب  0102متطلب سابق  

هززذ  املي خززايفر بواسزط قززررهزدف  منززاذج ادارة امل حززل بعزض  لززب  قززات ة بلتعلزيم الطا عززض التطبي

يززات  الشزائعة يف جمزال إدارة كزايفر التمويزل تزأمني مثزل  برجم  ,Excel, SPSS, SASوال

Minitab  لزب . يتم توضيح هذ  التطبييقات يف كترب حاسوب. يف نهاية هزذ  املزادة يتوقزع مزن الطا

 .منيفهم بعض من التطبيقات احلاسوبية  والتعامل معها يف جمال ادارة املخايفر والتاان ي

ملاملاليةمليفملاملؤسساتملاملاليةمل ش كامل4338 ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3تملالتأمةمل اال ا ة

 إدارة احملافظ االستثمارية 4317متطلب سابق  

لزززالدارة  سزززية  بزززادىء االسا لزززب بامل يزززف الطا قزززرر اىل تعر هزززذا امل هزززدف  شزززركات ي يزززة يف ال املال

سزززاملال وادارة ا لزززة را سززاملالب وهيك نزززة را ثزززل موا  سززاهمة م صزززامل لزززى ال يزززز ع مزززع الرتك لززةب  ول املتداو

 االدارة املالية فيها.شركات التامني وعلى 

تززززامني  شزززركات ال ملززززالي يف  يزززل ا يفزززرأ التحل هززززارات يف  لزززب م سززززاب الطا سزززعى الك مزززا ي ك

هززا وا سززهم في مزززيم اال يززة . وتع سززات املال طزززرأ اىل واملؤس مززا يت يزززةب ك مززة املال سززتخدام القي سزززندات با ل

 .يةمنوذج تسعري االصول الرامسال

ملعملي(1،ملنظ يمل2ساعات(مل مل3  اضياتملالتامةمل مل4339

قزززة  سزززائل املتعل حلزززل امل مزززة  ضزززية الال  هزززارات الريا لزززب امل سزززاب الطا قزززرر اىل اك هزززذا امل هزززدف  ي

نزاول املقزرر مبزادىء اساسزية يف علزوم باملخايفر املختلفة على االفزراد واملمتلكزات والشزركاتب و يت

مزززاالت صزززاء واالحت مزززل واالح ضزززل والتكا بزززؤ ون التفا منزززوذج التن يزززلب و منزززوذج التحل ئزززدة و يزززة الفا ظر

 .قبلياملست

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3حماسبةملالبرمكمل التامةمل مل4344

 (1مبادئ احملاسبة ) 4131متطلب سابق  

يززف إىل املقزرر هززذا يهزدف بززة تعر سززات و توضزوعات الطل صززيلية درا تززأمني للبنزوك تف يززتم وال  و

نزاول ضززوعات ت يززة املو نززواع  التال هززاو كالبنزو أ يززث مززن وظائف شززأة التعريزف ح طززور والن سززام والت  واألق

سززم وهزي األقسزام هزذ  لعمزل احملاسزبية واملعاجلزة فيزه احملاسزيب النظزام وعناصزر والفنيزة اإلداريزة   ق



 

416 
 

سززابات اجلاريزة احلسزابات تزوفريب بح ئززعب ال سززبية والقيزود املقاصزةب الودا يززاالت لقسزم احملا  الكمب

فززاالت مزززادات والك سزززتند واالعت يززة ويف يةبامل عزززداد النها قزززوائم ا يززة ال قزززة املال جزززاري نزززنبالب املتعل . الت

تزأمني شززركات  اسزبة دراسزة هززا ال تززأمني  اسزبة من يززةب واملبزادئ ال  شززركات وحسزابات القانون

تزززأمني لزززى ال يزززاةب ع تزززأمني احل حلزززوادث و عزززا ا تزززأمني دةوإ يزززع ال عزززهب ام بزززة أنوا لزززى الرقا يزززات ع  عمل

 .التأمني لشركات يةاملال والقوائم التأمنيب شركات

ملاملاليةمل التحمل4414 مل االسرتاتيجيات مليفملش كاتملالتأمة ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3لي 

 4241متطلب سابق  

.زز قززدم  يززة و التحليزل املت خززايفر املال شززأة امل يززف الطلبزة بن قززرر إىل تعر هززذا امل خززايفر يهزدف  ذ  امل

مززززززة يف  ثزززززة و املتقد سزززززرتاتيجيات احلدي تززززززامني و اال كزززززايفر ال يزززززة و  لزززززواملال يززززززة. ع تزززززامني واملال م ال

صزززة بطبي يزززة اخلا شززاكل املال هزززا كامل لزززة وتكاليف شزززكلة الوكا ثزززل م شزززركات م هززذ  ال مزززل  عزززة ع

ملزز مززن األمزوال ب وإدارة ا.يكزل ا بززؤ بإحتياجزات الشزركة  الي وإدارة صزايف رأس املزال العامزلب والتن

سززتعملة وحسزاب تكزاليف رأس املزال وإ نزواع األمزوال امل مززع دار.زا ب واملوا نزة بزني أ ة هيكزل األصزول 

قزرارات املاليزة املهمزة  سززتئجار  التعزرض لل قزرار إسزتبدال األصزل واملفاضزلة بزني إ ثززل  يف ذلزن اجملزال م

 وشرائه.

 عملي(مل2،ملنظ يمل1ساعات(مل مل3مش  عملالتخ  مل مل4416

 مناهج البحث العلمي 5303عة معتمدة ب سا 90متطلب سابق  انهاء 

ث رية بالتطبيق العملي من خالل قيام الطلبة بإجراء النظتهدف هذ  املادة إىل ربط املعرفة ا

يتناول فيه بالدراسة والتحليل مشكلة أو ظاهرة معينة يف موضوع  بتطبيقي كمتطلب للتخرج 

إتباع الطريقة العلمية ومناهج أساليب من موضوعات التامني وإدارة املخايفر وذلن من خالل 

 ئة التدريس يف القسم.هي البحث العلمي وذلن حتت أشراف احد أعضاء

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3االقتصا ملالدلسطيين:ململ4421

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

فزززرتات  خزززالل ال طزززور   سزززطيو وت صزززاد الفل سزززية لالقت مزززح األسا قزززرر املال هزززذا امل نزززاول  يت

بزه بسزبب االحزا لزيت حلقزت  بزأهم التشزوهات ا لزيت مزر بهزاب ويعرفنزا  ل اإلسزرائيلي تاللتاراية ا.امة ا

قزززرر إىل أ هزززذا امل طزززرأ  مزززا يت سزززطني. ك نزززاول لفل حزززة  ويت سزززطينية املتا صزززادية الفل ملزززوارد االقت هزززم ا

مززة يززة العا كززذلن املال سززطينية و عززات االقتصزادية الفل سززطيو والقطا قززومي الفل لززدخل ال  حسزابات ا
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يزززة  قززات التنم بزززات ومعو فززاأ ومتطل يزززة وآ صززادية اخلارج قزززات االقت سززطينية والعال صزززادية يف االالفل قت

 فلسطني.

ملنظ ي(مل3معتمدةمل ملساعاتمل3الرقم مل املصا ف:ململ4423

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

قزززرر  هزززذا امل هزززدف  هزززا  إىلي نزززوك اانبي قزززود والب عزززن الن شزززاملة  كزززرة  لزززب ف طزززاء الطا إع

قزود ومعرفزة أهم  لعمليالنظري وا لزدور االقتصزادي للن ا يتهزوذلن من خالل  تعميق الفهم اخلاص با

ظزززام املقاي يززوب ن سزززتعراض ع خززالل ا مزززن  هززا  سززباب ظهور مزززع وأ قززود  هزززا الن لززيت وفرت يززززات ا ضززة واملم

قززود  نززواع الن حززدث أ سززلعية إىل  أ قززود ال مززن الن تززاراي  هززا ال سززل ظهور سززب تسل هززا ح سززتعراض أنواع ا

يززا كززذلن  املعروفزة حال نززوك و يززف بأهميزة الب قززرر إىل  التعر مززا يهزدف امل يززة. ك قزود االئتمان وهززي الن

نززوك مأنو يززة وب نززوك رار مززن ب فززة  هززا املختل كززذلن صختاع لززدور صززة و كزززي وا نززن املر ظززائف الب و

هزززا  نزززوك ودور شزززأة الب تزززاريخ ن فزززة  كزززذلن معر خزززرىب و نزززوك األ خبزززالف الب صزززاد  لزززه يف االقت يزززز  املم

 لي واملستوى الدولي. االقتصادي على املستوى احمل

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3التجا ةملالد لية:ململ4424

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122سابق لب متط

ع واخلدمات ابتداء من النظريايتناول املقرر  ت املختلفة يف تفسري التجارة الدولية يف السل

ظل تزايد التكاليفب تم نظرية النظرية الكالسيكية يف امليزة النسبيةب تم نظرية التجارة الدولية يف 

ثزة يف التجزارة الدوليزة  هزاءالوفرة النسبية على املوارد .كشر واولزنيب وانت باألسزباب النظريزة احلدي

ب دورة اإلنتاج والتجارة يف ظل املنافسة االحتكارية إضافة إىل هجرة العمل الدولية وتدفقات كأسلو

عززددة اجلن شززا  الشزركات مت حلززواجز رأس املزال الدوليزة ون ظززل وجزود ا جززارة الدوليزة يف  سزية أو الت

ل ارةاجلمركيةب وكذلن خصائص ومشاكل ر يت الدول النامية واالسرتاتيجيات التجارية املختلفة ا

 .االجنيبميكن أن تتبعها لتحقيق التنمية االقتصاديةب ميزان املدفوعات وأسواأ الصرف 

ملنظ ي(3مدةمل ساعاتملمعتمل3:ململحماسبةملتكاليفملاخلدماتملالصحيةمل4425

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

اليف من حيث يفبيعتها وأغراضهاب تصنيفات التكاليفب لتكيتناول هذا املقرر  اسبة ا

صزز كززاليف ت سززبة ت ظززام  ا شززفياتب ون كززاليف يف املست سززبة الت كززاليف ودورة  ا ظززام الت ميم ن

يززة و يزع اإلجزراءات عززايري  أوامزر التشزغيلب ونظزام التكزاليف املعيار هززا مزن حيزث وضزع امل قزة ب املتعل

تز فزات النارزة عزن تبزاين الن سززبية ائجوحتليزل االءرا ب الفعليزة عزن املعزايري املوضزوعة وإجراءاتهزا احملا
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سزززززبة  خزززززريا  دور  ا خلزززززدماتب وأ كزززززز ا كزززززاليف مرا يزززززع ت فزززززة لتو  طزززززرأ املختل ضزززززافة إىل ال باإل

 التكاليف يف اختاذ القرارات اإلدارية.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل ململ3:ململماتإ ا ةملاألزمل4426

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

فزة لال مزة من خالل تناول الت باأل ماتإىل تعزيز منهج االدارة  ساأيسعى هذا امل عريفات املختل

مزززة   يزززق اال  نزززاء فر يزززة ب كزززذلن ال صزززها  و نزززاهج تشخي هزززا وم سزززباب ظهور هزززا  وا صزززها ومراح وخصائ

سززرتا مززل معهزا  واال كززذلن املكلزف بالتعا سززتخدمة يف ادارة اال مزة  و تيجيات واالدوات  والوسزائل امل

 مزات ودور االتصزال والتغطيزة اال اال مة واستخدام االساليب الكميزة يف ادارة دارةإلة النماذج الفاعل

مززع  مززل  مززن التعا نززه  يززة نك قززدرات ادار لززب  سززاب الطا سززاهم يف اك تززا ي مززات  خززالل اال  االعالميزة 

استعراضا لبعض اال مات العامليزة واحملليزة كدراسزة حزاالت واقعيزة لال مزات ويقدم املساأ  اال مات

 .ات العاملية والعربيةبيئيف ال

ملنظ ي(3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملاملؤسساتملالصحيةملإ ا ةملاجلم ةملالشاملةمليفمل4427

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

جلزز جلززودة وإدارة ا هززوم ا لزب/ة تف يززف الطا لززى تعر قززرر ع هززذا امل هززا يف يركزز  شززاملة ودور ودة ال

شزززاملة يف املؤس جلزززودة ال صزززر إدارة ا سزززي وعنا جزززاع املؤس جلزززودة  سزززاتالن صزززاديات ا صزززحية واقت ال

هززذا امل نززاول  شززاملةب ويت سززات ال خززدمات املؤس جززودة  عززاد  جلززودة وأب ظززام إدارة ا جلززودة ون قززرر أدوات ا

 الصحية.

ملنظ ي(3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململال قابةملاإل ا  ةمليفملاملؤسساتملالصحيةمل4429

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

هزززوم املت لزززب/ة تف قززرر الطا هزززذا امل عززرف  عززي سزززات اب هزززا يف املؤس هززا وأهميت قزززويم وتطبيقات ة والت

عززة  الصزحيةب قزويم وأنواعهزا وجماالتهزا ومراحلزهاب ويزتم الرتكيزز علزى دور املتاب وأدوات املتابعزة والت

فزززا صزززحية وك سزززات ال يزززة املؤس يزززق فاعل قزززويم يف حتق شزززكا.ا والت صزززحية بأ يزززة ال خزززدمات الرعا ءة 

قزززرر هزززذا امل نزززاول  مزززا يت فزززةب ك صزززنافها املختل بزززة مف وأ بزززا  الرقا سزززرتاتيجيةب وارت بزززة اإل هزززوم الرقا

يجية بتحقيزق جنزاع املؤسسزات الصزحية والتأكزد مزن حتقيزق مؤشزرات األداء اإلسزرتاتيجي اإلسزرتات

 .ذ  املؤسسات يف ضوء عملية التخطيط اإلسرتاتيجي.
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل ململ3األ ب ة:ملعلاململ4430

لزززب/ة يزززف الطا لزززى تعر قزززرر ع هزززذا امل كززز  بزززادئ ت ير نزززاول م تزززهب ويت ئزززة وأهمي لزززم األوب هززوم ع ف

حزز مززراض وأسزاليب الب لززى دورات األ كززز ع غززري املعديزةب وير يززة و ئززة املعد صززي يف جمزال األوب ث والتق

يزة منهزاب واملشزكالت الصزحية املعديزة مزن حيزث انتشزارها واالسزرتاتيجيات  الفاعلزة واملمكنزة للوقا

يززة والسزيطر جززدتب ة عويركزز املقزرر علزى املسزببات والوقا مززراض متزى وجزدت وأينمزا و لزى هزذ  األ

لززمنب كمزا يركزز هزذا املقزرر علزى ويهتم املقرر بد راسة العادات الغذائية والعادات الصزحية عزرب ا

عززات    مزززرض وجممو ضززت لل عزززات تعر صززفات جممو بزززني  نززات  جززراء مقار ملزززرض إ لززنفس ا عزززرض  تت

 للوصول إىل منهج متكامل يف تقييم املخايفر وتشخيص املسببات.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3حماسبةملالتكاليف:ململ4431

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132بق متطلب سا

سزززززبة  سززززيات  ا حززززول أسا تززززام  هززززم  فززززة وف لززززب معر سززززاب الطا سززززاأ إىل إك هززززذا امل هززززدف  ي

ضززز يززززة املو خزززالل تغط مززززن  لزززن  كزززاليفب وذ عزززرفالت يززززة  الت عززززة وعات التال جمزززال بطبي سززززبة و   ا

كززاليفب هزززا الت سززبة وعالقت عززرف يزززةبداراإل باحملا صزززنيفاتهاب  والت كزززاليف وت نززواع الت لزززى أ  دورة ع

فزة عزن احملاسزبة والتكزاليفب املزواد قتزدف يززب حيزث مزن اإلضزافية واألعبزاء والعمزل املزواد تكل  التبو

سزززجيلب يزززات والت كزززاليفب ونظر بزززة الت لزززى والرقا كزززاليفبال ع يفزززرأ ت يزززع و كزززاليف تو   غزززري الت

 ومنزاهج اإلنتاجيزةب واملراحزل اإلنتاجيزةب  األوامزر ليفتكزا نظزم املساأ هذا يتناول أيضا  املباشرةب

اإلنتاجيزةب  األقسزام علزى اخلدماتيزة األقسزام تكزاليف تو يع ويفرأ التكاليفب وختصيص قياس

 باإلضافة إىل أساسيات تكاليف املقاوالت.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3لقمائاملاملالية:ملحتلي ملامل4433

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

سززاأ ي هززذا امل يززةلهزدف  لززب تنم قزراءة و وإكسزاب الطا لززى  يززة قززدرة ع قززوائم املال سززري ال سززواء تف

هزززداف يزززة وأ سزززب املال هزززم دالالت الن جزززوليب وف فزززرادي أو  شزززكل إ سزززتخدمي ب قزززوائم م يزززةب  ال املال

لزتغري قزوائم املاليزةب والتعرف على أتر ا قزرار املزالي يف األسزعار علزى ال قزدرة علزى اختزاذ ال تزم ال ب ومزن 

ضززوعات املسزاأبوذلز شززاملة تغطزي مو حززاالت دراسزية  بززذة ويزت ن بتطبيزق  خززالل  دراسزة ن لززن مزن  م ذ

شزززأة  يزززة للمن بزززالقوة اإليراد بزززؤ  هزززدف التن لزززى  يزززز ع مزززع الرتك فزززهب  ملزززالي وأهدا يزززل ا يزززة التحل عزززن ماه

ظززور مسزتقبليب اخلاضزعة للتحليزل وم هززا املزالي مزن من سززيةوقف قزوائم املاليزة األسا صززر ال ب حتليزل عنا
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يززة وات اأدوا قززاييس املال سززتخدامب امل شززائعة اال ملززالي ال يززل ا غززري لتحل قززاييس  يزززل اململ جززراء التحل يززة إل ال

 .وأتر التغري يف مستويات األسعار على القوائم املاليةاملاليب 

ملنظ ي(مل3 ملةعتمدساعاتملممل3احملاسبةملالض  بية:ململ4434

 (2 اسبة الشركات ) 4332متطلب سابق 

والقانوني النظام الضرييب ببعديه اإلداري بالضرائب وأنواعها ويف تعريهدف هذا املساأ إىل ال 

 جلميع أنواع الضرائب مع الرتكيز على ضريبة الدخلب ويتم ذلن من خالل تناول املوضوعات التالية

ضززرييب قززانون ال سززطنيوباالسزتناد إىل ال هززدافها  :  املطبزق يف فل هززا وأ ضززريبة وأركان التعريزف بال

هززا  ضززريبيةات بززاإليرادوعالقت ضززع   بغزززري ال لزززدخل اخلا ضززرييب ب ا شززريع ال صزززادر الت ضزززريبة ب م لل

تززب واألجزورب  والتنززيالت الضزريبيةب يززة احتسزاب ضزريبة الروا لززدى آل لزدخل  سززاب ضزريبة ا آليزة احت

شززززركات امل ضززززامنب ال فززززرادب الت شزززتت األ بززززح  سززززاهمةبمن سززززيب إىل ر لززززربح احملا يززززل ا يفززززرأ حتو

لززدخ  ضززرييبب ضزززريبة ا قززدير  جزززراءات ت هززال وإ نزززر ب لززيت  حزززل ا ضززريبةب  املرا صزززيل ال بزززات  حت العقو

مفهزوم اال دواج  وضريبة الرسوم اجلمركيزةب ضريبة األمالك ضريبة القيمة املضافةب ماتبوالغرا

  .الضرييب اال دواجالضرييب وأنواعهب ويفرأ رنب 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملنظ  ةملاحملاسبةمل4435

 (2)  اسبة الشركات 4332متطلب سابق 

وتعريف الطالب  باء النظرية احملاسبيةيركز هذا املساأ على منح الطالب اخللفية النظرية لبن

باجلوانب واألسس النظرية ملبادئ اإلجراءات احملاسبية ومفاهيمهاب فاجلوانب النظريزة للتطبيقزات 

الية  ملواسبية العملية تتطلب املزيد من إلقاء الضوء عليها ويتم ذلن من خالل تناول ااحمل ت ل ضوعات ا

نزواع النظريزات احملاسزبية ب ومراحنشأة احملاسبة وتطورها التاراي ل تطور النظريزة احملاسزبيةب وأ

نظرية احملاسبيةب ل ياإليفار املفاهيم واختالفها عن نظريات العلوم األخرى التطبيقيةب وتطبيقاتهاب 

نزاء وض املفاهيم واملبادئ والفر ب ركائز وأسس بناء نظرية احملاسبة احملاسبيةب مداخل ومناهج ب

واحملتزوى املعلومزاتي  لقياس احملاسيب للدخل املالي واملركزز النقزديبنظرية احملاسبةب مشاكل ا

 ومشاكل العرض واإلفصاع يف القوائم املالية للتقارير احملاسبيةب
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3تدقيقملاحلسابات:ململ4436

 (2)ات  اسبة الشرك 4332متطلب سابق 

قزوائم يركز هذا املقرر على املفاهيم واألصول العلمية وا  تزدقيق ال لزيت حتكزم عمليزة  لعمليزة ا

لية ا ومعايري  املاليةب والتقرير عن مدى عدالة العرض واإلفصاع وفقا ملعايري اإلبالا املالي والتقارير امل

لتدقيق ومن ضمنها ذ عاليت يسلكها املدقق يف تنفي اإلجراءاتالتدقيق الدوليةب حيث يتناول  ملية ا

لززةب  مززةب و زززع األد طززيط للمه صزززول التخ تززدقيق األ جزززراءات  يززةب وإ بزززة الداخل حززص الرقا يزززيم وف وتق

فةب واخلصومب واملصاريف واإليراداتب وصوال إىل إعداد تقرير مدقق احلسابات املستقل  أنواعه املختل

اأ أخالقيات املهنة يتطيف ضوء املعايري الدولية والقواعد اإلرشادية إلعداد ب  كما  رأ املقرر إىل ميث

 مدققي احلسابات. م بهااليت جيب أن يلتز

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3أنظمةملاملعلمماتملاملاليةمل املص فية:ململ4438

 العلوم املالية واملصرفية تطبيقات حاسوبية يف 4346متطلب سابق 

هزززا وعال مزززال وتقنيت مزززات األع مزززات يف منظ مزززة املعلو هزززأنظ ملزززالي يف قت مزززات ا ظزززام املعلو ا بن

مزززةب أنظ عززززمزززاملنظ قزززرا مة د خلززززدمات ال يزززةب ا سزززتخداماتها يف اإلدارة املال خلززززبرية وا مزززة ا رات واألنظ

هزززا صزززاالت ودور يزززات االت يززززة وتقن يزززان منهج ثزززةب ب يزززة احلدي صزززرفية االلكرتون مززززة  امل يزززل أنظ يف تفع

ظزززام  ملزززدخالت ن يزززة  لزززنظم الفرع لزززى ا عزززرف ع ثزززةب الت مزززات احلدي مزززة املاملعلو ملزززالي يف املنظ مزززات ا علو

لزتحكم  وكذلن كرجات نظام املعلومزات قزرارات ونظزم ا املزالي مزن حيزث التنبزؤ املزالي واختزاذ ال

 املاليب نظم التداول االلكرتوني يف األسواأ املالية.

مل(عمليمل1،ململنظ يمل2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململشا  عحتلي مل تقيياملاململ4441

 ثإنهاء املستوى الثال متطلب سابق 

قزززررهززز هزززدفي لزززب ذا امل يزززف الطا هزززوم إىل تعر يزززيم  تف يزززل وتق شزززروع حتل صزززالت امل شزززاريع و امل

جلزززدوى  سزززة ا هزززا درا لزززيت حتتوي مزززات ا يزززان املعلو شززروع وتب هزززا امل ميزززر ب لزززيت  حزززل ا بزززة باملرا يززف الطل وتعر

لزة التأكزد االقتصزادية للمشزروع ات وكيفيزة حتليزل اجلزدوى االقتصزادية للمشزاريع اجلديزدة يف حا

 اآلتزارمزة اجلديزدة مزن حيزث ة عدم التأكزدب وحتليزل اجلزدوى االقتصزادية للمشزاريع العاحالالتام و

يزتم تعريزف  أسزعارحتديزد  إىل إضافةاملباشرة وغري املباشرة للمشروع  السزوأ وأسزعار الظزلب كمزا 

يززة تقيز شززلةالطلبزة بكيف جلززة املشزاريع الفا شززاريع وكيفيزة معا بزأداء امل بززؤ  شززاريع القائمزة والتن  .يم امل

مززززا و لززززب مل صززززبح الطا سززززة كزززذلن  ي جلززززدوى  بدرا لززززيتا صززززادية ا قززززوم  االقت يززززل ت شززززاريع  بتحل امل
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صزززادية مزززال )  االقت جزززال األع ظزززر ر هزززة ن صزززاحبمزززن وج كزززذلن  أ شزززاريع( و صزززادامل لزززويفو  االقت ا

  .        (االحتماعية)كرايه 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3التحلي مل التخطي ملاملالي:ململ4442

 ارة املاليةإلدا 4341متطلب سابق 

قزوة حتديزد أدوات التحليزل املزالي وأسزاليبه ومعزا يري ب وأنواعزه ومصزادر نقزا  الضزعف وال

يزززات اإلدارةب  يزززة لغا قزززوائم املال يزززل ال سزززب يف حتل سزززلوب الن لزززى أ يزززز ع مزززع الرتك سزززتعماالته  يزززهب وا ف

يزززززة واال سززززيولة والرا يززززات ال ملززززالي لغا طززززيط ا يزززززةب التخ سززززهم العاد صززززائص األ يززززاس خ قززززرتاض وق

 وع.رتدفقات النقدية وإعداد القوائم املالية التقديرية للمشوال

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3أس ملاالستثما :ململ4444 

 (2مبادئ احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

سززتثمار  يززات ذات العالقزة باال سززتثماريب  املفزاهيم والنظر قززرار اال خززايفر والعوائزد يف ال مززع ازث امل

سززززتثمار وأد جمززززاالت اال صزززائص  تزززخ سززززتثمارية  وا حملززززافظ اال هزززذ  األدواتب ا سززززواأ  عززززة وأ ه املتنو

هزززا  لزززها وأنواع عزززة عم يزززث يفبي مزززن ح سزززتثمار  شزززركات اال لزززهاب  هزززا وتعدي هزززا وتقييم هزززا وإدارت تكوين

 عوائدها وأسعار أسهمها يف السوأ. وإنشائهاب خصائص كل نوع منها وكيفية إدارتها وحساب

ملي(نظ مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3املاليةملالد لية:ململ4445

 (2مبادىء احملاسبة ) 4132متطلب سابق 

كززوين ا عززي ت خزززايفر دوا عززة امل نزززواع ويفبي يززان أ مززع ب هزززا  سززية وماليت عززددة اجلن شزززركات املت ل

هزززا مززل ب يزززة التعا يزززة وكيف يزززة العامل مززالت األجنب سزززواأ الع .زززاب أ عزززرض  لززيت تت مزززة ا يزززف باألنظ ب والتعر

 .النقدية العاملية واملؤسسات املنبثقة عن تلن األنظمة

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3احملاسبةملاملتقدمة:ململ4446

 (2) اسبة الشركات 4332بق متطلب سا

نزززاول  خزززالل ت مزززن  يزززة  سزززبة املال ضزززوعات احملا لزززب ملو هزززم  الطا يزززق ف سزززاأ اىل تعم هزززذا امل هزززدف  ي

يززز يززززا ب و ثزززر ترك ضززوعات أك يزززة  مو ضزززوعات التال نزززاول املو خززالل ت مزززن  لزززن  ظزززري  تم ذ يفزززار الن اإل

نزدماج الشز قزوائركاحملاسزبة ا عززداد ال جلززة احملاسزبية لعمليزة االنزدماج وإ حززدةب تب واملعا م املاليزة املو
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يززززع  يزززات الب شزززمل عمل عززززة وت خزززل اجملمو لزززة دا يزززة املتباد يززززات املال سزززبية للعمل جلزززة احملا كزززذلن املعا و

ضزززاع جمزززال الب لزززة يف  لزززةب املتباد قزززراض املتباد يزززات اإل جمزززال عمل تزززة ويف  صزززول الثاب جمزززال األ ة ويف 

بزالعمالت افزرواحملاسزبة عزن  تزتم  عززن أ أسزعار الصزرف النارزة عزن عمليزات ماليزة  ألجنبيزة والنارزة 

سزززترياد أو  صزززدير واال يزززات الت يزززةعمل بزززالعمالت األجنب تزززتم  عزززدة  بقزززروض  يزززة امل قزززوائم املال وتر زززة ال

 بعمالت أجنبية .

ململعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3أنظمةملاملعلمماتملاحملاسبية:ململ4447

 تطبيقات حاسوبية يف احملاسبة 4337متطلب سابق 

قزززدي قزززرر إىل ت هزززذا امل هزززدف  يزززث ي مزززن ح سزززبية؛  مزززات احملا مزززة املعلو سزززية ألنظ فزززاهيم األسا م امل

طزات انسزياب أهميتها وتصنيفاتها وكيفية تصميمها وتشغيلها وتقييمها وتوتيقها باستخدام كط

يزززا  بزززرا  دور تكنولوج نزززاتب وإ قزززواميس البيا ظزززام و خزززرائط الن نزززات و سزززوب يف شزززبكالبيا ات احلا

جززراءات ا يززة إ يززان أهم مززاتب وب مززة املعلو سزززوء أنظ مززال و مززن اإله نززات  فززظ البيا ضززبط يف ح بزززة وال لرقا

االستخدام. وكذلن عرض لبعض منزاذج مزن أنظمزة املعلومزات احملاسزبية وكيفيزة تصزميم وتنفيزذ 

فزواتري  ءبألنظمة الفرعية ألنظمزة املعلومزات احملاسزبية مثزل  نظزام املبيعزات ويفلبزات العمزالا ونظزام ال

ونظزام املشزرتيات واملزدفوعات وحسزابات املزوردينب ونظزام واملقبوضات النقدية وحسابات الزبائنب 

 .التحكم باملخزونب ونظام املوارد البشريةب ونظام األستاذ العام والتقارير املالية

مل(عمليمل1نظ يمل،مل2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملإ ا ةملاملشا  عمل4451

 مبادئ االدارة 4101وب ب اساحل 0102متطلب سابق 

بززادئ يوضزح هزذا املسزاأ املقصزود بامل شزروعات واهميتهزا يف االقتصزاد ودورة حيزاة املشزروع وامل

عززداد  وا شززبكية يف اال طززات ال سززتخدام املخط شززروع  وا ظززيم امل طززيط وتن سززية لتخ لززى  االسا بززة ع لرقا

شززروع باسزتخدام معزا سززة اجلزدوى االقتصزادية للم عززداد  يرياملشزروع ب واعزداد درا يززة بوكزذلن ا مال

لززذ عززام ا كززل ال شززروع وا.ي نززة امل لززى موا  بززة ع سززس  الرقا لززى ا عززرف ع شززروع والت نززة امل ضززمنه موا  ي تت

هززا وفشزلهاب تزؤتر يف جناح لزيت  ضززخمة والعوامزل ا هززدف  املشزاريعب وكيفيزة ادارة املشزاريع ال كمزا ي

قززديم مشزروع صزغري قا لززب املهزارات العمليزة يف ت يززق بززل املسزاأ إىل اكسزاب الطا للتنفيزذ وذلزن بتطب

سزززتطي شزززروع لي لزززى امل ظزززري ع نزززب الن نزززاء اجلا سزززاأ يف ب مزززن امل سزززبها  لزززيت يكت هزززارات ا يزززف امل ع توظ

 مشروعه اخلاص.
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3إ ا ةملالش ا مل التخو ن:ململ4454

 مبادئ اإلدارة 4101متطلب سابق 

هزززا نززر ب لزززيت  حزززل ا هززا واملرا شزززراء واهميت فززة ال هزززوم وظي نززاول مف مزززن ادراك هززذ يت يزززة    العمل

يززات حتديزد الكم يززار احلاجزة وتوصزيفها وال صززنيفهم ويفزرأ اخت صززادية واختيزار املزوردين وت يزة االقت

لزززها املخ طزززاءات تراح هزززا الع لزززيت اهم فزززة وا شزززراء املختل يفزززرأ ال خزززالل  مزززن  ملزززوردين  ضزززل ا فزززة إىل اف تل

ن حتزى انتهزاء دورة بزذلاعداد يفلبات االحالة وكذلن االسزتالم والفحزص واعزداد الوتزائق اخلاصزة 

خززا ن وتصزنيفه ظززام الشزراء وكزذلن ادارة امل نزاء ن فززة فبهزا إىل ب مززل مزع االصزناف املختل ا واليزة التعا

بزززر  ضززا أل سزززاأ عر قزززدم امل مززال وي مزززات األع صزززة تنظ خززا ن اخلا بزززإدارة امل خزززاص  مززات  قزززوانني  معلو

مزززل  يززة التعا يزززة وال هززات احلكوم هزززا اجل قززد وفق لزززيت تتعا سززطني ا شززراء يف فل مزززن مززع ال قززوانني  لزززن ال ت

مزززا   يزززع  سزززيتها و  طزززاءات وتر يفزززرع الع يزززث  قزززانون ح فزززق ال حزززل  و مزززن مرا شزززراء  يزززة ال بزززه عمل نزززر 

 الفلسطيو للشراء. 

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3(ملإعا ةملالتامةمل 4460 

 4410متطلب سابق  

هزززذا ا هززدف  هززوم و ي بزززة  تف يزززف الطل قززرر إىل تعر هزززداف مل طزززرأ  أ تززأمني وال عزززادة ال ضزززافيةأ  اإل

ئزززر أختواال سزززتخدمها دوا لزززيت ت مزززاذج ا هزززم الن سزززابها وأ يفزززرأ ح يزززة و شزززركات يار تزززأمني يف  عزززادة ال

تززأمني يف  سزززطيوال سزززوأ الفل تزززأمني  ال عزززادة ال صززاءاتإل مزززة  واإلح يزززة مالئ يزززان أهم هزززا ب وب صزززة ب اخلا

 التأمينية املختلفة الطرأ ألنواع التغطيات

 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:ململإ ا ةملاملبيعاتمل4461

 مبادئ التسويق 4161ق سابمتطلب 

لززب بززن يف مقزرر ة/عزيززي الطا عززات  مرحبزا  قززررات   4461إدارة املبي تززرب احزد م لزذي يع وا

ا .ز ةختصص التسويق يف كليزة العلزوم اإلداريزة واالقتصزادية وينزاقش هزذا املقزرر موضزوعات عديزد

يززث أشز عززات ح قززل إدارة  املبي عززن  أنن يف ح مززة وافيزة  طززي مقد قززرر يع حززدث امل إدارةهزذا امل عززات ويت بي

سززرتاتيجيات  عزز إدارةعزن مزدراء وا عززات ويفزرأ  إدارةة تنظزيم البيزع ويفبي بززالبيزع واملبي يززات آبهزا و ؤالتن ل

لزب  فزت نظزرك عزيززي الطا تزدريب وسزا إىل أيضزاتوظيزف العزاملني يف جهزا  البيزع واختيزارهم ويل ئل 

يزززهم  بززائعني وحتف عززويض ال يفززرأ ت صززي و يززع الشخ يززة الب يززع وماه قززة  ةداروإمنزدوبي الب قززت واملنط الو

 لبائعني بطرأ كتلفة.ل ألبيعيالنشا   أداءالبيعية وتقييم 
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3قرماتملالتمز ع:ململ4462

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

قززرر  بززن يف م بززا  لززب/ة  مرح يزززي الطا يززع عز نزززوات التو  قزززررات  4462ق حززد امل تززرب أ لززذي يع وا

ضززم سززويق حيزث يت يززع ن هزاخلاصزة بتخصزص الت ضززوعات يف جمزال التو  عززة مزن املو ذا املقزرر جممو

عترب أحد العناصر ا.امة يف املززيج التسزويقي . يتضزمن هزذا املقزرر جمموعزة مزن املوضزوعات الذي ي

سزززة  مزززدخل إىل درا يزززع و يزززات التو  ثزززل ديناميك مزززة م ضزززوع ا.ا صزززص ومو سزززويقية املتخ شزززتت الت املن

تززاجر التجزئزة املسزت خززرى  قلةدراسزة رزارة التجزئزة وم نزواع أ يززتم دراسزة أ و ززالت اخلصزم . كمزا و

شززززتت ا سززززة مزززن من يززززتم درا مزززا و يززززة ( . ك يزززات التعاون سززززتهالكية واجلمع سززززات اال سزززويق ) املؤس لت

 . موضوع رارة اجلملة وموضوع التو يع عن يفريق الوسطاء الوظيفيني

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3اسرتاتيجياتملالتسم ق:ململ4463

 لتسويقئ امباد 4161متطلب سابق 

هززذا املسزاأ إىل توضزيح أه نزاول  لزب/ة يت مززن عزيززي الطا ضززع االسزرتاتيجيات التسزويقية  ميزة و

يززد  ئزة اخلارجيزة والداخليزة وحتد نزاول مفهزوم التخطزيط االسزرتاتيجي ومفهزوم البي قبزل املؤسسزات ويت

سززوأ الكلزي وإسزرتاتيجية التنقزا  ا سززرتاتيجية التوجزه ءزو ال نزاول إ ضززعفب كمزا يت قزوة وال ز مززايل

ات الرتويزج وسزيتطرأ أخزريا  تعريزف أو رزئة السوأب كما سيتم عرض لسياسات التو يع وسياسز

 األنظمة وا.ياكل املنفذة لإلسرتاتيجية التسويقية ومعاجلة ومراقبة تنفيذ اإلسرتاتيجية.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ستهلك:ملسلمكملاململ4464

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 

لززز يززززي الطا سزززلوك ا ب/ةعز يزززف  سزززية تعر بزززادئ أسا فزززاهيم وم قزززرر م هزززذا امل نزززاول  سزززتهلن يت مل

سزززوأ  ئزززة ال هززوم رز نزززاول مف سزززتهلنب ويت سززلوك امل ملزززؤترة يف  يزززة ا يززة واخلارج مزززل الداخل فززة العوا ومعر

تزه يف مسزاعدة املنزتج والسزوأ كمز نزاول تعريزف اإلدراك وعناصزر .  ويتطزرأ إىل العوامزل وأهمي ا ويت

لزززى  هزززا ع سزززكانية وأتر سزززلوسزززلوال لزززى  سزززية ع مزززل النف سزززة العوا نزززاول درا مزززا يت سزززتهلنب ك ك ك امل

قزززرر  هزززذ  امل نزززاول  سزززتهلن ويت سزززلوك امل سزززويق و جمزززال الت صزززاالت يف  نزززواع االت يزززدرس أ سزززتهلن.  و امل

 ن وعرض للطبقات االجتماعية وأنواعها.دراسة أتر اجلماعات املرجعية يف سلوك املستهل

ملي(نظ مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3حبمثملالتسم ق:ململ4465

 مبادئ التسويق 4161متطلب سابق 
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مززل لزب/ة يع صززول   عزيززي الطا سززويق وتوضزيح مصزادر احل لززى تعريزف ازوث الت هزذا املقزرر ع

سززاليب  زز سززئلة وعزرض أل صززياغة أ سززتمارة و طززوات تصزميم اال نززاول خ نززات إىل املعلومزات ويت ع البيا

يزززز نزززات وكيف سززززيناقش إدارة و ززززع البيا يزززة و حززززوث النوع نززززواع الب فزززة أل عززززرض ة تومعر صززززنيفها و

 موضوعات تطبيقية عملية لبحوث التسويق.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل ململ3االقتصا ملالد لي:ململ4466

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122متطلب سابق 

لزدولي مزن خزالل التطزرأ إليزه يهدف هذا املساأ لتعريف الطالب علزى مفهزوم االقتصزاد  ا

ث يعزرض أهزم النظريزات املفسزرة للتبزادل حيز يف تزالث  زاور  احملزور األول يعزرض اإليفزار النظزري

لززدولي ك جززاري ا يززوالت يززةب والن يززة التقليد هزززذا  النظر ثززة يف  هززات احلدي عززض االرا سززيكية وب كال

حملزززور هزززذا ا هززي  هزززاب وينت كزززل من يزززة ل بزززارات التجريب ضزززافة  لالخت جملززالب إ مزززو  ا تزززر الن سزززتعراض أ با

عززرض ثززاني ي حملزززور ال لززدولي. ويف ا صزززاد ا لززى االقت صززادي ع ظززز االقت نزززاقش ن يززه ت لزززدولي وف قززد ا ام الن

صزززرف ا سزززعار ال ثزززل أ ضزززوعات م مزززة مو ملزززدفوعات وأنظ يززززان ا عزززديل م يزززة لت سزززات احملل حلزززرة والسيا

لززى التجزارة غززري اجلمركيزة ع فززة اجلمركيزة وغريهززا مزن العوائزق  يززة.  الصزرف البديلزةب والتعر الدول

لزدولي وكزذل السزتثمار يف األوراأ ن اويناقش هذا احملور أيضا تطور نظام املدفوعات واإلقزراض ا

جززنيب املب سززتثمار األ لززث األجنبيزة واال حملززور الثا مززا ا سززيات. أ عززددة اجلن ضززافة  للشزركات املت شززرب إ ا

لزد قزال ا تزاجولي لعناصزر فيعرض ألسياسات التجارية الدولية وأدواتها وآتارها وأنواعهزا واالنت ب اإلن

مززل  هززوم التكا يززة العامليزةب ومف يززات التجار صززاديةب االإضزافة   لالتفاق تززار  االقت عززاملي وأ قتصزادي ال

  واالتفاقيات واملنظمات العاملية اليت تنظم العالقات االقتصادية الدولية.إضافة  إىل القوانني

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل ململ3اقتصا ملاملع فة:ململ4467

 (2مبادئ االقتصاد ) 4122 متطلب سابق

فززة  شززأة اقتصزاد املعر سززاأ إىل اسزتعراض ن سززس واريهزدف هزذا امل طززور ب وأهزم أ اهزات ت

فزززة يف  يزززة املعر صزززادب بن هزززا هزززذا االقت يزززدها وتطبيق شزززكلها وتول هزززا وت فزززة وأنواع صزززاد املعر ظزززل اقت

تزهب والعوامزل  والتعامل معها وخصائصها. كذلن يتعرض املسزاأ إىل مفهزوم اقتصزاد املعرفزة وأهمي

صززائص ال نززاتج احمللزي اإل ززالي وخ لززى ال لززهب وتزأتري  ع عززه  قزوى ألداف فززة. عماوال صززاد املعر لزة يف اقت

تزز صززاد املعرفزة وعمليا سززات ومكونزات اقت فززة يف املؤس فززةب واقتصزاد املعر ضززافة لبنيزة إدارة املعر هب إ

ضززافة  لدر يززة . إ هززور احلاضزنات اإلبداع شززراته وظ فززة ومؤ مززع املعر نززاء املعاصزرة وجمت مززة ب سززة منظو ا

نزوع مزن االقتصزاد سززاأ إىل . كاقتصزاد املعرفزة وأسزاليب ومؤشزرات قيزاس هزذا ال مزا يتطزرأ هزذا امل

صززول  فززة واحل صززاد املعر شززاركها نظزام اقت لززها وت فززة ونق تززاج املعر ظززام إن مززات وتزداو.ا ون لززى املعلو ع
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مزززا  فزززة. ك صزززاد املعر يزززاس اقت سزززاليب ق هزززا وأ هززا وتطبيق نزززاولوتعلم بزززني  يت قزززة  فزززة العال صزززاد املعر اقت

ت اقتصزاد املعرفزة وبنائزه يف دياألهزم حتز كزذلنيتطرأ ووالتنمية البشرية املستدامة ومؤشراتهاب  

 فلسطني والويفن العربي.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملاال ا ةملاملاليةملاملتقدمةمل4468

 االدارة املالية 4341متطلب سابق 

عززدة  لززب يف  هززم الطا يززق ف قززرر إىل تعم هززذا امل هززدف  هزززا ي مززة ومن يززة املتقد ضززيع يف اإلدارة املال موا

سزززلوك الت يزززة ال ثزززال نظر سزززبيل امل لزززى  كزززل مزززويع نزززاء ا.ي ثزززة يف ب يزززة و احلدي يزززات التقليد لي و النظر

سززعري الت منززوذج ت يززة    يززة األهم ضززوع يف غا طززرأ ملو كززذلن الت مززة. و سززاهمة العا شززركات امل مززويلي لل

  . Capital Asset Pricing Modelاألصول الرأمسالية 

ملنظ ي(مل3ساعات(مل مل3(ملا ا ةملاملطالباتمل 4469

 4109متطلب سابق  

 التعاقد و إجراءاتتعريف الطلبة تفهوم التأمينات العامة وأنواعها و  إىلرر يهدف هذا املق

  حساب  األهميةو كذلن التطرأ ملوضوعات غاية يف  .تسوية املطالبات  إجراءات كذلن 

و االسرتاتيجيات  اإلصدارو  اإلنتاج أقساممل مع العمالء يف و التعويضات وكيفية التعا األقسا 

 تخمني الال مة للوفاء باملطالبات من شركات التامني.ال املتبعة يف عملية

ململ(ساعاتملعمليةمل6 مل(1تد  بملعمليمليفملاملؤسساتمل (مل4479 مل

 ساعة معتمدة 60إنهاء متطلب سابق  

   األتيمير التدريب العملي خبمس مراحل تكون على النحو 

لزززة  مزززال و األوىلاملرح بزززة بأع يزززف  الطل يزززتم تعر شزززطة   شزززركات و  أن كزززاالت و تزززب مكاو

تزدريب علزى ممارسز قزوم الطزالب بال ميزدانيا و مزنح الطزالب  األعمزالة هزذ  السياحة والسفر كمزا ي

سززززفر   سززززياحة وال تززززب ال شزززركات و مكا كززززاالت و عززززاملني يف و مزززع ال صززززل  قززززاء و التوا صزززة الل فر

هزززاب   سزززئولني عن فزززة وامل سزززتخدام كا يزززة ا لزززى كيف ضزززا ع بزززة اي تزززدريب الطل سزززتندات  األوراأو  و امل

 وكاالت وشركات و مكاتب السياحة والسفر .يف املستخدمة 

لزززة الثان عززززات املرح مزززع اجملمو مزززل  يزززة التعا بزززة بكيف يززززف الطل لزززة بتعر هزززذ  املرح هزززتم  يزززة  ت

صزززميم  قزززع  وإدارةالسياحيةبوت فزززة و املوا يزززث التكل مزززن ح سزززياحي  نزززامج ال يزززةو الرب مزززع  آل مزززل  التعا

 العالقة بالربامج السياحية.ات ذ األيفرافوسائل النقل املختلفة واالتفاقات والتعاقدات مع 
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ثزة  تهزتم هزذ  لززى  املرحلزة الثال فزة و التطبيزق ع املرحلزة بتعريزف الطزالب بطزرأ احلجزز املختل

 تذاكر السفر. الربامج املستخدمة يف عمليات احلجز و التسعري و احتساب التكلفة يدويا لسعر

مززل مزع هززذ  املرحلزة بتعريزف الطزالب بالتعا فززة  ا أمنز املرحلزة الرابعزة  تهزتم  السزياحة املختل

مزززات  مزززرة و التعلي حلزززج و الع صزززة ا لزززى خا كزززبري ع تزززر  لزززه أ ملزززا  لزززنمط  هزززذا ا صزززة ب جزززات اخلا و االحتيا

سزززفر سزززياحة وال تزززب ال شزززركات و مكا كزززاالت و عزززات و كزززة مبي مزززا حر لزززة ب ك هزززذ  املرح هزززتم  ت

مززور  بتعريزف لززيص اجلمركزي  و األ شززحن و التخ بزإجراءات ال طززالب  يززة يف و اإلداريزةال ت كززاالواملال

 مركي.وشركات و مكاتب السياحة والسفر  و مكاتب التخليص اجل

 

مل(ململساعاتملعمليةمل6 مل(2تد  بملعمليمليفملاملؤسساتمل (مل4480 مل

 ساعة معتمدة 60إنهاء متطلب سابق  

   األتيعلى النحو  مير التدريب العملي خبمس مراحل تكون

لزززة  مزززال و األوىلاملرح بزززة بأع يزززف  الطل يزززتم تعر شزززطة   كزززاال أن تزززب ت وو شزززركات و مكا

تزدري قزوم الطزالب بال ميزدانيا و مزنح الطزالب  األعمزالب علزى ممارسزة هزذ  السياحة والسفر كمزا ي

سززززفر   سززززياحة وال تززززب ال شزززركات و مكا كززززاالت و عززززاملني يف و مزززع ال صززززل  قززززاء و التوا صزززة الل فر

سزززئو فزززة وامل سزززتخدام كا يزززة ا لزززى كيف ضزززا ع بزززة اي تزززدريب الطل هزززاب  و  سزززتندات األوراألني عن  و امل

 ستخدمة يف وكاالت وشركات و مكاتب السياحة والسفر .امل

عززززات امل مزززع اجملمو مزززل  يزززة التعا بزززة بكيف يززززف الطل لزززة بتعر هزززذ  املرح هزززتم  يزززة  ت لزززة الثان رح

صزززميم  فزززة وإدارةالسياحيةبوت يزززث التكل مزززن ح سزززياحي  نزززامج ال قزززع و  الرب يزززةو املوا مزززع  آل مزززل  التعا

 ذات العالقة بالربامج السياحية. أليفرافاع وسائل النقل املختلفة واالتفاقات والتعاقدات م

ثز لززى املرحلزة الثال فزة و التطبيزق ع ة  تهزتم هزذ  املرحلزة بتعريزف الطزالب بطزرأ احلجزز املختل

 يدويا لسعر تذاكر السفر. الربامج املستخدمة يف عمليات احلجز و التسعري و احتساب التكلفة

هززذ  املرحلزة بتعريزف الطزالب  مززل مزع بالاملرحلزة الرابعزة  تهزتم  فززة  أمنزا تعا السزياحة املختل

مزززرة و حلزززج و الع صزززة ا لزززى  خا كزززبري ع تزززر  لزززه أ ملزززا  لزززنمط  هزززذا ا صزززة ب جزززات اخلا مزززات و االحتيا التعلي

سزززفر سزززياحة وال تزززب ال شزززركات و مكا كزززاالت و عزززات و كزززة مبي مزززا حر هزززذ  املب ك هزززتم  لزززة ت رح

مززور  لززيص اجلمركزي  و األ شززحن و التخ بزإجراءات ال طززالب  كززاالت ملاوا اإلداريزةبتعريزف ال يززة يف و ل

 التخليص اجلمركي. وشركات و مكاتب السياحة والسفر  و مكاتب
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ملنظ ي(ململ3 ملمعتمدةململساعاتمل3(مل3اللغةملاالجنليو ةملالسياحيةمل مل4481

 (2متطلب سابق  اللغة االجنليزية السياحية )

هزز هززدف  قززرر ي سززت إىلذا امل هززارتي اال هززم يف م هززاراتهم وإدراك يززة م بززة وتنم فززة الطل يززادة معر  ماع 

جمززاالت صزياغ قزدراتهم يف  سززتماع واحلزديثب حيزث يهزدف إىل  يزادة  ة اجلمزل وفهمهزا مزن خزالل اال

شزززاء  سززياحيةب وإن صززطلحات ال مززن امل يززد  يززدهم باملز سززياحيب وتزو جملززال ال عززة يف ا قززف املتوق يف املوا

حلزززوارات امل شزززرع ا لزززى  قزززدراتهم ع يزززة  كزززذلن تنم جملزززالب و هزززذا ا كزززررة يف  قزززف املت عزززددة يف املوا ت

 للغة االجنليزيةب التاراية واجلغرافية والداللة السياحية باستخدام اواناجل

ملنظ ي(ململ3ساعات(مل مل3(مل 3(ملاللغةملالد نسيةملالسياحيةمل 4482 مل

 (2متطلب سابق  اللغة الفرنسية السياحية)

قزززرر  هزززذا امل هزززدف  سزززاليب  إىلي خبزززواص األ مزززام  حلزززديثب واالهت سزززتماع وا هزززارتي اال يزززة م تنم

فزز يززة املختل فززاة يفاللغو لززهجات واألل عززض ال طزززرأ إىل ب حلززديثب والت سززتماع وا غزززةب  اال بززة يف الل ظ الغري

قزززف  سزززتخدمة يف املوا يزززة امل صزززوص األدب هزززم الن نزززاء وف بزززة يف ب هزززارات الطل يزززة م هزززدف إىل تنم مزززا ي ك

 االجتماعية املختلفة.

ملعملي(مل2نظ ي،ململ1ساعاتملمعتمدةمل مل3ش  عملالتخ  :ملممل4499

 ب إنهاء املستوى الثالثلميالعمناهج البحث  5303متطلب سابق 

صززز قزززة الو سزززاأ حل هزززذا امل ثزززل  قزززل مي يزززث ين يزززا ح سزززات العل كزززالوريوس والدرا لزززة الب بزززني مرح ل 

عزززد يززة ا مززي وال حززث العل يزززات الب لززى اخالق عززه ع خززالل ايفال مزززن  مززي  حززث العل مززار الب لززب إىل غ اد  الطا

مزززة  طزززة كاملقد سزززية للخ صزززر االسا بززة  العنا لزززى كتا عزززرف ع خزززالل  الت مزززن  يزززة  طززة اث شزززخ كلة بم

لزززيت يزززة ا نزززاهج البحث هزززا  وامل هزززدافها باهميت سزززة با سزززئلة الدرا بزززة اال يزززة كتا سزززتخدم  ال كزززن ان ت  مي

بززة  هززا يف البحزث وكتا بززة الدراسزات السزابقة واهميت .ززا الدراسزة  واليزة كتا لزيت تتناو والفرضزيات ا

قزوم علزى التوتيزق العلمزي للمصزادر واملرااليفزا علزى  اجزعر النظزري للبحزث  وفزق اسزس علميزة سزليمة ت

عززداد ادوات الد سززس ا لززى ا عززرف ع كززذلن الت هززاب و يفزززرأ اختالف سززتبانات و قززابالت واال سززة كامل را

مزززة سززتخدام حز صزززائي با يززل االح تزززائج   SPSSالتحل بزززة الن يززل وكتا تزززائج التحل قززراءة ن فزززة  ومعر

عززداد ق سززليمة. والتوصزيات وا سززس منهجيزة  فززق ا جززع واملالحزق و يززل ائمزة املرا جززوع اىل دل و ميكزن الر

 .ا جودة عاليةخرج الصادر عن الكلية للمساعدة يف كتابة مشروع خترج ذالتمشروع 

 


