توصيف المقررات:
 0103مبادئ اإلحصاء 3 :ساعات معتمدة  3نظري )
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب برردور اإلح صرراء يف احل يرراة ويف تري قررة الب حررث واالستق صرراء،
ويتناول التوزيعات التكرارية واالحتمالية واملنحنى السوي .كما يعاا موضوع االرتبا واالحندار ب صررورة
مبسطة

 0306املسؤولية اجملتمعية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل ت قررديم ن ظرررة شرراملة عررن امل سررؤولية اجملتمع يررة مررن ح يررث  :تعريف هررا وأبعاد هررا
وتطور هررا ومنطل قررات حتقيق هررا يف اجلام عررات واملؤس سررات األ خرررى ؛ بغ يررة تزو يررد الطل بررة مب عررارف مقرو نررة
باملمارسات التطبيقية اليت تتصف بالنزاهة والشفافية واإلي ار وفق رؤية واحدة إل جيرراد أنظ مررة جد يرردة ترردرج
معايري اجلودة يف اسرتاتيجياتها كي تتوافق مع متطلبات املستقبل .كما يهدف هذا املقرر إلبراز دور كل
من العمل التطوعي واخلريي مبشاركة فاعلة من القطاعات ال الثة :العام واخلاص واألهلي يف التغلب على
امل شرركالت اجمل تمع يررة ،و فررق سيا سررة معي نررة تتكا مررل في هررا امل سررؤولية الوتن يررة واالنت مرراء مررع امل سررؤولية
اجملتمعية.

 1150مهارات التواصل يف تكنولوجيا املعلومات 3 :ساعات معتمدة  2نظري1 ،عمل):
متطلب سابق  0102احلاسوب
مهارات الكتابة واحملادثة وإعداد العروض ومهارات التوا صررل واالت صررال يف جمررال الت طرروير واألع مررال
مررن ال نررواحي التقن يررة .وكتا بررة الت قررارير التقن يررة ،ت صررميم الت قررارير التقن يررة ،دل يررل اال سررتخدام ،ت قررارير ح لررول
املشاكل ،مهارات و ترا التعبري التق للمشاكل و احللول الربجمية.

 1204إحصاء تطبيق 3 ::ساعات معتمدة  2نظري1 ،عمل):
متطلب سابق  0103مبادئ اإلحصاء
يركز هذا املقرر على االستدالل اإلحصائي حول جمتمع واحد حول جمتمعني ،االرتبا واالحندار،
اختبارات األوسا والنسب جملتمعني ،حتليل التباين األحادي وال نائي ،ترا غري معلميه.
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 1481أنظ مااة املعلو مااات اإلدار يااة 3 :ساااعات معت ماادة  2ن ظااري 1 ،عم لاا ):كل يااة الع لااوم
االدارية واالقتصادية)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
مقد مررة يف ع لررم أنظ مررة املعلو مررات االدار يررة ( ،)MISامل فرراهيم احلدي ررة للتعر يررف بأنظ مررة املعلو مررات االدار يررة،
املنهج يررات احلدي ررة امل سررتخدمة يف ب نرراء و ت صررميم أنظ مررة املعلو مررات االدار يررة ،دور تكنولوج يررا املعلو مررات يف ب نرراء و
ت صررميم أنظ مررة معلو مررات ادار يررة ناج حررة و فعا لرره ،الن مرراذج احلدي ررة يف ا سررتخدام أنظ مررة املعلو مررات االدار يررة يف حررل
امل شرركالت االدار يررة و امل سرراعدة يف أنظ مررة ا خترراذ ال قرررررات ( ،)DSSتطبي قررات عمل يررة ع لررى ب نرراء أنظ مررة معلو مررات
ادارية عمليا ً ،الطرا احلدي ة يف اختبار جنال و فعالية أنظمة املعلومات االدارية.

 1284حبوث العمليات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  6104الرياضيات يف اإلدارة
امل فرراهيم األسا سررية ومنهج يررة حبرروث العمل يررات ،الرب جمررة اخلط يررة ( الطري قررة البيان يررة ،تري قررة
سيمبلكس ،االزدواجية وحتل يررل ال بررات ) ،امل سررائل اخلا صررة بالرب جمررة اخلط يررة ( م شرراكل الن قررل والت عرريني
و منرراذج ال ترردفق يف ال شرربكات ) ،نظر يررة ال قرررارات ،نظر يررة صررفوف االنت ظررار ،التحل يررل ال شرربكي ،نظر يررة
املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد استخدام الربجمة . QSB

 3110مبادئ علم النف

 3 :ساعات معتمدة 3نظري)

يهدف هذا املقرر إىل اإلملام باملبادئ والقوانني ال سرريكولوجية العا مررة ل سررلوك اإلن سرران و الت عرررف ع لررى
العوا مررل وا ملررتغريات ا لرريت حت كررم ال سررلوك ،وف هررم ال سررلوك والتن بررؤ برره واحل كررم عل يرره مررن خررالل ت نرراول
املوضوعات العامة األساسية لع لررم ا لررنفس ،ويت ضررمن هررذا امل قرررر التعر يررف بع لررم ا لررنفس ،وم نرراهج الب حررث يف
علم ال نفس ،ومدارس علم النفس ،واجلهاز العصيب والسلوك ،ودوا فررع ال سررلوك ،واالنف عرراالت ،والعمل يررات
العقلية العليا ،والتعلم ،والفروا الفردية الشخصية ،واجملاالت التطبيقية لعلم النفس.

 4102اساسيات االعماا باللغة االجنليزية) 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
Continues to provide a solid foundation of the essential topics that firstsemester business students need to understand. Its focus on practical skills,
knowledge of the basics and important developments in business makes for a
brief book, but a rich experience.
The recent events in domestic and global economies are presenting
—unprecedented challenges, excitement, and disappointments for business
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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

 4108إدارة املؤسسات املالية  3ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4101 :مبادئ االدارة  4262 ،ملاسبة شركات التأمني
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة على أشكال شركات التامني وتبيعت هررا وخصائ صررها و أهميت هررا
وكذلك على مفهوم اخلطر وأنوا عرره ،وو ظررائف ال تررأمني ،وأ نررواع ال تررأمني و يرربني أ سررس ريا ضرريات ال تررامني
وقوانينها و أوجه تطبيقها وتطبيق األسس النظرية من خالل دراسة تأمي نررات احل يرراة كن مرروذج مو سررع أل حررد
أ نررواع ال تررامني و مررن ثررم سيا سررات األ سررعار ،وأق سررا ال تررأمني ،واالحتيا تررات ،والتن ظرريم اإلداري ملن شررمت
ال تررأمني ،وإ جررراءات إ صرردار بولي صررات ال تررأمني ،وت سرروية املطال بررات والتعوي ضررات ،ويع مررل هررذا امل قرررر ع لررى
تسليط الضوء على كيفية تسويق اخلدمات التأمينية ودور مؤسسات التامني حكوم يررة وجتار يررة يف خد مررة
اجملتمع.

 4109ادارة خماطر  3 )1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4341 :االدارة املالية
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبف هرروم امل خرراتر و أنواع هررا املختل فررة ا لرريت تت عرررض .ررا املؤس سررات
املالية بشكل عررام و طرراتر ق طرراع ال تررامني خا صررة  :طرراتر االئت مرران ،سررعر الفا ئرردة ،امل خرراتر الت شررغيلية،
وطاتر السوا :وكيفية قياسها و التنبؤ بها بشكل عملي و كيفية إدارتها بطريقة مناسبة.

 4122مبادئ االقتصاد  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4121مبادئ االقتصاد ()1
يتناول هذه املقرر أهم املبادئ والنظريات االقتصادية الكلية حيث ي قرردم ل نررا مف هرروم وأهم يررة وأ هررداف
قطا عررات االقت صرراد الك لرري وال ترردفق أ لرردوراني لإلن ترراج وا لرردخل بررني هررذه القطا عررات .ك مررا يعرف نررا ب طرررا
حسابات الدخل القومي ونظريات االستهالك واالست مار وحتليل توازن ا لرردخل ال قررومي يف منرراذج اقت صررادية
طتل فررة .ك مررا يت نرراول امل قرررر مو ضرروع الن قررود وأنواع هررا ووظائف هررا وامل صررارف التجار يررة مررن ح يررث األهم يررة
والو ظررائف و كررذلك الب نرروك املركز يررة .ويت عرررض امل قرررر إىل البطا لررة وأنواع هررا وآثار هررا و كررذلك الت ضررخم
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وم سرربباته وآ ثرراره ،والسيا سررات االقت صررادية النقد يررة واملال يررة .ويت عرررض أي ضررا إىل االقت صرراد ا لرردولي وأ سررباب
قيام التجارة بني الدول كما يقدم مسألة النمو والتنمية االقتصادية واهم معوقاتها ومناذجها االقتصادية.

 4123مدخل إىل الصحة العامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى تعر يررف الطا لررب/ة مبف هرروم وم بررادئ وأ سررس ال صررحة العا مررة ،ومف هرروم ا ملرررض،
وتاري الصحة العامة ،والصحة العامة احلدي ة ،وامل هررام األسا سررية لل صررحة العا مررة ،وعنا صررر البي ئررة و صررحة
اإلنسان ،ويتناول املقرر مفهوم املقاو مررة واملنا عررة ،وا حملررددات االجتماع يررة لل صررحة ،والتعر يررف بالعال قررة بررني
صررحة ال فرررد واأل سرررة واجملت مررع ،والتعر يررف مب بررادئ ال صررحة البيئ يررة وال صررحة املهن يررة ( الوظيف يررة ) وال صررحة
العقل يررة ،ويت نرراول امل قرررر العال قررة بررني العوا مررل ال سرركانية وال صررحة ،واأل منررا ال صررحية يف ا لرردول النام يررة
والدول املتقدمة ،واملستويات املختلفة للرقابة الصحية ،ومفهوم وأهمية الت قيف الصحي وغري ذلك.

 4132مبادئ احملاسبة  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4131مبادئ احملاسبة ()1
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل تعر يررف و ترردريب الطا لررب ع لررى م فرراهيم أك ررر تعم قررا يف جمررال احملا سرربة املال يررة
،ح يررث ير كررز هررذا امل سرراا ع لررى العمل يررات املال يررة املختل فررة لرردى ال شررركات التجار يررة وت كررون بال عررادة
ا سررتكماال ملررا در سرره الطا لررب يف م سرراا ملا سرربة( )1و يررتم ذ لررك مررن خررالل ت نرراول املو ضرروعات التال يررة :ترررا
مسك الدفاتر يف املشاريع التجارية متوسطة وكبرية احلجم ،وعمل التسويات الالز مررة للح سررابات الرئي سررة
لأل صررول املتداو لررة (العمل يررات النقد يررة ،ا لررذمم املدي نررة ،األوراا التجار يررة ،األوراا املال يررة) وا جررراء الت سررويات
املتعل قررة بامل صرراريف واال يرررادات واأل صررول ال اب تررة وااللتزا مررات ق صرررية وتوي لررة األ جررل ،ومعا جلررة األخ طرراء
احملاسبية ،ومن ثم إعداد القوائم املالية النهائية بعد اجلرد والتسويات اجلردية.

 4171مبادئ القانون وحقوق اإلنسان 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
يوضح هذا املقرر خصائص القاعدة القانونية باعتبارها أساس القانون األردني ،ويتضمن هذا املقرر
التعر يررف بال قررانون وب يرران وظيف ترره وخصائ صرره و يرربني أق سررام ال قررانون وفرو عرره والتعر يررف بال قررانون ال عررام
والقانون اخلاص و يوضح املصادر الرمس يررة وامل صررادر االسرت شررادية لل قررانون ك مررا ا نرره يرربني املق صررود برراحلق
وأنواعه كاحلقوا العامة واخلاصة واملالية ويبني املقصود بالذمة املالية وأشخاص احلق وتطبيق ذ لررك ع لررى
القانون واحلق يف النظام القانوني األردني .
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كما انه يوضح تبيعة األشياء اليت تصلح ألن ت كررون ملررال للح قرروا املال يررة و يرربني املق صررود باأل شررياء
اليت خترج عن التعامل بطبيعتها  .إضافة إىل دراسة حقوا اإلنسان وتوضيح املقصود مببدأ املساواة و صررلته
حبقوا اإلنسان واحلريات األخرى م ل حرية التنقل واألمن واحلياة اخلاصة وغريها.

 4180مدخل إىل صناعة السياحة  3ساعات معتمدة  3نظري)
يت ضررمن مف هرروم اإلدارة ال سررياحية احلدي ررة وتطور هررا ال تررارطي ومسات هررا ووظائف هررا  ،ون شررأة وم سررتقبل
السياحة الفلسطينية والتحديات اليت تواجهها ،واالجتاهات احلدي ة يف صناعة السياحة ،وأهمية ختطيط
ا ملرروارد الب شرررية يف ال صررناعة ال سررياحية وخا صررة الفندق يررة ،ومقو مررات ا جلررذب ال سررياحي ،وأع مررال و كرراالت
ومكاتب وشركات السياحة والسفر ،ودور السياحة وأثرها يف االقت صرراد ال عرراملي والفل سررطي  ،وكيف يررة
إدارة النظام السياحي بأكم لرره ،اب تررداء مررن إ عررداد ا لررربامج ال سررياحية وتن ظرريم اإل يررواء وا خلرردمات ال سررياحية
األ خرررى املرتب طررة ب هررا .ك مررا يت ضررمن امل فرراهيم وال صررفات اخلا صررة بال سررياحة بو صررفه جمرراال" للدرا سررة
األكادمي يررة  ،وحتد يررد مقو مررات ال عرررض والط لررب يف ال صررناعة ال سررياحية ع لررى امل سررتوى احمل لرري واإلقلي مرري
وا لرردولي ،و تررأثريات العوا مررل االجتماع يررة واالقت صررادية ،وطت لررف القطا عررات يف الق طرراع ال سررياحي ،ك مررا
تت ضررمن نظر يررات ال سررياحة ،وا لرردوافع ،واحمل فررزات ال سررياحية ،وأ سرراليب الرعا يررة احلكوم يررة لل سررياحة،
ومقومات البنية التحتية للسياحية.

 4181تاريخ ومقومات فلسطر  3ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا امل سرراا ل عرررض ترراري فل سررطني و املرا حررل ا لرريت مرررت ب هررا دو لررة فل سررطني مررع إ بررراز املقو مررات
السياحية املختلفة من مقو مررات دين يررة و تبيع يررة و أثر يررة وتراث يرره مررع إظ هررار ترراري هررذه املقو مررات و املعلو مررات
احلقيق يررة عن هررا ،والت عرررف أي ضررا ع لررى الروا يررة اإل سرررائيلية احملر فررة ل ترراري فل سررطني وا لرريت ت قرروم برتوجي هررا
للسيال ،كما يوضح املساا مقومات فلسطني من البنية التحتية و الفوقية لصناعة السياحة.

 4182القوانر واألنظمة السياحية  3ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا منظومة القوانني اليت تررنظم ال سررياحة يف فل سررطني ،واإل جررراءات القانون يررة املع مررول
ب هررا يف فل سررطني واملتعل قررة بق طرراع ال سررياحة ،وأ سرراليب ترررخيص املن شررمت وا خلرردمات ال سررياحية الفل سررطينية
وال قرروانني املرتب طررة ب هررا ،وح قرروا ال نررزالء ،وح قرروا والتزا مررات و كرراالت و شررركات ال طرريان ،ومكا تررب
وشركات السياحة ،باإلضافة إىل النظريات واملبادئ واملواضيع املرتبطة بأخالق يررات ال صررناعة ال سررياحية،
ومعرفة أهم منظمات السياحة الدولية ،واإلقليمية وأدوارها وتبيعة عملها ،ويتناول املساا أهم اجلمع يررات
والنقا بررات وال شررركات ا لرريت مت ررل ق طرراع ال سررياحة الفل سررطي ودور كررل مررنهم يف املنظو مررة ال سررياحية يف
فلسطني.
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 4183اجلغرافية السياحة يف فلسطر  3ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل سرراا تعر يررف املو قررع ال سررياحي  ،وامل نرراتق ا لرريت ت قررع في هررا املوا قررع ال سررياحية ،وكيف يررة
إ عررداد ا خلرررائط ال سررياحية ا لرريت ت سررهل و صررول ال سرريال للموا قررع ال سررياحية ،والت عرررف ع لررى التكنولوج يررا
احلدي ة اليت ختتص يف إعداد اخلرائط السياحية  ،والطرا احلدي ة يف تسويق املواقع السياحية.

 4184تاريخ فلسطر املعاصر والقديم  3ساعات معتمدة  3نظري)
تعترب فلسطني من أك ر مناتق العال ثراء تارطيا حيث تعاقبت علي هررا احل ضررارات املختل فررة م نررذ ع صررور
ما قبل التاري وحتى العصر احلاضر ،وما خلفته هذه احلضارات مررن ارث تررارطي و تررراث ث قررايف و مررؤثرات
أخرى ،وعليه يهدف هذا املقرر إىل وضع الطالب يف صورة أصحاب هذه اآلثار وهذه احلضارات بإكسابه
معرفة تساعده يف شرل رواية هذه األرض مبا يتناسب مع الرواية التارطية الفلسطينية املو ضرروعية لل سرريال
ملواجهة ملاولة تزوير التاري ونسبته إىل غري أصحابه احلقيقيني.

 4200الثقافة االقتصادية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا امل قرررر إىل تو ضرريح العال قررة بررني االقت صرراد وال قا فررة مررن خررالل الت عرررف إىل أهم يررة ودور
ال قا فررة يف الب نرراء االقت صررادي والت طررور والتنم يررة االقت صررادية ،ح يررث يغ طرري دور ال قا فررة وأثر هررا يف

تعا مررل

ا ملررواتن مررع الت طررورات ال سررريعة وال كرربرية يف عررال االقت صرراد يف مج يررع األن شررطة م ررل حر كررة اال سررت مار،
واالدخار ،وحتوّل النزعة االستهالكية إىل النز عررة اإلمنائ يررة ،وا سررتخدام البطا قررات االئتمان يررة وا لرردخول يف
أسواا رأس املال واملضاربة باألسهم والسندات .كما يوضح أيضا كيف تساعد ال قافة االقتصادية على
اخت يررار ال فرررص امله مررة يف جمررال اال سررت مار واالد خررار والتنم يررة .كررذلك يت طرررا امل قرررر إىل دور ال قا فررة
االقتصادية كعامل أساسي يؤثر على التنمية االقتصادية واالجتماعية يف العال العربي واإلسالمي.

 4201إدارة املوارد البشرية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يقدم هذا املساا رؤية ملفهوم ادارة املوارد البشرية يف املنظمات املعاصرة اليت مي ترراز العد يررد من هررا
بالعاملية وت عرردد اجلن سرريات واال عررراا ،وي قرردم امل سرراا مررربرات الت حررول مررن ادارة شررؤون ا ملرروظفني اىل مف هرروم
ادارة املوارد البشرية وما يتطلب ذلك من ادوار تقوم ب هررا ادارة ا ملرروارد الب شرررية مررن خت طرريط وتن ظرريم لل مرروارد
الب شرررية باإل ضررافة إل عررداد وتنم يررة ا ملرروارد الب شرررية يف ظررل الت حررديات املعا صرررة ا لرريت توا جرره منظ مررات ق طرراع
االعمال ،وتقديم تصور شامل حول الية اعداد التحليل و الوصف للو ظررائف وأهم يررة ت طرروير ن ظررام معلو مررات
خاص برراملوارد الب شرررية يف امل نظ مررة مت كررن االدارة مررن خت طرريط وتن ظرريم وتوج يرره ورقا بررة ا ملرروارد الب شرررية مررن
خالل شبكة اإلنرتنت ونظم االتصال احلدي ة.
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 4202السلوك التنظيم 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يعرض هذا املساا ت طررور املدر سررة ال سررلوكية يف االدارة باإل ضررافة للجوا نررب الشخ صررية ا لرريت تررؤثر
يف توج يرره ا ملرروارد الب شرررية وا هررم النظر يررات املتعل قررة ب سررلوكيات ا ملرروظفني يف الع مررل كنظر يررات ا لرردوافع
واحلوافز والقيادة باإلضافة لفرا العمل وت شرركيل اجلما عررات دا خررل املنظ مررات واالخالق يررات ا لرريت جيررب ان
يتحلى بها املوظفني يف منظمات قطاع األعمال كما ي قرردم امل سرراا تر حررا لق ضررايا سررلوكية معا صرررة تتم ررل
بررالتمكني وحل قررات ا جلررودة واالهت مررام ب صررحة املنظ مررة و ترردعيم ا منررا امل شرراركة احلدي ررة لل مرروظفني يف
االدارة يف ظل التغريات العاملية والعوملة.

 4203التطوير التنظيم 3 : :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يت نرراول هررذا امل قرررر مف هرروم الت طرروير التنظي مرري وامل سرراهمات املختل فررة للف كررر اإلداري يف الت طرروير
التنظي مرري ،واالجتا هررات احلدي ررة يف الت طرروير التنظي مرري وم نرراهج الت طرروير التنظي مرري ،وير كررز امل قرررر ع لررى
تعريف الطالب/ة با سرررتاتيجيات الت غرريري التنظي مرري و ملررددات ومعو قررات هررذا الت غرريري ،ويت نرراول امل قرررر أي ضررا
ال قرروة وال صررراع يف املنظ مررات ،وير كررز ع لررى إ بررراز العال قررة بررني الت طرروير التنظي مرري مررن ج هررة ،وجممو عررة
متغريات تنظيمية وإدارية من جهة أخرى م ل التوتر التنظيمي والوالء التنظيمي وتفويض الصالحيات وإدارة
الوقت وإدارة اجلودة ال شرراملة وإ عررادة ا.ند سررة واخلصخ صررة واإل بررداع وغري هررا ،ك مررا يت نرراول امل قرررر جتررارب
بعض الدول يف التطوير التنظيمي.

 4205االقتصاد الصح 3 : :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يتناول املقرر مقدمة عامة عن االقتصاد الصحي وآل يررات امل شررروع االقت صررادي ال صررحي وم شرراكل
الرعا يررة ال صررحية ك مررا يت نرراول حتل يررل قرروى ال عرررض والط لررب يف ا خلرردمات ال صررحية والعوا مررل ا ملررؤثرة علي هررا
ك مررا يت نرراول أي ضررا ال صررحة واحل يرراة مررن وج هررة ن ظررر اقت صررادية واأل سررواا االقت صررادية مررع شرررل آليات هررا
والتوازنات االقتصادية اخلاصة بها يف سوا اخلدمات الصحية كما يت نرراول أي ضررا ال سررلع ال صررحية وأ سررباب
ف شررل ال سرروا و عرردم ك فرراءة سرروا هررذه ال سررلع و كررذلك ع قررود ال تررأمني ك مررا يت نرراول أي ضررا التمو يررل ال صررحي
ومتويل الرعاية الصحية والعوامل اليت تؤثر على تكاليف الرعا يررة ال صررحية يف اجملت مررع ك مررا يت نرراول أي ضررا
أساليب وآليات التقييم االقتصادية احلدي ة نسبيا واملبن يررة ع لررى أ سررلوب التف ضرريل ك مررا يت نرراول أي ضررا ق يرراس
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املنافع والتكاليف املرتتبة على اخلدمات الصحية وحتليل املنافع والتكاليف وأساليب التق يرريم املبن يررة ع لررى
التفضيل.
وأيضا يتناول توازن الصحة ومعادالت توازن الصحة واالستدامة االقتصادية يف القطاع الصحي.

 4206قراءات يف املالية واحملاسبة باللغة االجنليزية)  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
This course aims at illustrating the fundamentals of finance and
accounting and the main topics related to financial management and basic
accounting concepts and principles. It covers the end -of -period adjustments
to balance sheet elements, such as available assets ,property ,plan and
equipment, investment, liabilities ownership, equities, etc.
In addition , this course attempts to expand the basic knowledge related
to the topics already discussed by using English terms.

 4208أخالقيات املهن الصحية  3 :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يقدم هذا املقرر ألخالقيات املهن الطبية حيث يقدم لألخالقيات الطب يررة والعوا مررل ا لرريت ت شرركل ال قرريم و
امل بررادئ اإلن سررانية كررذلك انع كرراس األخالق يررات ال صررحية ع لررى ال فرررد و اجملت مررع و املواث يررق ا لرريت حتكم هررا.
كررذلك ي قرردم لنظر يررات األ خررالا و امل بررادئ و ال قرريم و امل بررادئ األسا سررية ألخالق يررات امل هررن ال صررحية .ثررم ي قرردم
ل تررداخالتها مررع اال حرررتاف ال طرريب واحل قرروا الب شرررية وال قررانون و املع ضررالت األخالق يررة و القانون يررة و تطبيقات هررا.
كررذلك ي قرردم أل هررم خ صررائص األخالق يررات الطب يررة و يؤ كررد ع لررى خصو صررية العال قررة ا لرريت تررربط الطب يررب
باملريض بوجه خاص وبالزمالء واجملتمع بوجه عام مع سرد لبعض احلاالت التطبيقية .ويعرج على األخالقيات
املرتب طررة بالب حررث العل مرري مررع الرتك يررز ع لررى القي مررة العلم يررة و االجتماع يررة واألخ طررار والفوا ئررد ذات العال قررة.
وأ خررريا ي قرردم للطا لررب درا سررة حا لررة لرربعض التطبي قررات ضررمن حرراالت درا سررية للم بررادئ األسا سررية لألخالق يررات
الطبية.
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 4210املراسالت التجارية وإدارة املكاتب 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة  0114 ،اللغة االجنليزية ()2
يقوم هذا املساا على ا تررالع الطا لررب ع لررى مج يررع ا نررواع الر سررائل ا لرريت حيتاج هررا يف الو ظررائف ا لرريت
ي شررغلها واالق سررام الرئي سررية ل كررل نرروع مررن الر سررائل وال يررة كتابت هررا وا هررم االف كررار ا لرريت جيررب ان تت ضررمنها
الرسائل اليت تستخدم يف منظمات األعمال واليت من اهم هررا ر سررائل الب يررع والت سرروية والتوظ يررف ،ان كا نررت
هررذه الر سررائل ورق يررة او ر سررائل الكرتون يررة ت سررتخدم ترررا االت صررال ا حلررديث كالرب يررد االلكرتو نرري وي قرردم
املساا تصور عررن كتا بررة ال سرررية الذات يررة واال عررداد للم قررابالت الوظيف يررة ،ويت نرراول امل سرراا مف هرروم املكا تررب
املعاصرة واقسامها وخصائص الوظائف املكتبية وترا اختيار املكتب والوظائف اليت تقوم بها املكاتب
وكذلك مفهوم التقارير وانواعها والية اعدادها والغرض منها.
 3 :Readings in health management 4211ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
This course provides an overview of various health management topics,
with emphasis on health management approaches focusing mainly on areas of
patient-care, Administrative decision-support, Quality and safety in health
care. This course will provide students with some basic reading and literatures
concerning basics of health and public health management. Topics like impact
of accreditation mainly 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 .

 4215األعماا االلكرتونية 3 :ساعات معتمدة  2نظري  1 ،عمل):
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة 0102 ،احلاسوب
ي عرررض الت طررور ال تررارطي ل شرربكة اإلنرت نررت ،وا سررتخدامها يف األع مررال التجار يررة والت حررديات ا لرريت
توا كررب ذ لررك واهم يررة ب نرراء موا قررع الكرتون يررة ل شررركات األع مررال يف جمررال الت سررويق والتوز يررع والرتو يررج
للمنتجات واكساب الطالب املهارات الالزمة لتصفح املواقع االلكرتونية التجارية والتسجيل عليها واجراء
العمليات التجارية من خال.ا يف ظل التوجه حنو التكامل بني انظمة املعلومات الداخل يررة ملنظ مررات األع مررال
واستخدام الشبكة العنكبوتية ،كما يقدم امل سرراا للطا لررب ت صررورا حررول مف هرروم عمل يررة الت سررويق احلدي ررة
وما تتضمنه من عناصر جديدة للمزيج التسويقي ومتكني الطالب من استخدام هذ العناصر يف بناء مو قررع
جتاري فعال ملنظمة االعمال.
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 4216االقتصاد التحليل :اجلزئ 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل الت عرررف إىل معا جلررة مج يررع امل شرركالت االقت صررادية اجلزئ يررة مررن حترردد ملف هرروم
الط لررب وال عرررض وا ثررر كررل مررن اإل حررالل وا لرردخل ،حتد يرد مف هرروم ال سرروا وحتد يررد ال ترروازن .والت عرررف إىل
مفهوم املرونة لكل من الطلب والعرض والعوامل املؤثرة فيهما  .نتعرف إىل سلوك املستهلك ومفهوم املنفعة
ونظر يررة منحن يررات ال سررواء  .نظر يررة اإلن ترراج ودا لررة اإلن ترراج ومرا حررل الغ لررة  ،وال نرراتج املتو سررط وال نرراتج ا حلرردي
والناتج الكلي ،و كررذلك إىل الت كرراليف يف ا ملرردى الق صررري وا ملرردى الطو يررل  .ك مررا يت عرررف إىل أ نررواع وا هررم
اخلصائص اليت تقوم عليها األسواا التنافسية وكيفية حتد يررد األ سررعار .و كررذلك األ سررواا غررري التناف سررية
وتضم أسواا املنافسة االحتكارية  ،واالحتكار التام  ،واحتكار القلة  .كما يتطرا املقرر إىل عنا صررر
اإلنتاج ونظرية التوزيع وأثر ذلك على كل من الطلب والعرض يف أسواا عناصر اإلنتاج .

 4217االقتصاد التحليل :الكل 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4216االقتصاد التحليل :اجلزئ:
يتناول هذا املقرر موضوعات االقتصاد التحليلي الكلي حيث ي شررمل ع لررى مف هرروم االقت صرراد التحلي لرري
الكلي وأدوات االقتصاد الكلي ،الطلب والعرض الكلي والسياسات املالية والنقدية .ال ترردفق أ لرردوراني
لإلن ترراج وا لرردخل وح سررابات ا لرردخل ال قررومي ودا لررة اال سررتهالك ونظر يررات اال سررتهالك ودا لرة اال سررت مار
واملضاعف واملسارع ونظريات التوازن بررني ا لرردخل واال سررتخدام .نظر يررات الفا ئرردة وال ترروازن الن قرردي ،مف هرروم
البطالة والتوظيف الكامل ونظريات البطالة والتضخم وأنواعهما وأثارهما والسياسات االقتصادية.

 4220إدارة اإليواء والتغذية 3 :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى تعر يررف الطا لررب/ة بامل بررادئ واأل سررس ا لرريت تررؤدي إىل ت قررديم خرردمات اإل يررواء
للمرضى بدرجة عالية من اجلودة ،مررع التعر يررف با خلرردمات التكميل يررة املرتب طررة خبرردمات اإل يررواء ،ويت نرراول
هررذا امل قرررر أ سررس التغذ يررة ال سررليمة للمر ضررى ولل عرراملني يف املست شررفيات ،وتعر يررف الطا لررب/ة بأ سررس و ضررع
خطط سليمة إلدارة التغذية بكفاءة وفاعلية ويركز هذا املقرر أيضا على أسس إدارة عمليات النظا فررة يف
املؤسسات الصحية ،واخلطط املختلفة لتحقيق ذلك ،وترا ئررق التنظ يررف ال صررحيحة والفاع لررة ،وم شرركالت
التعامل م ع النفايات ،وإعادة تدوير النفايات ،والتعامل مع احلشرات والقوارض ،وإجراءات صحة األغذ يررة

445

والرقا بررة علي هررا ،وم صررادر ت لرروث األتع مررة واأل شررربة ،والت سررمم ال غررذائي ،والتع قرريم وا لررتطهري و ضررمان صررحة
أماكن تقديم األتعمة واألشربة وغري ذلك.

 4221تاريخ الفكر االقتصادي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يقدم هذا املقرر أصول الفكر االقتصادي ابتدءا من العصور القدمية وحتى الع صررر ا حلررديث ،ح يررث
يستكشف أفكار املفكرين االقتصاديني العظام ويتعرف ع لررى الف كررر االقت صررادي وتار طرره عرررب سل سررلة
مررن ا ملرردارس االقت صررادية كمدر سررة الطبي عرريني ومدر سرة الت جرراريني واملدر سررة الكال سرريكية والف كررر
االقتصادي يف اإلسالم واملدرسة االشرتاكية والكينزية واحلدية والنيو كالسيكية والكينزية احلدي رة
والنقدية احلدي ة.

 4222نظم املعلومات والسجالت الطبية  3 :ساعات معتمدة  2نظري  1عمل):
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يت نرراول هررذا امل قرررر مف هرروم ن ظررام املعلو مررات وأركا نرره األسا سررية واألنظ مررة الفرع يررة لن ظررام املعلو مررات
وعناصر النظام ومستلزماته الضرورية ودوره يف حتق يررق جنررال املؤس سررات ال صررحية ،و جيررري يف هررذا امل قرررر
التعر يررف مب بررادئ وأسا سرريات التعا مررل مررع ال سررجالت الطب يررة ،والرتك يررز ع لررى كيف يررة معا جلررة البيا نررات
واال سررتفادة مررن املعلو مررات و تعر يررف الطا لررب/ة مبف هرروم البيا نررات واملعلو مررات الطب يررة وقوا عررد املعر فررة الطب يررة
وعنا صررر ن ظررام املعلو مررات اإلدار يررة ا لرريت حت قررق جررودة املست شررفى ،ك مررا يت ضررمن امل قرررر تعر يررف الطا لررب/ة
بامل فرراهيم احلدي ررة يف جمررال ال سررجالت الطب يررة والت طررورات امل سررتمرة يف أ سرراليب وو سررائل ت سررجيل وح فررظ
واسرتجاع السجالت الطبية ،والتطورات اليت ت طرررأ ع لررى مه نررة ال سررجالت الطب يررة وع لررى جمرراالت اال سررتفادة
من هذه ال سررجالت ،والت طررورات امل سررتمرة ع لررى منرراذج ال سررجالت الطب يررة وأ نررواع الن مرراذج والت قررارير املكو نررة
للسجالت الطبية للمرضى وغريها.

 4223االقتصاد الزراع 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يت نرراول امل قرررر مف هرروم االقت صرراد الزرا عرري وعالق ترره بع لررم االقت صرراد ال عررام وال سررمات األسا سررية لق طرراع
الزراعة واملشكلة االقتصادية يف القطاع الزراعي كما يتناول وصف دوال اإلنتاج وحتليلها و شرررل وتف سررري
كيف يررة ع مررل قررانون ت نرراقص الغ لررة وتطب يررق ذ لررك ع لررى الق طرراع الزرا عرري ك مررا يت نرراول مرردى ت قرردم أو ترا جررع
امل شررروع الزرا عرري مررن خررالل درا سررة الت كرراليف واإل يرررادات باإل ضررافة إىل دوال الت كرراليف يف امل شرراريع
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االقتصادية ودالة اإلنتاج كما يتناول أيضا جانب الطلب والعرض يف سوا املنتجات الزراعية وحتديد سررعر
التوازن ودراسة سلوك املنتجني يف ظل سوا املنافسة الكاملة وأيضا التنمية يف القطاع الزرا عرري وأ سررباب
التخلف يف الزرا عررة وكيف يررة التغ لررب علي هررا سررواء كا نررت خ صررائص ذات يررة لالقت صرراد الفل سررطي أو كا نررت
ترررتبط مبمار سررات اال حررتالل اإل سرررائيلي ك مررا يت نرراول أي ضررا السيا سررات الزراع يررة مررن خررالل ت طرروير ا ملرروارد
الزراعية والبحوث واإلرشاد الزراعي والسياسات التعليمية والسعرية واملالية والتسويقية كما يتناول متويل
األنشطة الزراعية واملصادر الداخلية واخلارجية واالدخار واإلقراض الزراعي.

 4225إدارة املستشفيات واملراكز الصحية 3 :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب/ة مبفهوم املستشفى وتصنيف املست شررفيات وأنواع هررا ووظائف هررا،
ويت نرراول البي ئررة الداخل يررة والبي ئررة اخلارج يررة للمست شررفى واملرا كررز ال صررحية ،ومف هرروم ا خلرردمات ال صررحية
وخصائصها وأبعادها ،ويركز املقرر على تعريف الطالب/ة أيضا بالعمليات والوظائف اإلدارية املتنوعة يف
املستشفى واملراكز الصحية :التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقا بررة ،ك مررا يت نرراول أ سررس وم بررادئ ت صررميم
املست شررفى واملرا كررز ال صررحية ،و جيررري التعر يررف باألق سررام التشخي صررية والعالج يررة واإلدار يررة والفندق يررة يف
املستشفى ،واملخاتر وبرامج الس المة يف املستشفيات واملراكز الصحية وت قررويم أداء املست شررفى واملرا كررز
الصحية بالرتكيز على قياس كفاءة وفاعلية وإنتاجية املستشفى واملراكز الصحية.

 4226العالقات العامة يف املؤسسات الصحية  3 :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يررزود هررذا امل قرررر الطا لررب/ة بف كرررة عا مررة عررن مف هرروم ت سررويق ا خلرردمات ال صررحية ون ظررم املعلو مررات
الت سررويقية والتخ طرريط الت سررويقي للمؤس سررات ال صررحية ،وعنا صررر ا ملررزيج الت سررويقي املختل فررة يف ق طرراع
املؤس سررات ال صررحية ،وي هررتم امل قرررر بتعر يررف الطا لررب/ة مبف هرروم وأهم يررة العال قررات العا مررة يف املؤس سررات
ال صررحية ،ويت نرراول جمر االت العال قررات العا مررة وتن ظرريم العال قررات العا مررة وخت طرريط ألن شررطة العال قررات العا مررة
ومف هرروم ا لرررأي ال عررام وتكوي نرره وت غرريريه وخصائ صرره وأنوا عرره ،وا سررتخدام االت صرراالت وأنواع هررا يف أن شررطة
العالقات العا مررة وممار سررات وتطبي قررات العال قررات العا مررة مررع األ تررراف ذات العال قررة كرراجلمهور والنقا بررات
واجملتمع احمللي واجلهات احلكومية وغريها.
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 4227االقتصاد القياس 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  0103مبادئ االحصاء  4217 ،االقتصاد التحليلي الكلي
يهدف هذا املقرر إىل التعرف على املواضيع احلدي ة اليت تعاا الظواهر االقتصادية واإلدارية باالستعانة
مبعطيات النظرية االقتصادية والتقنيات اإلحصائية والرياضية بقصد الوصل إىل معلمات مقدرة وطتربة
صاحلة لالستخدام يف اختاذا القرارات والتنبؤ املستقبلي بسلوك تلك الظواهر  .وأيضا مواجهة النظرية
االقتصادية بالواقع وذلك عن تريق قياس الظواهر والعالقات االقتصادية .التحقق من مدى انطباا
النظريات على الواقع أي اختبار النظريات .استخدام املعرفة اليت مت التأكد من انطباقها ولو بصورة
تقريبية على الواقع ،للمساعدة يف اختاذ القرارات ووضع السياسات االقتصادية .ويركز هذا املقرر على
بناء ومراجعة النموذج االحندار اخلطي العام الكالسيكي .توصيف النموذج ومشاكل أخطاء التوصيف
ونتائجها واالختبارات يف هذا اجلانب وأخطاء القياس .ترا التقدير :املربعات الصغرى املعممة،
اإلمكانية العظمى ،املتغريات املساعدة ،العزوم ترا االختبار التقاربية :نسبة اإلمكانية ،مضاعف
الكرانج .املتغريات الصورية واستخداماتها .املعادالت اآلنية .مناذج االحندار املوزع وفرتات اإلبطاء .
مقدمة عن السالسل الزمنية ).استقرار السالسل الزمنية واختبارات السكون جذر الوحدة )التكامل
املشرتك (غرينجر) واالحندار الزائف .منوذج تصحيح اخلطأ.

 4228التشريعات الصحية  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4171مبادئ القانون وحقوا اإلنسان
يهتم هذا املقرر بتعر يررف الطا لررب/ة ع لررى أ هررم الت شررريعات ال صررحية املع مررول ب هررا ع لررى امل سررتوى احمل لرري،
وكذلك جيري التعريف بالت شررريعات امله مررة يف جممو عررة مررن ا لرردول ،و يررتم ت سررليط ال ضرروء ع لررى الت شررريعات
الصحية اليت تتعلق باملؤسسات الصحية وتتعلق بالعاملني يف هذه املؤسسة وتتعلق باملرضى والتعامل مع هررم،
وتتعلق بالنقا بررات املهن يررة يف املؤس سررات ال صررحية ،ك مررا ير كررز امل قرررر ع لررى الت شررريعات ا لرريت تتع لررق حبرراالت
التقصري الطيب مع بعض املرضى وأسس وآليات التعاتي مع هذه ا حلرراالت ،وير كررز ع لررى الت شررريعات ا لرريت
تهتم بإلزام تواقم املؤسسات الصحية بأخالقيات املهن الصحية.

 4229االقتصاد الرياض 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4216االقتصاد التحليلي اجلزئي  4217 ،االقتصاد التحليلي الكلي
يهدف هذا املقرر إىل التعرف على استخدام األساليب الرياضية يف العلوم االقتصادية  ،وهو استخدام لغة
الرياضة عرب ما نسميه بالنماذج الرياضية للعالقات االقتصادية ووصف الظواهر االقتصادية وان كانت
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تعرب عن متغري أو ظاهرة أو عالقة متشابكة بكل قطاعات االقتصاد القومي حبيث يتناول تعريف
االقتصاد الرياضي والعالقة بني االقتصاد الرياضي والقياسي وال وابت واملتغريات ومفهوم الدوال وأنواعها
ونظام املعادالت اخلطية  ،وكذلك النماذج االقتصادية ومكونات النموذج االقتصادي ومتغرياته ،وأيضا
مفهو م التوازن وحتليل التوازن يف مناذج االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي  .وكذلك مفهوم املصفوفات
وأنواعها واستخدام نظام املعادالت اخلطية باستخدام املصفوفات وحل منوذج توازن االقتصاد اجلزئي
والكلي  .وكذلك التعرف اىل مناذج املنتج -املستخدم وا.يكل العام .ذه النماذج  ،والتفاضل ومفهوم
املشتقة وقواعد االشتقاا واهم التطبيقات االقتصادية للتفاضل  .وموضوع التكامل وتطبيقاته االقتصادية
وقواعد التكامل وتطبيقاته االقتصادية .

 4230املصارف االسالمية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
حيتوى املقرر على ترراري ون شررأة الب نرروك اإل سررالمية ،وكيف يررة ع مررل هررذه الب نرروك واال سرررتاتيجيات
اليت تقوم عليها ،ومقارنة كل ذ لررك بررالبنوك التقليد يررة ،وتو ضرريح مرروارد األ مرروال وا سررتخداماتها يف الب نرروك
اإلسالمية ،وكيفية است مارها .ررذه األ مرروال بطري قررة تتنا سررب مررع ال شررريعة اإل سررالمية ،وكيف يرة حتقيق هررا
لألربال .واخلدمات اليت حتققها للمجتمع ،من خالل مشاركتها يف املشاريع االقتصادية الكبرية وكيفية
هذه املشاركة ،وتري قررة تعا مررل هررذه الب نرروك مررع التمو يررل واإل قررراض بأ سرراليب إ سررالمية مررن خررالل املرا حبررة
واملشاركة وغريها ،ودراسة مستقبل هذه البنوك من خالل دراسة واقعها احلالي والتطورات املطلوبة من هررا
لكي حتظى مبكانة أكرب يف املستقبل.

 4231التسويق االخضر 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يعد مقرر التسويق االخضر من اجملاالت احلدي ة يف علم التسويق حيث ان هذا املقرر يف البداية
يقعترّف ماهية التسويق االخضر من خالل ترل مدخل مشوا اىل التسويق االخضر والتطور الفكري ملف هرروم
الت سررويق االخ ضررر ك مررا ي نرراقش البي ئررة الطبيع يررة وموا صررفات اال يررزو )ISO 14000( 14000يف م سررار
عمل املنظمات وترا معاجلة التلوث البيئي بكا فررة ا شرركاله وآل يررات ا عررادة ال ترردوير مررن ا جررل احل فرراظ ع لررى
املصا در الطبيعية وعناصر املزيج التسويقي االخضر ويناقش املقرر يف الوحدة االخرية اسرتاتيجية الت سررويق
االخضر من خالل دراسة حاالت لشركات تعمل وتتخصص يف جمال التسويق االخضر.
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 4232النزاهة والشفافية واملساءلة ملكافحة الفساد 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل اع طرراء الطا لررب ف كرررة عررن مو ضرروع الف سرراد و عررن و سررائل مكافح ترره يف
اجملتمعات املدنية .
ح يررث يت طرررا اىل تعر يررف الف سرراد بانوا عرره املت عررددة (سا سرري  ،اداري ،مررالي  ).....و كررذلك
ا شرركاله املت عررددة ( كرربري  ،صررغري)  .و ينت قررل ب عرردها لب يرران امل فرراهيم املرتب طررة مبكاف حررة الف سرراد عل ىررى
املستوى اجملتمعي م ل مفهوم احلكم الصاا .
يعطي بعدها صررورة عررن ن ظررام النزا هررة ا لرروت باعمد ترره املختل فررة  .و ب عرردها ي طرررل حتررديات ن ظررام
النزاهة يف العال العربي .

 4233ختطيط وتطوير املنتجات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتعا مررل م قرررر خت طرريط وت طرروير املنت جررات ( )4233مررع املو ضرروعات ذات ال صررلة بتعر يررف ال طررالب بطبي عررة
إدارة امل نررتج اجلد يررد ومهام هررا مررن ح يررث دور املنت جررات يف ج هررود ال شررركات الت سررويقية وتعر يررف امل نررتج
وخصائص املنت جررات اجلد يرردة وأنواع هررا ،إىل جا نررب ا سررتعراض دور ادارة الت سررويق يف عمل يررة خت طرريط امل نررتج
اجلديد ومراحله مررن ح يررث األ هررداف واال سرررتاتيجيات وا لررربامج الت سررويقية .وتنميةاملعر فررة النظر يررة والعمل يررة
ذات العالقة يف ت طرروير املنت جررات اجلد يرردة وابتكار هررا مررن مرح لررة تول يررد األف كررار وغربلت هررا ح تررى اختبار هررا
ت سررويقيّا ،و كررذلك و ضررع ا لررربامج الت سررويقية املالئ مررة ع نررد ترررل امل نررتج اجلد يررد لأل سررواا ألول مرررة .ك مررا
يتناول شرحا مفصال حول كيفية تبنّي املستهلك للمنت جررات اجلد يرردة والعوا مررل ا ملررؤثرة ع لررى عمل يررة ال تررب ،
إىل جا نررب إك سرراب الطا لررب املعر فررة يف إدارة دورة ح يرراة امل نررتج وقيا سررها وتبي عررة ا لررربامج الت سررويقية املالئ مررة
لكل مرحلة.

 4234التسويق العقاري 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يت طرررا م قرررر الت سررويق الع قرراري اىل جوا نررب ا خرررى يف الت سررويق حب يررث يع مررل ع لررى متييز هررا عررن موا ضرريع
الت سررويق اال خرررى ح يررث يتخ صررص هررذا امل قرررر يف الت سررويق الع قرراري ع لررى إظ هررار اخل صررائص املم يررزة للم نررتج
الع قرراري مررن ح يررث امللمو سررية واخل صررائص االقت صررادية ك مررا ويت نرراول هررذا املقرراي ضررا ترررا ت سررعري امل نررتج
العقاري واسرتاتيجيات تروجيها والتعرف على قنوات التوزريع املستخدمة يف توزيع امل نررتج الع قرراري وتو ضرريح
مفهوم املبيعات العقارية ودور رجال البيع يف هذا اجملال.
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 4235احملاسبة اإلسالمية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يت نرراول هررذا امل قرررر امل فرراهيم اإل سررالمية مل صررطلحات الن شررا الت جرراري يف العمل يررات احملا سرربية،
وامل صررطلحات األ صرريلة واحلقيق يررة لل مررال وملك يررة ا ملررال يف اإل سررالم ،ك مررا ي سررتعرض املف هرروم ال قررانوني
للمنشمت االقتص ادية ع نررد امل سررلمني وأنواع هررا وعمليات هررا ،وأو جرره اال خررتالف بين هررا و بررني املن شررمت املعا صرررة،
ويت نرراول الز كرراة وكيف يررة احت سرراب ا لرردخل اخلا ضررع لن ظررام الز كرراة ،وآل يررات إدارة الو قررف يف اإل سررالم،
والتعر يررف بامل صررارف اإل سررالمية واألع مررال واألن شررطة ا لرريت متار سررها ،وتب يرران االختال فررات األسا سررية آلراء
عل مرراء امل سررلمني مررن شررركات ال تررأمني وأن شررطتها املختل فررة ،ف ضررال عررن امل شرراكل ا لرريت توا جرره شررركات
التامني التجاري يف التوافق مع قواعد الشريعة اإلسالمية.

 4237الرياضيات يف اإلدارة  3ساعات معتمدة  3نظري)
يشمل هذا املقرر املوضوعات اآلتية وتطبيقاتها يف جمال اإلدارة  :االقرتانات وبياناتها ،واشتقاا االقرتانات
اجلرب يررة واأل سررية واللوغارمت يررة ،و قررانون السل سررلة  ،واال شررتقاا ال ضررم وتطبي قررات اال شررتقاا  ،والتكا مررل
خواصه وتطبيقاته والتكامل باألجزاء والتعويض ،واملصفوفات واحملددات.

 4239حماسبة املنشآت املالية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يهدف هذا املساا إىل التعمق وإكساب الطالب املعر فررة الكاف يررة لطبي عررة اإل جررراءات احملا سرربية لرردى
أ هررم ق طرراعني ضررمن املؤس سررات املال يررة وه مررا ق طرراع الب نرروك وق طرراع ال تررأمني ،ح يررث يررتم جتز ئررة امل سرراا إىل
جزئيني وهما ملاسبة البنوك وملاسبة التامني ،ويتم ذلك من خالل تناول املوضوعات التالية:
ملاسبة البنوك  :ت شررمل أ نررواع الب نرروك ووظائف هررا ،وأق سررام الب نررك الت جرراري وعنا صررر الن ظررام احملا سرريب
فيه ،كذلك تناول أقسام البنك الفنية من خالل التعرف ع لررى تبي عررة ع مررل ت لررك األق سررام ووظائف هررا ،ك مررا
يتم تناول اإلجراءات احملاسبية داخل تلك األقسام ،وكيفية إعداد القوائم املالية األساسية للب نرروك ،وا لرريت
تشمل قائمة الدخل واملركز املالي وقائمة التدفق النقدي ،وقائمة التغريات يف حقوا امللكية.
ملاسبة التأمني :تشمل التعرف ع لررى ن شررأة ال تررأمني ،وأنوا عرره ،وامل بررادئ القانون يررة لل تررأمني ،وعمل يررات
إعادة التأمني ،واإلجراءات احملاسبية املتعلقة بتأمني احلوادث ،والتأمني على احلياة ،واالست مارات املال يررة
لدى شركات التأمني ،ومن ثم إعداد القوائم املالية األساسية .ا.
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 4240الرياضيات املالية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4237الرياضيات يف اإلدارة
بدون متطلب سابق لتخصص علوم التأمني
يهتم هذا امل قرررر بدرا سررة أ تررراف العمل يررة االئتمان يررة ( ال قررروض واال يررداعات ) بأ شرركا.ا وأنواع هررا
املختلفة والطرا الكمية واملال يررة امل سررتخدمة مررن ق بررل امل صررارف يف طت لررف ح سرراباتها  ،با سررتعراض مف هرروم
الفائدة وترا حسابها بنوعيها البسيط واملر كررب  .وب يرران ا سررتخدام ا لرردفعات املنتظ مررة واملت سرراوية  ،وأ نررواع
اخل صررم الالز مررة ملتاب عررة األن شررطة املال يررة واال سررت مارية يف امل صررارف ،و كررذلك ترررا ا سررتهالك ال قررروض (
قصرية األجل وتويلة األجل ) وتسويتها أو استبدا.ا وإعادة جدولتها.

 4241ادارة خماطر  3 )2ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4109 :إدارة طاتر 1
يهدف هذا املقرر اىل حتليل العال قررة بررني إدارة اخل طررر وحتلي لرره وحتد يررده  ،و أ هررداف إدارة اخل طررر ،
ومو قررع إدارة امل خرراتر يف ا.ي كررل التنظي مرري لل شررركات ال تررامني و ترررا مجررع املعلو مررات وقيا سررها  ،وأ سرراليب
إدارتها للحد من تأثريها .وتامني املخاتر ،ومفهوم التامني  ،وأنواعه املعمول بها يف شركات التامني.

 4254إدارة املصارف 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يت نرراول هررذا امل قرررر اىل تعر يررف الطل بررة بررانواع الب نرروك و االن شررطة االسا سررية ا لرريت متار سررها الب نرروك
وكذلك حتليل العمليات املصرفية وبيان مدى تاثريها يف االختيار بني السياسات اال سرررتاتيجية ا لرريت ت سررهم
يف اجراء التحليل املالي للقوائم املالية للبنوك للو قرروف ع لررى املر كررز ا ملررالي .ررا  .وتو ضرريح كيف يررة ق يررام هررذه
البنوك بتشكيل احملافظ االست مارية.

 4260تسويق اخلدمات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
ي طرررل هررذا امل قرررر جممو عررة مررن الق ضررايا املعا صرررة يف جمررال ت سررويق ا خلرردمات ،ح يررث ي سرررد مقد مررة
وافية عن صناعة وتسويق اخلدمات وأيضا أنظمة ومناذج ا خلرردمات ومناق شررة أ سرراليب ق يرراس مف هرروم جررودة
اخلدمات وتسعريها وتروجيها وتوزيعها وماهية التسويق الدولي للخدمات.
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 4261مبادئ التامر وادارة املخاطر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4101 :مبادئ االدارة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبوضوعات امل قرررر مررن خررالل عرررض املعلو مررات األسا سررية للخ طررر
والتأمني من ناحييت األصول العلمية والتطبيقات العملية خاصة فيما يتعلق باألخطار املختل فررة ا لرريت يت عرررض
.ا الفرد واملنشمت االقتصادية وأنواع التأمني وإعادة التأمني اليت تغطي هذه األخطار وهيئات التأمني اليت
تقدم هذه التغطيات التأمينية مع التطبيق على قطاع التامني الفلسطي .

 4262حماسبة شركات التأمر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4131 :مبادئ احملاسبة ()1
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبوضوعات و دراسات تفصيلية يف اجلانب احملاسيب ل شررركات
التأمني ويتم تناول املوضوعات التالية:اجلانب النظري وحي ترروى مف هرروم ال تررامني  ،وعنا صررر ع قررد ال تررامني ،و
إعادة التامني ،والتعرف على خصائص وميزات ملاسبة شركات التامني .كما يهدف اىل تعريف الطالب
جبا نررب امل صررروفات يف ملا سرربة شررركات ال تررامني  :التعوي ضررات  ،الع مررالت ،م صرراريف إدار يررة و معر فررة
اإليرادات .وكذلك حتليل وفهم القوائم املالية يف شركات التامني.

 4366التأمر اهلندس 3 :ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4261 :مبادئ التأمني وإدارة املخاتر
يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطلبة مبفهوم التامني ا.ندسي وكل التامينات اليت يشملها ومن اهمها :
تامني اخطار املقاولني ،وتامني اخطار الرتكيبات وتامني تعطيل املاكينات ،باالضافة اىل بعض
التامينات االخرى ،وكذلك معرفة الطلبة بالعمليات الفنية .ذا النوع من التامني ،وكذلك معرفتهم
بتامني الطاقة وكل التامينات اليت يشتملها ومن اهمها :التامني اثناء عمليات االنشاء والتشييد ،والتامني
اثناء مراحل التشغيل.

 4263االتصاالت التسويقية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
سرريتم يف هررذا امل قرررر الت عرررف ع لررى ا ملررداخل احلدي ررة لالت صرراالت الت سررويقية وك يررف مي كررن التن سرريق
بينها وبني اإلسرتاتيجية الفعالة للتسويق بصورة تكاملية ،وتشمل هررذه ا ملررداخل اإل عررالن والب يررع الشخ صرري
و ترررا ترويج/تن شرريط املبي عررات والدعا يررة والن شررر والت سررويق عرررب اإلنرت نررت والت سررويق املبا شررر و غررري ذ لررك مررن
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ترا االتصاالت التسويقية احلدي ة .كذلك يتضمن هذا امل قرررر العوا مررل ا ملررؤثرة يف االت صرراالت الت سررويقية،
و سرريتم مناق شررة ودرا سررة األ سرراليب املختل فررة للرتو يررج الت جرراري وحتلي لررها ،وي هرردف هررذا امل سرراا إىل درا سررة
اإلعالن التجاري من حيث تبيعته وخصائصه وآثاره.

 4264التأمر االسالم 3 :ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4261 :مبادئ التأمني وإدارة املخاتر
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبفهوم التأمني ،معنى التأمني لغة ،معنى التأمني شرعا،
أهمية التأمني وأنواعه ،مفهوم التأمني التكافلي عند علماء الشريعة والقانون ،مفهوم التكافل وأهمية
التكافل االجتماعي ،التأمني التكافلي أحكامه وشروته وضوابطه ،الفروا بني التأمني التكافلي
والتأمني التجاري ،تطبيقات التأمني التكافلي ،معوقات التأمني التكافلي ،بيان معوقات التأمني ،ترا
تذليل املعوقات وتسريع العمل بالتأمني التكافلي وفق الضوابط والشرو املعمول به يف سوا فلسطني
للتامني .

 4265تطبيقات حاسوبية يف التسويق 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق 0102 ،احلاسوب
يتناول املقرر عددا من املعارف اليت توضح املفاهيم األساسية بتقن يررة املعلو مررات والتطبي قررات التكنولوج يررة ا لرريت
ختدم ق طرراع الت سررويق ،ك مررا ي قرردم امل قرررر ترردريبا عمل يررا ع لررى ا سررتخدام امل هررارات احلا سرروبية والربجم يررات املختل فررة يف
تطبي قررات االن شررطة الت سررويقية  ،وحتل يررل البيا نررات وا سررتخالص املعلو مررات الالز مررة وحتل يررل امل شرركالت وا خترراذ
القرارات التسويقية .ويعرض املقرر جمموعة مررن تقن يررات املعلو مررات وتطبيقات هررا يف ختررزين وجتم يررع ومعا جلررة البيا نررات
وا سرررتجاعها وحتلي لررها لت سرراعد يف ا خترراذ ال قرررارات الت سررويقية ،و شرررحا ال سررتخدام برجم يررة معا جلررة الكل مررات
للم سرراعدة يف إ عررداد الت قررارير والب حرروث الت سررويقية ،وبرجم يررة ال عررروض التقدمي يررة ،وأ خررريا ي عرررض امل قرررر تقن يررة
استخدام اإلنرتنت يف تطوير األنشطة التسويقية

 4266تسويق اخلدمات التامينية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يتعرف الطلبة يف هذا املقرر على انظمة التسويق يف شركات التامني ،ويتطرا املقرر اىل تعريف
اخلدمات التامينية ،ويعرف الطلبة على االنشطة التسويقية .ذه اخلدمات يف شركات التامني ،ويتعرف
الطلبة فيه ايضا على حتليل البيئة التسويقية خلدمات التامني .وكذلك على اساليب تطوير املنتجات
التامينية وتسعريها وتروجيها.
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 4267سياسات التسعمل 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضوعات املتعلقة بالتسعري كأحد عناصر ا ملررزيج الت سررويقي ويع مررل
على تو ضيح دور هذا العنصر  .حيث يتم فيه مناقشة تعريف السعر ومسمياته واألخطاء اليت تقع يف عمل يررة
التسعري وكذلك يتناول العوامل املؤثرة يف قرارات التسعري وإجراءاته وأساليبه واإلسرتاتيجيات اخلاصة به
 .ك مررا وي عرراا هررذا امل قرررر ترررا عمل يررة الت سررعري يف هيا كررل ال سرروا املختل فررة والت سررعري يف ظررل ا لرردورة
االقت صررادية و عرررب دورة ح يرراة امل نررتج ك مررا و يررتم تو ضرريح تطبي قررات الت سررعري يف املنت جررات ال صررناعية
واالستهالكية كما ويتم الت طرررا إىل الت سررعري ع لررى امل سررتوى ا لرردولي و يررتم معا جلررة مو ضرروع حبرروث الت سررعري
وخطواتها.

 4268حوكمة الشركات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبفهوم حوكمة الشركات و توضيح العالقة التوازنية ا لرريت جيررب
ان ت كررون بررني ا ملرردراء التنف يررذيني و أع ضرراء جم لررس اإلدارة و أ صررحاب امل صررلحة .والت عرررف ع لررى م بررادئ احلوك مررة
اليت نشرتها منظمة التعاون االقتصادية و التنمية ،ومعرفة وا قررع حوك مررة ال شررركات يف ال شررركات الفل سررطينية
امل سرراهمة املدر جررة يف سرروا فل سررطني لررألوراا املال يررة و الت طرررا اىل دور مؤس سررة التمو يررل ا لرردولي يف ن شررر م بررادئ
احلوكمة يف دول لال إفريقيا و دول الشرا األوسط.

 4270قوانر التجارة االلكرتونية واإلنرتنت 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يف هررذا امل قرررر ،يرردرس الطل بررة جممو عررة متنو عررة مررن املوا ضرريع ا لرريت تغ طرري امل سررائل القانون يررة املتعل قررة
جبم يررع جمرراالت اإلنرت نررت والو سررائط الرقم يررة ،ليتعر فرروا ع لررى ح قرروقهم وواج برراتهم القانون يررة و يرردركوا كيف يررة
محا يررة ال شررركات وال عرراملني والز بررائن ،واحرتام هررم وا حرررتام رغ برراتهم .ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى حتل يررل درا سررات
ا حلرراالت ا ملر رية لل جرردل ب شررأن ال قرررارات القانون يررة املتعل قررة بالت جررارة اإللكرتون يررة واإلنرت نررت ،و كررذلك ا لرروعي
باجلرائم اإللكرتونية وعقوبتها على الصعيد الوت والدولي.

 4280إدارة املؤسسات السياحية  3ساعات)  3نظري)
يتناول هذا املساا أعمال وكاالت وشركات ومكاتب السياحة وال سررفر املختل فررة واملن شررأة الفندق يررة
 ،واملرتب طررة بكا فررة فعال يررات وأن شررطة و جمرراالت الع مررل ال سررياحي ا لررداخلي وا خلررارجي والتعر يررف ب هررا ،وأنواع هررا
ومهام هررا املختل فررة ،ودرا سررة و سررائل ح جررز ا لرررحالت احملل يررة والدول يررة ،وح جررز ال طررريان ،وا جملرراالت اإلدار يررة
واحملا سرربية يف ن طرراا و كرراالت و شررركات ومكا تررب ال سررياحة وال سررفر  ،ومعر فررة تبي عررة الو ظررائف واألع مررال
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املرتبطة بها ،ونظم احل جررز اآل لرري ل شررركات ال طررريان العامل يررة ،واحل جررز عررن تر يررق اإلنرتن يررت ،واحل جررز وإ صرردار
التذاكر باستخدام نظام غاليلو واألنظمة األخرى املعمول بها يف فلسطني.

 4281اخلدمات السياحية والفندقية  3ساعات)  2نظري  1+عمل):
متطلب سابق 4180 :مدخل إىل صناعة السياحة
يهدف هذا املساا إىل عرض اخلدمات والتسهيالت السياحية والفندقية املتنو عررة وكيف يررة التعا مررل مررع
هذه اخلدمات والقدرة ع لررى بيع هررا وت سررويقها لل شرررائح املختل فررة مبررا يتنا سررب مررع رغ برراتهم مررع األ خررذ ب عررني االعت بررار
قرردرات هررذه ال شرررائح املختل فررة ،ك مررا ي سررعى امل سرراا اىل خ لررق خرردمات و ت سررهيالت جد يرردة مبررا يتوا فررق مررع ت لررب
السوا السياحي من خالل االختال فررات بررني ال شرررائح مررن عررادات و تقال يررد وثقا فررات ،و حيرروي امل سرراا جان بررا عمل يررا
يتع لررق ب ترردريب يف مؤس سررة سررياحية طت صررة ع لررى ب عررض امل هررام املتعل قررة با خلرردمات وت قرردميها ع لررى أن ي قرروم بإ عررداد
تقرير يف أخر الفصل ويناقشه مع أستاذه.

 4282إدارة الفنادق  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4101 :مبادئ اإلدارة
تت ضررمن هررذه ا ملررادة معر فررة ن شررأة صررناعة الف نررادا ،و ترراري صررناعة الف نررادا احلدي ررة ،وح جررم ال صررناعة
الفندقية وخاصة يف فلسطني ،وأنواع الفنادا ودرجتها ،وتصنيفاتها الرئيسة ،والتعر يررف بن ظررام ت صررنيف الف نررادا
الفلسطي  ،ومعرفة اخلدمات الفندقية الرئيسة واألن شررطة وا خلرردمات اإل ضررافية ،وامل نررتج ال سررياحي ،باإل ضررافة
إىل جته يررزات الف نررادا ( ،(housekeepingون ظررم اإلدارة الفندق يررة ووظائف هررا وأق سررامها املختل فررة م ررل :ق سررم
االستقبال ،العالقات العا مررة ،أدارة ال غرررف ،والت خررزين ،وق سررم الغ سرريل ،األغذ يررة وامل شررروبات ،األق سررام اإلدار يررة
واحملا سرربة ،والت سررويق ،واملبي عررات ،وأ سرراليب ز يررادة ك فرراءة األداء وأ سرراليب ز يررادة الرحب يررة ،وخت فرريض تكل فررة
التشغيل ،واملعايري الدولية للو ظررائف الفندق يررة  ،وتبي عررة اال سررت مارات يف الف نررادا  ،وتطب يررق التقن يررات احلدي ررة يف
كافة أن شررطة الع مررل الف نرردقي وأهم يررة الت سررويق وأهم يررة احملاف ظررة ع لررى جررودة اخلد مررة الفندق يررة املقد مررة لل سرريال،
وتبيعة املوارد البشرية الالزمة للعمل الفندقي ،والعالقة بني ادارة املنشأة الفندقية وبني العاملني فيها.

 4283نظام الشحن والتخليص اجلمرك 3 cargo :ساعات)  2نظري 1 ،عمل):

متطلب سابق 4101 :مبادئ اإلدارة
ي هرردف هررذا امل سرراا للت عرررف ع لررى قرروائم و بيا نررات ال شررحن واألح كررام العا مررة ل لررنظم اجلمرك يررة
واالتفاق يررات الدول يررة وإ جررراءات التخ لرريص اجلمر كرري ك مررا يو ضررح أ نررواع الب ضررائع املع فرراة مررن ر سرروم ا خلرردمات
واملخال فررات اجلمرك يررة والتعري فررة اجلمرك يررة والتعا مررل مررع ترررا وو سررائل ال شررحن املختل فررة .و حيرروي امل قرررر جان بررا
عمليا يتعلق بالتدرب على استخدام برجميات طتصة بعمليات الشحن وتتبعها ،وبرجميات اخرى.
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 4284السياحة البي ية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4180 :مدخل إىل صناعة السياحة
تت ضررمن مف هرروم واجتا هررات ال سررياحة اجملتمع يررة م ررل :ال سررياحة البي ئررة والطبي عررة وال قاف يررة والزراع يررة
والتسلق واملشي والدراجات ا.وائ يررة وال صررحراوية و سررياحة التأ مررل وامل شرراهدة ومتاب عررة ال ظررواهر الطبيع يررة ال نررادرة،
والسياحة التضامنية والبديلة واالستدامة ،وأمنا أخرى .ا عالقة بالرتاث ال قررايف وال تررارطي للب لررد اخل  ،ك مررا
امل سرراا ال عررادات والتقال يررد ،وامل طررب التقل يرردي ،وأ نررواع الط عررام اخلا صررة برراجملتمع الفل سررطي  ،واملو سرريقى،
وا حلرررف اليدو يررة .ويت ضررمن أي ضررا أهم يررة العال قررة بررني اجملت مررع احمل لرري وال سرريال وكيف يررة التعا مررل مع هررم (ا لرروعي
اجملتم عرري) ومعر فررة املف هروم ا حلررديث لل سررياحة البدي لررة والبي ئررة (االيكولوج يررة ) (ecotourismواجتاهات هررا
وممارساتها املختلفة ،والتأثريات السلبية ملختلف األنشطة السياحية على البيئة نتي جررة ب عررض املمار سررات ال سررياحية
اخلاتئة ،وكذلك أهمية احلفاظ على املواقع السياحية بهدف احملافظة على استدامتها.

 4285االستثمار السياح 3 :ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4131 :مبادئ ملاسبة ()1
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل تو ضرريح األهم يررة االقت صررادية العظ مررى مررن صررناعة ال سررياحة وخا صررة الق طرراع
السياحي الفلسطي  ،وأشكال االست مار املختلفة بهذا احلقل العمالا املتزايد اتساعه ونشاته وت نرروع خدما ترره
وا لررذي أ صرربح بي ئررة خ صرربة لال سررت مار ,و كررذلك ا حلرروافز ا لرريت ت قرردمها احلكو مررات لرردعم اال سررت مار ال سررياحي
وخاصة يف فلسطني ،كما و يوضح املساا ترا تنمية و تعظيم الربح من خالل العمل السياحي.

 4286إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات السياحية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4101 :مبادئ اإلدارة
يت ضررمن هررذا امل سرراا ت صررنيف ا ملرروارد الب شرررية العام لررة يف طت لررف جمرراالت ال صررناعة ال سررياحة وخا صررة
الف نررادا ،وخصائ صررها ،وأ سررس ترردريبها وآل يررات ت طرروير وتنم يررة ا ملرروارد الب شرررية يف جمرراالت ال صررناعة ال سررياحية
املختل فررة ،وأهم يررة العن صررر الب شررري يف صررناعة ال سررياحة ،واهم يررة العال قررة بررني إدارة املن شررأة ال سررياحية وال عرراملني
فيها،والتجارب الدولية املتقدمة يف صناعة السياحة وال ضرريافة ،ودور هررا يف ا سررتيعاب العما لررة الك ي فررة ،ويف د فررع
عج لررة التنم يررة االقت صررادية ،وأ سرراليب خت طرريط ا ملرروارد الب شرررية ،وأهم يررة اخت يررار ا ملرروارد الب شرررية املالئ مررة للمن شرراة
السياحية ،وأهم اجتاهات العمل املطلوبة يف صناعة الضيافة والفنادا واملنشمت السياحية األخرى.
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 4287التخطيط والتنمية السياحية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4121 :مبادئ االقتصاد()1
يتناول هذا املساا أسس ختطيط املواقع السياحية املختلفة ،وخطوات التخطيط ودعائمه وأنواعه،
ومقومات وعناصر اجلذب السياحي املتوافرة باملوقع ،وكيفية إدارتها وتطويرها ،وتدريب الكوادر ،وحتديث
اخلطط باستخدام مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية يف الصناعة السياحية ،ومراحل عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية،
وعالقتها باملتغريات البيئية ،باإلضافة إىل معرفة األتر الفكرية واالجتاهات اليت يتم تطويرها من أجل شرل
كيفية تطوير املوارد السياحية ،م ل منوذج دورة املنتجات،كما يتناول املساا عملية التنمية املستدامة
والتطوير الشامل للمواقع السياحية.

 4288أعماا شركات السياحة والطملان  3ساعات)  2نظري 1 ،عمل):
يتناول هذا املساا التعريف بوكاالت وشركات الطريان ،وشركات ومكاتب السياحة والسفر
وأنواعها ومهامها واليت ترتبط بكافة فعاليات وأنشطة وجماالت العمل السياحي الداخلي واخلارجي ،ودراسة
وسائل حجز الرحالت احمللية والدولية ،وحجز الطريان ،واجملاالت اإلدارية واحملاسبية يف نطاا أعمال
وكاالت وشركات الطريان ،وشركات ومكاتب السياحة والسفر ،ومعرفة تبيعة الوظائف واألعمال،
والتخصصات املتعلقة بها ،ونظم احلجز اآللي لشركات الطريان العاملية ،واحلجز عن تريق اإلنرتنيت،
واحلجز وإصدار التذاكر باستخدام نظام غاليلو واألنظمة األخرى املستخدمة يف فلسطني ،ويف اجلانب
العملي يتم تدريب الطلبة على برجميات طتصة م ل برجمية األياتا وبرجمية األماديوس.

 4289تطبيقات حاسوبية يف املؤسسات السياحية  3ساعات)  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق 0102 :مبادئ احلاسوب
تتضمن مفهوم نظم املعلومات السياحية ،والتطبيقات احلاسوبية يف الفنادا واملطاعم م ل نظام
 Fideloويف وكاالت ومكاتب وشركات السياحة والسفر م ل نظام  Galilioواألنظمة األخرى ونظم
املعلومات اجلغرافية  GISيف اإلدارة السياحية.

 4290نظم حجز الطملان  3ساعات معتمدة  2نظري  1 ،عمل):
متطلب سابق 0102 :مبادئ احلاسوب
يهدف هذا امل سرراا ملعر فررة أنظ مررة ح جررز ال طررريان املختل فررة وآل يررة التعا مررل مع هررا وال ترردريب و التطب يررق ع لررى
هررذه األنظ مررة وقوا عررد ح سرراب أ سررعار تررذاكر ال طررريان وف قررا خلررط ال سررري والدر جررة ال سررياحية و مرردة الرح لررة
والتخفيضات املمنوحة.
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 4291إدارة اجملموعات السياحية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4180 :مدخل إىل صناعة السياحة
يتناول هذا املساا آليات توظيف املعرفة النظرية لدى الطالب يف السياحة لتطوير خطة لوجهة
سياحية وكيفية قيادة جمموعة سياحية بنجال ،باالستناد إىل األسس واملبادئ العلمية ،وهي تستند إىل مادة
االستدامة السياحية من حيث مبادئ وأسس االستدامة ،ولكنها تتناول اجلانب العملي والتطبيقي بشكل
أكرب ،حبيث يتم تطبيق منوذج ( ) VICEويتناول املساا آليات حتقيق السياحة املستدامة ألهدافها ،وكيف
تتحول إىل خطط وبرامج ضمن البيئة اليت تعمل فيها.كما يناول املساا تطوير الوجهة السياحية ومراجعتها،
وكيفية التسويق .ا ،ودور جمتمع املستفيدين يف هذه العملية.

 4302الريادة وإدارة األعماا الصغملة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يتناول هذا املساا مفهوم الريادة وتطور هذا املفهوم وخصائص الشخص الر يررادي مررع ام لررة عمل يررة ع لررى
ذ لررك مررن وا قررع منظ مررات األع مررال الفل سررطينية والعرب يررة والعامل يررة ،و كررذلك ا عررداد درا سرات ا جلرردوى للم شرراريع
الصغرية من الناحية املال يررة والفن يررة والت سررويقية باإل ضررافة لت نرراول ا هررم العوا مررل ا لرريت تررؤثر يف جنررال وف شررل امل شرراريع
ال صررغرية مررع ت نرراول درا سررات واقع يررة لرربعض امل شرراريع ال صررغرية االك ررر جنا حررا يف البي ئررة الفل سررطينية ك مررا يت نرراول
املساا بعض اجلوانب القانونية للمشاريع لبناء املشاريع الصغرية اليت جيررب اال ملررام ب هررا إلن شرراء او ت طرروير م شررروع
صغري كإجراءات الرتاخيص املختلقة من واقع البيئة الفلسطينية .

 4303تدريبات عملية يف شركات التامر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق :انهاء  60ساعة معتمدة
يررتم ترردريب الطل بررة يف هررذا امل قرررر واتالع هررك ع لررى أع مررال و ان شررطة و كرراالت و شررركات و مكا تررب
التأمني كما يقوم الطالب بالتدريب على ممارسة هذه االعمال م يرردانيا و مررنح ال طررالب فر صررة الل قرراء و التوا صررل
مع العاملني يف وكاالت وشركات و مكاتب التامني وادارة امل خرراتر وامل سررئولني عن هررا ،و ترردريب الطل بررة اي ضررا
ع لررى كيف يررة ا سررتخدام كا فررة االوراا و امل سررتندات امل سررتخدمة يف و كرراالت و شررركات و مكا تررب ال تررامني
واالتالع على التشريعات املنظمة للعملية.
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 4304اإلدارة الدولية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يوضح هررذا امل قرررر مف هرروم اإلدارة الدول يررة وك يررف ت طررورت وتبي عررة عم لررها ،و مررا ال فرررا بين هررا و بررني
األعمال احمللية ،وأخالقيات األعمال الدولية واملسؤولية االجتماعية ،ويتحدث أي ضررا عررن العو ملررة مررن ح يررث
مفهوم هررا ون شررأتها ومظاهر هررا و ثررالوث العو ملررة واجيابيات هررا و سررلبياتها ،ك مررا يو صررف بي ئرة األع مررال الدول يررة
السيا سررية والقانون يررة واالقت صررادية والتقن يررة ،باإل ضررافة إىل األب عرراد ال قاف يررة لررإلدارة الدول يررة ،و شررركات
األعمال الدولية من حيث مفهومها وخصائصها والدور االجيابي والسليب الذي تؤديه يف االقتصاد ال عرراملي،
ويت نرراول امل قرررر صررفات ا ملرردير يف منظ مررات األع مررال الدول يررة ،وأ شرركال التن ظرريم امل سررتخدم يف منظ مررات
األعمال الدولية ،ك مررا وي شرررل اإلدارة اال سرررتاتيجية يف منظ مررات األع مررال الدول يررة ،وا سرررتاتيجيات اإلن ترراج
والت سررويق والتمو يررل وا ملرروارد الفكر يررة يف منظ مررات األع مررال الدول يررة ،واقت صرراد اإلنرت نررت والت جررارة
االلكرتونية وأنظمة املعلومات العاملية ومناذج جتارب عاملية ناجحة يف اإلدارة الدولية.

 4306اإلدارة اإلسرتاتيجية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يقدم هذا املساا عرضا ملف هرروم التخ طرريط والتخ طرريط اال سرررتاتيجي واملرا حررل ا لرريت ميررر ب هررا هررذا
ال نرروع مررن التخ طرريط ح يررث يررتم الت عرررف ع لررى التحل يررل الر برراعي ومف هرروم الرؤ يررا والر سررالة وامل نرراهج اخلا صررة
بررالتخطيط اال سرررتاتيجي ملنظ مررات األع مررال يف ظررل الت حررديات املختل فررة ا لرريت توا جرره هررذه املنظ مررات ،ك مررا
ي قرردم امل سرراا استعرا ضررا لعمل يررة التخ طرريط اال سرررتاتيجي لرردى شررركات األع مررال يف فل سررطني مررن خررالل
تشخيص واقع البيئة الفلسطينية وما يواجه قطاع األعمال من حتديات سياسيه واقتصاديه ،وي قرردم امل سرراا
عرضا للتخطيط االسرتاتيجي لدى الوزارات والوحدات احمللية والية اعداد تلك اخلطط وما يواجه احلالة
الفلسطينية من حتديات مبا يتعلق بالتخطيط االسرتاتيجي يف كل من القطاع العام واخلاص.

 4307تطبيقات حاسوبية يف العلوم اإلدارية 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق  0102احلاسوب 4101 ،مبادئ اإلدارة
ي عرررض ال يررة ا سررتخدام تطبي قررات مايكرو سرروفت او فرريس يف ا جنرراز االع مررال اإلدار يررة ويك سررب
الطالب املهارات الالزمة الستخدام اهم التطبيقات اإلدارية اخلاصة يف برنامج اكسل املخط طررات املختل فررة
والتنبؤ واختاذ القرار باستخدام الدوال االحصائية والرياضية واملالية باإلضافة الستخدام برنامج اك سررس
إلدارة قواعد البيانات من حيث انشاء اجلداول اخلاصة بالقاعدة واالستعالم والتقارير على ضوء ما تتطلبه
املنظمات املعاصرة من تقارير حيوية وكذلك تقديم تصور معاصر لرربعض التطبي قررات اإلدار يررة املعا صرررة يف
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منظمات األعمال واليت متكنها من اعداد التقارير املختلفة لرردى املنظ مررات مت عررددة ال فررروع وا لرريت ت سررتخدم
شبكات االتصال واإلنرتنت.

 4308إدارة اجلودة الشاملة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ي قرردم هررذا امل سرراا عر ضررا ملف هرروم ا جلررودة ال شرراملة يف منظ مررات األع مررال والت طررورات التارط يررة يف
جمررال ا جلررودة ودور االدارة العل يررا يف ب نرراء ن ظررام ا جلررودة ومتطل بررات وال يررة الت حررول حنررو ا جلررودة مررن مت كررني
ال عرراملني والرتك يررز ع لررى العم يررل و توت يررد العال قررة مررع ا ملرروردين باإل ضررافة ال سررتخدام ادوات ا جلررودة و عرررض
جلوائز اجلودة والشهادات املختلفة املتعلقة بنظام اجلودة  ISOباإلضافة لتت بررع ب عررض منظ مررات األع مررال يف
البيئة الفلسطينية وابرز املعايري اليت تقدمها منظمات األع مررال يف فل سررطني للح صررول ع لررى شررهادات ا جلررودة
من واقع حاالت دراسية ملنظمات أعمال يف البيئة الفلسطينية.

 4309اإلحصاء احليوي  3 :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  0102احلاسوب  5303مناهج البحث العلمي
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى تزو يررد الطا لررب/ة بامل بررادئ األسا سررية للتحل يررل اإلح صررائي وتطبيقات هررا ع لررى
املشكالت البيولوجية ،ويتناول املقرر توزيع االحتماالت وحتليل التنويع والرتابط وا لررتالزم ،ويت نرراول امل قرررر
أيضا األساليب اإلحصائية اليت تشمل العالقات بني جمتمعات الدراسة والعينات و مجررع البيا نررات وتنظيم هررا
وحتلي لررها ،واأل سرراليب اإلح صررائية امل سررتخدمة يف اخت بررار الفر ضرريات ،وحتل يررل الت برراين ،واأل سرراليب غررري
البارميرتية.

 4310اقتصاديات العمل 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يتناول امل قرر سوا العمل وأهم يررة درا سررته ،مررع تو ضرريح مف هرروم الط لررب ع لررى الع مررل  ،و كررذلك تو ضرريح
مرونات الطلب على العمل واالختالفات األساسية بني كل نوع ،وكذلك توضيح العرض والط لررب الك لرري
على العمال واخل يررارات ا لرريت يواج هررا الع مررال ع نررد كررل حا لررة ،كررذلك التعر يررف بأهم يررة اال سررت مار يف رأس
املال البشري ،والتعريف بررأنواع العما لررة مررن عاد يررة و مرراهرة ،وكيف يررة انت قررال الع مررال بررني الو ظررائف ،و تررأثري
ا.جرة من الريف إىل املدن وكذلك بني الدول على سوا العمل وأجور العمال ،والتعرض ملو ضرروع البطا لررة
وشرل أنواعها وآثارها االقتصادية وسبل معاجلتها.
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 4311اقتصاديات املوارد والبي ة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يهدف هذا املقرر إىل توضيح أسس اقتصاديات املوارد بأنواعها املختلفة من خالل الرتك يررز ع لررى
التحليل االقتصادي والنظرية االقتصادية يف و صررف ا ملرروارد وحتد يررد خصائ صررها وت صررنيفاتها وا سررتخداماتها
باإلضافة إىل ترا تنميتها واحملافظة عليها واآلثار االقتصادية للبيئة والتلوث.

 4312اهلندسة املالية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4341االدارة املالية
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطا لررب بأهم يررة ا.ند سررة املال يررة ووظائف هررا ومنو هررا مررن خررالل أدوات هررا
املتم لررة بامل سررتقبليات و الع قررود اآلج لررة و اخل يررارات و امل بررادالت .و الت عرررف ع لررى امل يررزات و ا حملرراذير .ررذه
املكونات يف التعامل بها يف األسواا املال يررة املختل فررة .ومعر فررة إمكان يررات تررداول هررذه األدوات يف األ سررواا
املالية العربية عامة والفلسطينية خاصة.

 4313تسويق اخلدمات الصحية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عز يررزي الطا لررب/ة ي سررعى هررذا امل قرررر يف خت صررص الت سررويق اىل الت عرررف ع لررى ماه يررة ت سررويق
ا خلرردمات ال صررحية وذ لررك مررن خررالل الت طرررا اىل موا ضرريع عد يرردة اهم هررا تعر يررف مف هرروم واهم يررة ا خلرردمات
الصحية وسبل تطوير هررا وخصائ صررها وآل يررات خت طرريط الت سررويق للمست شررفيات (وا هررم املنت جررات) وا خلرردمات
اليت تقدمه ا املستشفى وتروجي هررا وت سررعريها وتوزيع هررا وي ضرراف اىل ذ لررك ا حلررديث عررن تن ظرريم ادارة الت سررويق
وهيكليتها التنظيمية يف املستشفى.

 4314تدريبات عملية يف املؤسسات  100ساعة تدريب) 3 :ساعات معتمدة  3عمل):
متطلب سابق إنهاء املستوى ال اني
يقدم هذا امل سرراا نا فررذه لطل بررة ادارة االع مررال مت كررنهم مررن اال تررالع ع لررى وا قررع منظ مررات االع مررال
الفلسطينية من شركات جتار يررة و صررناعية وخدم يررة إلك سررابهم امل عررارف الالز مررة لرردخول ل سرروا الع مررل مررن
خالل االلتحاا مبنظمات االعمال يف البيئة الفلسطينية حيث يطلع الطالب ع لررى ا.ي كررل االداري للمنظ مررة
وخ طررو ال سررلطة وامل هررا م الوظيف يررة لألق سررام املختل فررة يف املنظ مررة وال يررة ت قررديم املنظ مررة ملخرجات هررا للمجت مررع
باإلضافة لالتصاالت الداخلية واخلارجية اليت تقوم بها املنظمة وكذلك ادارة املوارد الب شرررية يف املنظ مررة
وما تستخدمه من وثائق يف طتلف االقسام والوظائف واخلدمات اليت تقدمها.
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 4315التسويق عرب اإلنرتنت 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
ي نرراقش الت سررويق عرررب اإلنرت نررت ( )4315و هررو ا حررد امل قررررات االختيار يررة يف خت صررص الت سررويق ق ضررايا
حدي ررة يف الت سررويق ترقربز دور الت سررويق االلكرتو نرري يف ظررل الت طررور التكنو لرروجي يف الع صررر ا حلررديث و مررن ا هررم
املو ضرروعات ا لرريت يناق شررها هررذا امل قرررر تعر يررف مررا ه يررة الت سررويق االلكرتو نرري  ،عنا صررر ا ملررزيج االلكرتو نرري
(املنتج،ال سررعر ،التوز يررع والرتو يررج ،عنا صررر الت سررويق االلكرتو نرري وا هررم ا سرررتاتيجيات الت سررويق االلكرتو نرري و
مقدمة يف التسويق عرب ملركات البحث ودور التسويق عرب اإلمي يرل والعال قررات العا مررة مررن ثررم اال عررالن الرق مرري
وا سرراليب ا شررهار العال مررة التجار يررة يف الت سررويق االلكرتو نرري واال عررالم االجت مرراعي  ،ت صررميم املوا قررع االلكرتون يررة
واخريا نظم الدفع االلكرتوني.

 4316اإلرشاد السياح 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يت ضررمن م قرررر اإلر شرراد ال سررياحي و هررو ا حررد امل قررررات االختيار يررة يف خت صررص الت سررويق مف هرروم ا لرردليل
ال سررياحيو،ومفهوم محررل شررارة ا لرردليل وأ نررواع األدالء ال سررياحيوني ،وو ظررائف ا لرردليل ال سررياحيو ،ودوره وأهمي ترره،
وعالق ترره بالفعال يرات ال سررياحية ،وم هررارات ع مررل اإلر شرراد ال سررياحيو الناج حررة ،الشخ صررية من هررا والفن يرة ،وو سررائل
اإلرشاد السياحيو وأدواته ،ومستقبل الدليل السياحيو.

 4317ادارة احملافظ االستثمارية  3ساعات)  2نظري1 ،عمل):
متطلب سابق 4109 :إدارة طاتر 1
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطل بررة بامل فرراهيم النظر يررة والعمل يررة يف ت كرروين ملررافظ اال سررت مار يف
األوراا املال يررة وإدارت هررا وت شررتمل هررذه ا ملررادة ع لررى سررتة أق سررام رئي سررية و هرري :بي ئررة اال سررت مار ،وك فرراءة األ سررواا
املال يررة ،ونظر يررة ملررافظ اال سررت مار ،والتحل يررل ا جلرروهري لررألوراا املال يررة ،وتق يرريم أداء ا حملررافظ اال سررت مارية،
باإلضافة إىل أساليب إدارة احملف ظررة اال سررت مارية ،وحي ترروي امل قرررر ع لررى جا نررب عم لرري تطبي قرري با سررتخدام برجم يررة
االكسل يف تطبيقات ملافظ االست مار.

 )4318اساسيات يف العلوم االكتوارية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4241 :إدارة طاتر 2
يهدف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطل بررة مبف هرروم اإلح صرراء االك تررواري ،ن شررأته  ،أهمي ترره ودوره يف جمررال
التأمني واأل سرراليب املختل فررة لإلح صرراء االك تررواري ،أهمي ترره يف جمررال التأمي نررات وتعري فرره ب طرررا ت قرردير ال سرركان
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والوفيات يف الفئات العمر يررة املختل فررة  ،و جبررداول احل يرراة والوف يررات  ،املعا شررات و مررن ثررم ح سرراب م عرردالت الوف يررات
واليت تستخدم يف تقدير الدفعات التأمينية وحساب األقسا وإعداد جداول املعاشات.

 4322تطبيقات حاسوبية يف املؤسسات الصحية  3 :ساعات معتمدة 1نظري2 ،عمل):
متطلب سابق  0102احلاسوب
يت نرراول هررذا امل قرررر جممو عررة مررن التطبي قررات احلا سرروبية ذات االرت بررا بأن شررطة املؤس سررات ال صررحية ،و جيررري
تعريف الطالب/ة على الربامج وتطبيقاتها ومزاياها للمؤسسات ال صررحية ،و هررذا امل قرررر يع مررل ع لررى مواك بررة كررل مررا
هو جديد يف جمال هذه التطبيقات.

 4323االقتصاد اإلداري 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ( 4101 ،)2مبادئ اإلدارة
ي هرردف هررذا امل سرراا لتعر يررف الطا لررب ع لررى ماه يررة وأهم يررة االقت صرراد اإلداري ،وحتل يررل العال قررة بررني
النظر يررة االقت صررادية واالقت صرراد اإلداري .و كررذلك بي ئررة عمل يررة ا خترراذ ال قرررارات اإلدار يررة والعوا مررل ا ملررؤثرة
فيها.ثم يت عرررض الح قررا لدرا سررة وحتل يررل الط لررب والتن بررؤ باملبي عررات ومرو نررة الط لررب  .إ ضرافة إىل نظر يررة اإلن ترراج
واإليرادات الكلية وأنواعها والعوامل احملددة .ا ودوال اإلنتاج ،وأنواع التكاليف وحتليلها زمنيا ،ونظرية
السوا وأ شرركاله وحتل يررل الت عررادل .وسيا سررات الت سررعري وال قرررارات اإلدار يررة وا هررم العوا مررل ا ملررؤثرة يف حتد يررد
األسعار ،وتأثرها بهيكلية السوا ،وترا حتديد األسعار وسياسة التمي يررز أل سررعري .ك مررا يت طرررا امل سرراا
ملفهوم الربح ونظرياته والعوامل احملددة له واسرتاتيجياته ،وأسس حتل يررل وحتد يررد األر بررال .كررذلك يت طرررا
هذا املساا إىل مف هرروم الرت كرّز واال نرردماج ،وا حتررادات امل نررتجني وأ شرركا.ا ،وتكا مررل امل شررروعات الرأ سرري
واألف قرري ،وال شررركات مت عررددة اجلن سرريات .باإل ضررافة للرقا بررة ع لررى امل خررزون ال سررلعي وم نررافع هررذه العمل يررة
وتكاليف االحتفاظ برراملخزون والرقا بررة عل يرره ،و ترررا تقيي مرره .ويت طرررا هررذا امل سرراا أي ضررا إىل م عررايري تق يرريم
كفاءة األداء ،وأسس ومراحل عملية تقييم كفاءة األداء ومعايريها.

 4324التأمر الصح :والضمان االجتماع 3 ::ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب/ة بامل فرراهيم األسا سررية يف ال تررأمني ال صررحي وأنوا عرره وإجراءا ترره
والعقود القانونية للتأمني ال صررحي وأ سرراليب ح سرراب األق سررا التأمين يررة ،ومف هرروم ال ضررمان االجت مرراعي ودور ال ضررمان
االجت مرراعي يف حتق يررق رفاه يررة اجملت مررع و سررعادة ا ملررواتنني في مررا يتع لررق مبررا قرد يت عرررض لرره املوات نررون مررن أخ طررار
وإصابات عمل ،والتعريف بالوظائف األساسية ملؤسسات الضمان االجتماعي والتأمني الصحي.
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 4325التنمية االقتصادية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يت نرراول هررذا امل قرررر ماه يررة التنم يررة االقت صررادية وأهميت هررا وأ سررلوبها وم عررايري قيا سررها ،ك مررا ي هررتم
بررالتعريف مب شرركالت التنم يررة األسا سررية ا لرريت ت عرراني من هررا ا لرردول النام يررة ،وبن مرراذج ونظر يررات التنم يررة
االقتصادية .ويستعرض املقرر اسرتاتيجيات التنمية القطاعية والب شرررية .وي هررتم بدرا سررة ترررا متو يررل التنم يررة
االقت صررادية ،والتخ طرريط االقت صررادي أ سررلوبا للتنم يررة ،وأ سررباب تو سررع ا سررتخدامه وأدوا ترره وأ سرراليبه الفن يررة.
كما يستعرض امل قرررر مف هرروم العو ملررة والن ظررام االقت صررادي اجلد يررد و تررأثريه يف عمل يررة التنم يررة االقت صررادية يف
البلدان النامية ودور املؤسسات الدولية يف هذه العملية كصندوا النقد الدولي ،والبنك ا لرردولي ،ومنظ مررة
التجارة العاملية.

 4326االقتصاد اإلسالم 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
ي سررلط هررذا امل قرررر ال ضرروء ع لررى امل فرراهيم االقت صررادية ا لرريت تز خررر ب هررا ال شررريعة اإل سررالمية وإ بررراز
اخلصائص اليت متيز االقت صرراد اإل سررالمي عررن االقت صرراديات الو ضررعية املختل فررة  ،ح يررث سرريتناول امل قرررر يف
البدا يررة تو ضرريح ب عررض امل فرراهيم وامل صررطلحات االقت صررادية العا مررة والو قرروف ع لررى ن شررأة االقت صرراد اإل سررالمي
ومصادره ومن ثم سيوضح تبيعة وخصائص االقتصاد اإلسالمي اليت متيزه عن النظم االقت صررادية األ خرررى
 ،كررذلك سرريتطرا امل قرررر إىل شرررل مف صررل عررن احلر يررة االقت صررادية يف االقت صرراد اإل سررالمي و ضرروابطها ،
كما سيتناول املقرر التعرف على امللكية يف االقتصاديات املختلفة وال طرررا امل شررروعة الكت سراب امللك يررة
مررن من ظررور االقت صرراد اإل سررالمي  ،كررذلك يو ضررح امل قرررر نظر يررة التوز يررع ومو قررف اإل سررالم من هررا إ ضررافة إىل
تو ضرريح العمل يررة اإلنتاج يررة وأ هررداف اإلن ترراج يف االقت صرراد اإل سررالمي  ،ك مررا سررتربز نظر يررة اال سررتهالك مررن
خررالل حتل يررل العوا مررل ا ملررؤثرة يف اإلن فرراا اال سررتهالكي يف كررل مررن الف كررر الو ضررعي واإل سررالمي  ،ك مررا
سيوضح موضوع النقود واملصارف يف االقتصاد الوضعي واإلسالمي واملقارنة بينهما وأخريا سيتناول امل قرررر
الن ظررام ا ملررالي يف املن ظررور اإل سررالمي بأدوا ترره املختل فررة سررواء يف جا نررب اإل يرررادات أو النف قررات وتبي عررة التنم يررة
االقتصادية يف املنظور اإلسالمي والوضعي .

 4327تطبيقات حاسوبية يف االقتصاد 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ( 0102 ،)2احلاسوب
هررذا امل قرررر ي سررتعرض معلو مررات مف صررلة حررول تقن يررة املعلو مررات عمو مررا و مررا تت ضررمنه مررن برجم يررات
حدي ررة ذات عال قررة بالنظر يررة االقت صررادية خصو صررا  ،مي كررن ا سررتخدامها للم سرراعدة يف حتل يررل البيا نررات
االقت صررادية إل جررراء الدرا سررات االقت صررادية كاالقت صرراد اجلز ئرري واالقت صرراد الك لرري واالقت صرراد اإلداري
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واالقت صرراد القيا سرري  ،وسيو ضررح امل قرررر ال قرردرة ع لررى ر سررم املخط طررات البيان يررة وحتل يررل املعلو مررات املتعل قررة
بامل شرركالت االقت صررادية والب حرروث ذات العال قررة مررن خررالل جممو عررة متنو عررة مررن التطبي قررات احلا سرروبية
للو صررول إىل ا خترراذ ال قرررارات  ،و سرريتناول امل قرررر شرررل تقن يررة املعلو مررات ومكونات هررا املختل فررة يف حتل يررل
امل شرركالت االقت صررادية وكيف يررة ا سررتخدام الربجم يررات احلا سرروبية ذات العال قررة كررأداة لتحل يررل و ختررزين
املعلو مررات والبيا نررات و مررن ثررم ال قرردرة ع لررى ا خترراذ ال قرررارات االقت صررادية سررواء املتعل قررة بنظر يررات االقت صرراد
اجلز ئرري م ررل درا سررة الن مرراذج االقت صررادية اخلا صررة باأل سررواا و سررلوك امل سررتهلك و سررلوك امل نررتج والت كرراليف
و كررذلك نظر يررات االقت صرراد الك لرري م ررل درا سررة عنا صررر ا لرردخل ال قررومي والن قررود وامل صررارف والبطا لررة
والتضخم  ،إضافة لتطبيقات االقتصاد اإلداري كتحليل اإلنتاج والتكاليف واالست مار واملخاترة .

 4328إدارة املشرتيات واملخازن الصحية  3 :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يركز هذا املقرر على تعر يررف الطا لررب/ة ع لررى العمل يررات والو ظررائف اإلدار يررة املت عررددة إلدارة امل شررتيات وامل خررازن
ال صررحية ،و جيررري يف هررذا امل قرررر ت نرراول ماه يررة وظي فررة امل شرررتيات والت خررزين يف املؤس سررات ال صررحية ،وتن ظرريم وظي فررة
ال شررراء والت خررزين ،وا سرررتاتيجيات ال شررراء املختل فررة ،وحتد يررد احل جررم االقت صررادي لطلب يررة ال شررراء ،واخت يررار م صررادر
ال شررراء املنا سرربة ،وا سررتالم امل شرررتيات وفح صررها للتأ كررد مررن مطاب قررة املوا صررفات ،وال سررجالت اخلا صررة بوظي فررة
ال شررراء ،وت قررويم أداء وظي فررة ال شررراء ،واخت يررار موا قررع امل خررازن وت صررحيحها ،وحتد يررد م سررتويات امل خررزون وا جررراءات
العمل واملناولة والرقابة وغري ذلك.

 4330حماسبة الشركات  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
ي هررتم هررذا امل قرررر بتعم يررق ف هررم الطا لررب للمحا سرربة املال يررة ،ح يررث ي هرردف امل سرراا إىل الت عرررف ع لررى أ نررواع
الشركات ،من حيث اخلصائص ،وأهم احلسابات اخلاصة بشركات األشخاص ،ومن ثم الرتكيز على
شركات األشخاص بأنواعها املختلفة باالستناد إىل قانون الشركات املطبق يف فلسطني ،حيث يتم تناول
شركات التضامن(العادية) من حيث التكوين ،والعمليات اليت تقوم بها  ،والتغري يف ملكيت هررا مررن ح يررث
ان ضررمام وانف صررال شررريك ،وآل يررات توزي عررات األر بررال لررديها ،وانق ضرراء وت صررفية أعما .را ،و مررن ثررم ت نرراول
تصفية وانقضاء شركة التوصية البسيطة ،وترا تسجيل العمليات املالية يف شركة احملاصة.
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 4331احملاسبة اإلدارية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يت نرراول هررذا امل قرررر أ سررس ون ظررم احملا سرربة اإلدار يررة ،مررع التمي يررز ب شرركل وا ضررح بررني أنظ مررة كررل مررن
ملا سرربة الت كرراليف واحملا سرربة اإلدار يررة يف بي ئررة األع مررال ،ك مررا يت طرررا إىل م فرراهيم الت كرراليف وأ سررس
تبويبها ،وحتليل العال قررة بررني التكل فررة واحل جررم وا لررربح ،وكيف يررة إ عررداد املواز نررات التخطيط يررة اجلار يررة يف
املن شررمت التجار يررة وال صررناعية واخلدمات يررة وإ بررراز دور هررا يف التخ طرريط والرقا بررة وتق يرريم األداء ،وكيف يررة
استخدام التقن يررات واأل سرراليب احلدي ررة يف حتل يررل املعلو مررات احملا سرربية ال خترراذ ال قرررارات اإلدار يررة الت شررغيلية
والرأمسالية بطريقة علمية صحيحة ،وإعداد ت قررارير و قرروائم يررتم ا سررتخدامها يف تطب يررق السيا سررات اإلدار يررة
باملنشمت بكافة أنواعها.

 4332حماسبة الشركات  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4330ملاسبة الشركات ()1
ي هرردف هررذا امل سرراا اىل تعر يررف الطا لررب ب شررركات األ مرروال وأنواع هررا و سررجالتها ،و ترررا تكوين هررا،
والعمل يررات املال يررة ا لرريت ت قرروم ب هررا وت صررفيتها وا نرردماجها وف قررا ل قررانون ال شررركات املط بررق يف فل سررطني،
و بررالرت كيز ع لررى ال شررركات امل سرراهمة العا مررة وال شررركات ذات امل سررؤولية ا حملرردودة ،و يررتم ذ لررك مررن خررالل
تناول املوضوعات التالية :التعريف واخلصائص وإجراءات التأسيس ،واإلجراءات احملا سرربية لت كرروين رأس
املال مبا يف ذلك زيادة وختفيض رأس املال ،ومعاجلة م صرراريف التأ سرريس واال صرردار  ،وا صرردار ال سررندات،
واالحتيات يررات واملخص صررات ،والت سررويات اجلرد يررة وا عررداد ال قرروائم املال يررة األسا سررية  ،وت صررفية وا نرردماج
الشركة.

 4336املعايمل احملاسبية الدولية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4330ملاسبة الشركات ()1
يتناول هذا املقرر التعرف على املنظ مررات وا.ي ئررات الدول يررة ا لرريت ت قررف وراء عو ملررة احملا سرربة ،وجهود هررا
يف هررذا ا جملررال ،وتبي عررة ا جملررامع املهن يررة احملا سرربية العامل يررة ودور هررا يف احل فرراظ ع لررى مه نررة احملا سرربة،
وتطوير هررا ،وإ صرردار م عررايري ملا سرربية ال سررتخدامها يف عمل يررة إ عررداد ال قرروائم املال يررة ،ك مررا يت نرراول عرررض
وتفسري ومناقشة مفصلة ألهم املعايري احملاسبية ومعايري اإلبال املالي املنظمة للمحاسبة املالية الصادرة عن
اجملالس املهنية احملاسبية املتخصصة.
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 4337تطبيقات حاسوبية يف احملاسبة 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق  0102احلاسوب 4132 ،مبادئ احملاسبة ()2
ي هررتم هررذا امل سرراا بتطب يررق الطا لررب م هررارات حا سرروبية لتنف يررذ األع مررال احملا سرربية ،وتقل يررل تكل فررة
األع مررال الكتاب يررة  ،باإل ضررافة إىل ا سررتخدام ا لررربامج التطبيق يررة و برررامج ا حلررزم ا جلرراهزة لتنف يررذ األع مررال
احملاسبية ،ويتم ذلك من خالل :التعرف على اإلتار العام لنظم املعلومات احملا سرربية احملو سرربة وبي ئررة الع مررل
اإللكرتون يررة ،والت عرررف ع لررى أسا سرريات ع مررل بر نررامج اإلك سررل ،و مررن ثررم ا سررتخدام جررداول الع مررل
اإللكرتونية لربنامج اإلكسل والدوال اجلاهزة يف التطبيقات احملاسبية املختلفة ،ويف جماالت التخطيط
إل عررداد املواز نررات ،والتحل يررل ا ملررالي ،وإ عررداد ك شرروف الروا تررب ،واحت سرراب م سررتحقات ال ضررريبة ،وإ عررداد
االستهالكات احملاسبية  ،وإعداد التسويات اجلردية ،إ عررداد الت قررارير املال يررة ،ك مررا يررتم ا سررتخدام ب عررض
ا لررربامج وا حلررزم ا جلرراهزة يف التطبي قررات احملا سرربية ح سررب أ حرردث ا لررربامج املتوا جرردة يف ال سرروا احمل لرري مبررا
ي شررمل إ عررداد دل يررل احل سررابات واأل صررناف ،وت سررجيل أ حررداث مال يررة وترحي لررها ،وا سررتخراج م يررزان
مراجعة ،وعمل قيود ت سرروية وإ عررداد قرروائم مال يررة .و كررذلك يت ضررمن امل قرررر الت عرررف ع لررى ن ظررم إدارة قوا عررد
البيانات وتطبيقاتها يف اجملال احملاسيب.

 4341اإلدارة املالية 3 :ساعات معتمدة  3نظري )
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطا لررب بررالتطور ال تررارطي لررإلدارة املال يررة ،وت طررور وظي فررة اإلدارة املال يررة
وتنوع مهامها عرب املراحل التارطية اليت مرت بها منشمت األعمال ،كما يتم التعرف على بيئة ومكو نررات
احلقل املالي  ،والوظيفة املالية وخصائصها  ،وواجباتها وصالحياتها ،كذلك الت عرررف ع لررى وظي فررة ا ملرردير
املالي ومهامه املختل فررة ،ويل قرري هررذا امل قرررر ال ضرروء ع لررى امل فرراهيم االسا سررية يف اإلدارة املال يررة م ررل التخ طرريط
املالي ودراسة وقياس العائد واملخاترة وتبيان العال قررة بينه مررا ،وكيف يررة االخت يررار مررن بررني برردائل اال سررت مار
املختل فررة ،و كررذلك مف هرروم القي مررة الزمن يررة للن قررود وف هررم أهم يررة اإلدارة والوظي فررة املال يررة ودور هررا يف تع ظرريم
القي مررة ال سرروقية للمن شررأة ،و كررذلك ير كررز امل قرررر ع لررى ال نررواحي الريا ضررية يف اإلدارة املال يررة مررن ح سرراب
الفوا ئررد مبخت لررف أنواع هررا و كررذلك القي مررة الزمن يررة وقي مررة ال ترردفقات املال يررة برراختالف ز مررن إنفاق هررا أو
ا ستالمها ،وأي ضررا مت الرتك يررز ع لررى األوراا املال يررة مررن أدوات ملك يررة كاأل سررهم وأدوات د يررن كال سررندات
وبيان الفروا واالختالفات يف استخدامهما كأدوات لتمو يررل ال شررركات ،وكيف يررة ا خترراذ ال قرررار الت مررويلي
بأدوات امللك يررة أو أدوات ا لرردين و ترررا املفا ضررلة بينه مررا ،ويف ا جلررزء األ خررري مررن هررذا امل قرررر مت الت طرررا إىل
الروا فررع بإ شرركا.ا ال ال ثررة (ا ملررالي والت شررغيلي والك لرري) وكيف يررة قيا سررهما و كررذلك عالقته مررا باألر بررال
املتوقعة للشركات.
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 4342املالية العامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطالب باملالية العامة ودورها يف ظل االنظمة االقت صررادية و مرروارد الدو لررة
ويتناول بالتف صرريل ال ضرررائب وأهميت هررا يف د عررم االقت صرراد ال قررومي وا.ي كررل ال عررام للمواز نررة العا مررة والرقا بررة
املالية والسياسات املالية النقدية والنفقات العامة وأثارها االقتصادية واالجتماعية.

 4343إدارة التأمر 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب على أشكال شركات التامني وتبيعتها وخصائصها و أهميتها
وكذلك على مفهوم اخلطر وأنوا عرره ،وو ظررائف ال تررأمني ،وأ نررواع ال تررأمني و يرربني أ سررس ريا ضرريات ال تررامني
وقوانينها و أوجه تطبيق ها وتطبيق األسس النظرية من خالل دراسة تأمي نررات احل يرراة كن مرروذج مو سررع أل حررد
أ نررواع ال تررامني و مررن ثررم سيا سررات األ سررعار ،وأق سررا ال تررأمني ،واالحتيا تررات ،والتن ظرريم اإلداري ملن شررمت
ال تررأمني ،وإ جررراءات إ صرردار بولي صررات ال تررأمني ،وت سرروية املطال بررات والتعوي ضررات ،ويع مررل هررذا امل قرررر ع لررى
تسليط الضوء على كيفية تسويق اخلدمات التأمينية ودور مؤسسات التامني حكوم يررة وجتار يررة يف خد مررة
اجملتمع.

 4345األسواق املالية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب مبف هرروم األ سررواا املال يررة ح يررث يب حررث يف امل بررادئ األول يررة
لأل سررواا املال يررة م ررل تعر يررف وخ صررائص األ سررواا املال يررة واألدوات امل سررتخدمة في هررا سررواء املال يررة من هررا أو
احلقيقية وأنواع األسواا املالية األولية أو ال انوية املنظمة وغري املنظمة ،وكذلك األسواا النقدية وأدوات هررا
ا لرريت يررتم ال تررداول في هررا بال سرروا ،والت عرررف إىل األ شررياء ا لرريت جت مررع وت فرررا بررني األ سررواا املال يررة والنقد يررة،
واملتعاملني يف األسواا املالية من مساسرة وو سررطاء مررع شرررل ال فرررو قررات بينه مررا ،و كررذلك املؤس سررات ا لرريت
تعمل يف هذه األسواا ،ومت التطرا أيضا إىل مفهوم الك فرراءة وم سررتوياتها وأ نررواع املؤ شرررات امل سررتخدمة يف
سوا األوراا املالية وكيفية قياسها مع الرتكيز على املؤشرات املستخدمة يف أهم بورصات العال .وأيضا
مت الرتكيز على عمل يررة ال تررداول يف األ سررواا املال يررة وب يرران أ نررواع األوا مررر امل سررتخدمة يف البور صررات و شرررو
ال تررداول وال قرروانني املنظ مررة .ررا ،وأ خررريا مت الرتك يررز ع لررى ح سرراب ال سررعر ال عررادل لررألوراا املال يرة مررن أ سررهم
وسندات وكذلك حسب العوائد على هذه األدوات املالية.
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 4346تطبيقات حاسوبية يف العلوم املالية واملصرفية 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق  0102احلاسوب 4341 ،اإلدارة املالية
م بررادئ وقوا عررد ا سررتخدام بر نررامج اإلك سررل ،أ سررس التعا مررل مررع ا لرردوال يف اإلك سررل ،ا سررتخدام
اإلك سررل يف طت لررف املوا ضرريع املال يررة م ررل ح سرراب قي مررة الق سررط ل قرررض مررا ،ح سرراب القي مررة امل سررتقبلية
الست مار مبلغ مررا ،حتد يررد االحتيا جررات املال يررة ل شررركة مررا ،تق يرريم امل شرراريع اال سررت مارية ،ت صررنيف طرراتر
االئتمان ،تقييم عائد وطاتر األوراا املالية ،استخدام تقنية الدولة يف التطبيقات املال يررة وا سررتخدام تقن يررة
االستهداف يف التطبيقات املالية.

 )4345االسواق املالية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4109 :ادارة طاتر 1
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبفهوم األسواا املالية بأنواعها(الفور يررة وامل سرتقبلية مبررا في هررا
أ سررواا اخل يررارات) ،والت عرررف إىل األ شررياء ا لرريت جت مررع وت فرررا بررني األ سررواا املال يررة والنقد يررة ،واملت عرراملني يف
األسواا املالية من مساسرة ووسطاء مررع شرررل ال فرررو قررات بينه مررا ،و كررذلك املؤس سررات ا لرريت تع مررل يف هررذه
األسواا ،ومت التطرا أيضا إىل مفهوم الك فرراءة وم سررتوياتها وأ نررواع املؤ شرررات امل سررتخدمة يف سرروا األوراا
املالية وكيفية قياسها مع الرتكيز على املؤشرات املستخدمة يف أهم بورصات العال .وأي ضررا مت الرتك يررز
ع لررى عمل يررة ال تررداول يف األ سررواا املال يررة وب يرران أ نررواع األوا مررر امل سررتخدمة يف البور صررات و شرررو ال تررداول
وال قرروانني املنظ مررة .ررا ،وأ خررريا مت الرتك يررز ع لررى ح سرراب ال سررعر ال عررادل لررألوراا املال يررة مررن أ سررهم و سررندات
وكذلك حسب العوائد على هذه األدوات املالية.

 4348التامينات االجتماعية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4261 :مبادئ التأمني وإدارة املخاتر
ي شرررل هررذا امل قرررر تبي عررة م نررافع ال عرراملني كم كررون أسا سرري حلز مررة التعوي ضررات .ت شررمل املوا ضررع
املطروحة يف هذا املقرر التأمني على احلياة والصحة اجلماعي وبرامج التقاعد األخرى وتعويضات العاملني
و تررأمني ال عرراتلني عررن الع مررل وال ضررمان االجت مرراعي و برررامج ال تررأمني االجت مرراعي األ خرررى وعمل يررات ا ملررؤمن
اجلماعي وإعادة التأمني واجلوانب القانونية ملنافع العاملني وبرامج التأمني االجتماعي.
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 4349إدارة خماطر االئتمان 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
أسا سرريات االئت مرران امل صررريف ،و ظررائف وأدوات االئت مرران امل صررريف وأنوا عرره ،أ سرراليب التمو يررل
املستخدمة عند منح االئتمان ،مسببات طاتر االئت مرران امل صررريف ،ترررا حتل يررل وق يرراس طرراتر االئت مرران،
إدارة املعلومات االئتمانية ،التحليل املالي واالئتماني للمقرتض ،إدارة القروض املتع رة ،وأسبابها وعالجها.

 4351إدارة اإلنتاج والعمليات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
مي ل هذا املقرر مزجيا من اإلدارة وا.ندسة الصناعية وملاسبة التكاليف ،حيث يت نرراول مقد مررة
يف إدارة العمل يررات اإلنتاج يررة مررن ح يررث املف هرروم والت طررور ال تررارطي والعوا مررل ا ملررؤثرة ع لررى اإلنتاج يررة ،وحتل يررل
العمليات اإلنتاجية ،اختاذ القرارات ،حتليل نقطة التعادل ،وتطبيقات أو استخدامات علم اإلدارة ،ويوضح
أيضا االسرتاتيجيات واخلطط املتبعة يف إدارة العمليات ،ترررا التن بررؤ بالط لررب ،كيف يررة التخ طرريط للطا قررة
اإلنتاج يررة للمؤس سررات ال صررناعية ،و ترررا التخ طرريط للطا قررة اإلنتاج يررة يف املؤس سررات اخلدم يررة با سررتخدام
نظر يررة االنت شررار ،وآل يررة خت طرريط موا قررع الت سررهيالت ،إ ضررافة إىل ذ لررك الرتت يررب ا لررداخلي للم صررنع مررن ح يررث
أهمي ترره وأ نررواع العمل يررات ال صررناعية واخلدم يررة ،و ترررا و منرراذج ترت يررب امل صررنع مررع الرتك يررز ع لررى ا سررتخدام
الطرا الرياضية واإلحصائية ،وتصميم نظام العمل ،إدارة املصادر البشرية ،وترا العمل.

 4354أساسيات تصميم املواقع االلكرتونية التجارية 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل إك سرراب الطل بررة م هررارات ت صررميم موا قررع الت سررويق عررب اإلنرت نررت ،ب شرركل
يدعم نشا املستهلك وزيادة والوالء للسلعة او اخلدمة او الفكرة .يغطي املقرر مفهوم اإل عررالن عرررب موا قررع
اإلنرتنت ،ومبادئ تصميم وإنشاء موقع إلكرتوني بشكل عام ونشره على شبكة اإلنرتنت ،وخا صررة ت لررك
اليت ختدم التجارة اإللكرتونية والتسويق ،كما يت طرررا إىل االل يررات املختل فررة ل لرردفع اإللكرتو نرري .وجي سررد
املقرر آليات التسويق وترويج املبيعات االستهالكية ،كما يشمل مواضيع متعددة :منها امل بررادئ األسا سررية
لإلعالن التقليدي واإلعالن عرب اإلنرتنت ،ومبادئ تصميم املواقع االلكرتونية اليت تعزز جتربة امل سررتهلك،
والعالمات التجارية.
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 4356التسويق االلكرتون :عرب اإلنرتنت 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يبدأ هذا املقرر بلمحة عامة م رية وفعا لررة يف عررال ت سررويق املنت جررات وا خلرردمات عرررب اإلنرت نررت ،ثررم
يت نرراول مج يررع اجلوا نررب التقن يررة املبت كرررة يف الت سررويق ع لررى اإلنرت نررت ،مبررا يف ذ لررك أهم يررة ت صررميم صررفحات
الو يررب وتطوير هررا ،وإدارة اإل عررالن والعال قررات العا مررة وا لررذيوع والن شررر واملبي عررات ،ك مررا يغ طرري م صررطلحات
رئيسة م ل :ملرك حبث التسويق ،واستنبا البيانات التسويقية وأدواتها ،وعرض إعال نررات الت سررويق عرررب
الربيد اإللكرتوني ،والتسويق اإلعالني التفاعلي النشط.

 4357التسويق الدول :االلكرتون 3 ::ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يغ طرري امل قرررر وا حرردة مررن أ هررم مكو نررات اإلنرت نررت وا لرريت تتم ررل ب قرردرتها ع لررى تو صرريل املنت جررات
واخلدمات إىل امل سررتهلك ال عرراملي ،ف فرري هررذا امل قرررر يررتعلم الطل بررة كيف يررة تق يرريم األ سررواا الدول يرة مررن خررالل
اإلنرتنت وباالعتماد على جمموعة متنوعة من املنهجيات واألدوات الرقم يررة ،ودجم هررا يف خ طررة الت سررويق عرررب
اإلنرتنت واليت من شأنها أن تصل إىل املستهلك العاملي ،ويشمل ايضا مفاهيم أخرى منها :مفاهيم التسويق
ا لرردولي عرررب اإلنرت نررت ،وت طرروير احل مررالت اإلعالن يررة ل تررتالءم وامل كروّن ال قررايف واحل ضرراري واجملتم عرري
للمجتمعات املستهدفة.

 4358التسويق السياح :والفندق :الرقم 3 ::ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يت طرررا م سرراا الت سررويق ال سررياحي والف نرردقي الرق مرري إىل تعر يررف ال طررالب مبف هرروم ال سررياحة
االلكرتون يررة و ترررا ا سررتقطاب ال سرريال وا جنرراز م عررامالتهم الرقم يررة مررن ح جررز ف نررادا و تررذاكر ال طررريان مررن
خررالل صررفحات الو يررب والتطبي قررات امل سررتخدمة يف احل جررز والرتك يررز ع لررى رقم نرره مج يررع العمل يررات اخلا صررة
بال سررياحة وال سررفر وال ضرريافة وامل طرراعم والف نررادا واملرا فررق اال خرررى وا لرريت مت كرّن املؤس سررات مررن حتق يررق
أقصى قدر من الكفاءة والفعالية.

 4359تكنولوجيا اإلعالن الرقم 3 ::ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى اإل عررالن عرررب اإلنرت نررت مررن خررالل احلا سرروب وا.وا تررف النقا لررة واألج هررزة
اللوح يررة والرقم يررة األ خرررى ،ويغ طرري امل قرررر كيف يررة وا سرراليب إن شرراء اإلعال نررات عرررب اإلنرت نررت للمنت جرات
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وا خلرردمات وتقييم هررا .ك مررا ي هرردف امل قرررر إىل ف هرم الن مراذج التجار يرة ،وإك سرراب الطل بررة م هررارات ت طرروير
إ سرررتاتيجية املنت جررات وا خلرردمات للت سررويق عرررب التقن يررات الرقم يررة .ان ا .رردف ا لرررئيس مررن هررذا امل قرررر هررو
معاجلة مواضيع ملددة تتعلق باإلعالن عرب اإلنرتنت من خالل ا.واتف النقالة واألجهزة احملمو لررة األ خرررى،
كما يتضمن املقرر قضايا اخلصوصية والقضايا القانونية ذات العالقة بتكنولوجيا اال عررالن الرق مرري عرررب
الوسائط احملمولة.

 4269التأمينات العامة  3 )1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4261 :مبادئ التأمني وإدارة املخاتر
يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطلبة مبفهوم التامينات العامة وخصائصها ،واالنواع املختلفة لعقود
وثائق التامينات العامةوترا ادارة العملية التامين يررة اخلا صررة ب هررا ،ويت طرررا امل قرررر اىل التامي نررات ضررد خ طررر
احلريق ،وخطر النقاللبحري(غرا ،حريقن تصادم ،تلف) واخطار الطريان (تلف او فقد).

 4360التامر الصح 3 :ساعات معتمدة )0+ 3
health isurance
يهدف هررذا امل قرررر اىل تعر يررف الطا لررب بامل بررادىء العلم يررة والعمل يررة لل تررامني ال صررحي وا سرراليب ممار سررته ،اىل
جانب التعرف على اسس عمل شركات ادارة مطالبات التامني الصحي .

 4361تسويق اخلدمات املالية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يتضمن هذا املقرر دراسة األنشطة التسويقية ملؤسسات اخلدمات املالية ويعاا تعريف اخلدمات
املالية وتطور مفهوم تسويق هذه اخلدمات وعملية تب املؤسسات املالية للتسويق و مررن ثررم يررتم حتل يررل البي ئررة
الت سررويقية لل خرردمات باإل ضررافة إىل ترك يررزه ع لررى اجلوا نررب املتعل قررة بت طرروير املنت جررات املال يررة وت سررعريها
وتروجيها ومن ثم يتم معاجلة نظم املعلومات التسويقية اخلاصة باملؤسسات املالية .

 4362مبادىء القانون وتشريعات التامر يف فلسطر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4261 :مبادئ التأمني وإدارة املخاتر
يبدأ هذا املقرر بالتعريف بال قررانون وب يرران وظيف ترره وخصائ صرره واق سررامه وفرو عرره ،وال قررانون ال عررام
وال قررانون ا خلرراص ،ويت طرررا اىل م صررادر ال قررانون الرئي سررية واالسرت شررادية ،و يرربني املق صررود باحلق(ال عررام
واخلاص) واملقصود بالذمم املالية واشخاص احلق وتطبيق ال قررانون ،ك مررا يو ضررح احل قرروا املال يررة واال شررياء
اليت خترج عن التعامل بطبيعتها .ثم ينتقل اىل تعريف الطلبة بالقوانني و األنظ مررة و ال قرررارات ا لرريت حت كررم
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ق طرراع وعمل يررات ال تررامني يف ال سرروا الفل سررطي

و كررذلك بالطبي عررة القانون يررة لع قررد ال تررأمني  ،وع لررى األ نررواع

املختل فررة لع قررود ال تررأمني ،وي عرررفهم هررذا امل قرررر ك يررف يفا ضررل الطل بررة يف احل يرراة العمل يررة وط تررار مررا ينا سرربه
ويتنا سررب مررع أ سرررته مررن الع قررود املختل فررة  ،ويت عرررف أي ضررا ع لررى امل شرراكل ا لرريت تواج هرره وكيف يررة ا سررتخدام
األسلوب األم ل حللها.

 4364التأمر علل احلياة  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4261 :مبادئ التأمني وإدارة املخاتر
يهدف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطل بررة مبف هرروم تررأمني ع لررى املمتل كررات وامل سررؤولية املدن يررة مررن خررالل :
أ سرراليب ال تررأمني ع لررى طت لررف املمتل كررات و مررن أهم هررا ال تررأمني ع لررى املمتل كررات اخلا صررة ،واملمتل كررات
التجارية ،والتأمني ضد احلريق  ،والتأمني البحري  ،واملسؤولية املدنية وراء هذه املمتلكات  ،كما تبني
هذه املادة املخاتر اليت يتحملها األفراد واملؤسسات

 4365تامر السيارات واحلوادث  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4261 :مبادئ التأمني وإدارة املخاتر
يهدف هذا املقرر ملعرفة ا نررواع التأمي نررات ع لررى ال سرريارات و ا نررواع التعوي ضررات االجبار يررة و االختيار يررة و
املال حررق اخلا صررة ب هررا مررع ب يرران شررروتها و ا سررت ناءاتها وأ سررعارها و ا جررراءات ال تررامني وت سرروية املطال بررات و
ا عررادة ال تررامني و الن مرراذج امل سررتخدمة يف كررل من هررا مررع اال شررارة اىل ال قرروانني احملل يررة و االتفا قررات الدول يررة و
االقليمية.

 4367أنظمة املعلومات التسويقية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  4265تطبيقات حاسوبية يف التسويق
يت نرراول هررذا امل قرررر و صررفا للم فرراهيم وامل ضررامني وامل بررادئ األسا سررية ألنظ مررة املعلو مررات الت سررويقية
ووظائف هررا وأ شرركال ا سررتخدامها ح يررث تعت مررد علي هررا إدارات منظ مررات األع مررال أث نرراء الق يررام بن شرراتاتها
التسويقية املختلفة كما يتناول امل قرررر م فرراهيم تقن يررات املعلو مررات واالت صرراالت ا لرريت ت سرراعد يف ف هررم وحتل يررل
املكونات األساسية ألنظمة املعلومات الت سررويقية ،باإل ضررافة للتطب يررق العم لرري لب نرراء قا عرردة بيا نررات ت سررويقية
على برجمية .ACCESS
إن أهمية أنظمة املعلومات التسويقية تأتي من أهمية وظيف يررة الت سررويق ا لرريت تع ترررب مررن و ظررائف املنظ مررة
األك ر اتصاال بالبيئة اخلارجية ،وبالتالي فإن احلاجة ألنظمة املعلومات التسويقية تصبح ملحة للمنظمات
املعاصرة.
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 4368االتصاالت التسويقية االلكرتونية املتكاملة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
يعترب هذا املقرر حجر األساس للت سررويق اإللكرتو نرري ،ويغ طرري ثال ثررة عنا صررر رئي سررة ،وت شررمل :حتل يررل
حا لررة الت سررويق اإللكرتو نرري املعا صررر ،وتق يرريم ا سرررتاتيجيات الت سررويق اإللكرتو نرري البدي لررة ،وإ عررداد خ طررة
التسويق اإللكرتوني الشاملة للعميل.

 4371القانون التجاري 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
مفهوم القانون التجاري ،تبيعة األعمال التجارية ،التاجر ،ال سررجل الت جرراري ،الع قررود ،األوراا،
الشركات التجارية ،اإلفالس ( بشكل موجز ) ،مع حبث لألوراا التجار يررة ( سررند ال سررحب والكمبيا لررة
والشيك ).

 4379تدريب عمل :يف اإلدارة الصحية 4 :ساعات معتمدة  4عمل):
متطلب سابق :اجتياز  60ساعة معتمدة
يهدف هذا املقرر إىل تعزيز وتطوير املهارات والقدرات العملية لدى الطالب/ة وتطبيق املعرفة النظرية
يف احلقل امليداني من خالل التدرب يف إحدى املؤسسات الصحية ملدة 100ساعة عملية  ،ويكون ذلك يف
إ حرردى املوا قررع اإلدار يررة أو اإل شرررافية أو التنفيذ يررة اإلدار يررة ذات ال صررلة بتخ صررص الطا لررب/ة يف العمل يررة
التدريبية من خالل ترتيبات خاصة بالتعاون بني اجلامعة واملؤسسة الصحية.

 4380التسويق السياح :والفندق 3 :ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4161:مبادئ التسويق
يتضمن املساا املفاهيم األساسية للتسويق السياحي والفندقي واخلصائص العامة للسوا السياحي،
والبيئة التسويقية ،و تعريف الت سررويق واملر بررع الت سررويقي،وتعريف امل نررتج واخلد مررة ال سررياحية ،و ترررا ت سررعري
املنتج السياحي ،وأسس التسويق السياحي واملزيج التسويقي وعناصره ،ومعرفة الدوافع السياحية وسلوك
ال سررائح ال شرررائي  ،وال يررة اخت يررار أال سرررتاتيجيه الت سررويقيه ،وو سررائل و ترررا الت سررويق والرتو يررج
السياحي،وتنمية مقومات اجلذب السياحي ودور التسويق يف الصناعة السياحية ،كما يت نرراول هررذا امل قرررر
مسات اخلدمات السياحية والظروف التسويقية .ا ،وأساليب تنمية وتطوير املنتجات السياحية ،وأ سرراليب
االتصال مبختلف الشرائح ،وكيفية متابعة ت طررورات احلر كررة ال سررياحية ،وكيف يررة تن ظرريم برررامج اإل عررالم
والرتويج ،وسياسات التسعري السياحي ،وإسرتاتيجية التسويق السياحي الشاملة.
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 4381أنظمة اجلودة السياحية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4101 :مبادئ اإلدارة
يتضمن هذا املساا املبادئ واملمارسات املرتبطة مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة ،وبيان كيف أن األتر
املختلفة للجودة أصبحت عناصر أساسية وجوهرية وجزءا" ال يتجزأ يف الصناعة السياحية ،واسرتاتيجياتها
ا إلدارية وكيفية تعريفهم اجلودة ورسم املفاهيم اخلاصة بها ،والعوامل اليت تأثرت بظهور اجلودة على أنها
أداة مررن أدوات اإلدارة ،ودور هررا يف عمل يررة التخ طرريط اال سرررتاتيجي يف ال صررناعة ال سررياحية  ،وتبي عررة أنظ مررة
اجلودة واألدوات والو سررائل ا لرريت مي كررن ا سررتخدامها مررن أ جررل ت سررهيل عمل يررة ت طرروير ا جلررودة ،باإل ضررافة إىل
دراسة اسرتاتيجيات خدمة املستهلك ،وأساليب تطويرها ،والعالقة بينها وبني إدارة املوارد الب شرررية يف ب نرراء
ثقافة تطوير اخلدمة باستمرار عن تريق فهم الزبائن أو العمالء وال سرريال ،وأ سرراليب االت صررال ب هررم وتري قررة
معاملتهم ،وتفهم حاجاتهم ،وم سرراعدتهم ،وكيف يررة إدارة م صررادر املعلو مررات عررن ال سرريال ،و كررذلك يت نرراول
امل سرراا ت طرروير جررودة امل نررتج ال سررياحي واحل فرراظ عل يرره لررتمكني املن شررأة ال سررياحية مررن املناف سررة يف األ سررواا
احمللية والدولية.

 4382إدارة الشراء والتخزين يف املؤسسات السياحية  3ساعات)  3ساعات نظري)
متطلب سابق 4101 :مبادئ اإلدارة
يتناول هذا املساا إدارة األغذية واملأكوالت واملشروبات املستخدمة يف الفنادا واالماكن اليت ت قرردم
خد مررة الط عررام وال شررراب يف ال صررناعات ال سررياحية املختل فررة  ،و هررو يع طرري الطا لررب ف كرررة عا مررة عررن ال غررذاء
ونوعيا ترره وم صررادره املختل فررة ،وكيف يررة معر فررة جود ترره ،وكيف يررة ا سررتالم األغذ يررة مررن ا ملرروردين ،وتأك يررد
مطابقتها للشرو  ،وكيفية استخدام احلاسب اآللي يف مراحل ال شررراء ،واال سررتالم والت خررزين ،وال صرررف
والتجهيز ،وأنواع اللحوم ،والفواكه واخلضراوات واستخدامها ،ومستلزماتها واللوازم ال ضرررورية للم طررب
من املواد اخلام ،ووسائل وجته يررزات ح فررظ األغذ يررة وامل شررروبات ،والعوا مررل امل سررببة لف سرراد وت لررف األغذ يررة،
وكيفية تالفيها ،وكيفية جتهيز تلبات األتعمة واملشروبات الالزمة للمطب  ،واملطاعم .

 4383دراسات اجلدوى يف صناعة السياحة  3ساعات معتمدة  2نظري  1 ،عمل):
متطلب سابق 4280 :إدارة املؤسسات السياحية
يهدف هذا املساا إىل حتديد احملاور األساسية لعمل دراسة اجلدوى الفعلية للمشاريع السياحية حيث
يتطرا املساا إىل دراسة و حتليل السوا ال سررياحي مررن ال عرررض و الط لررب وتوج هررات ال سررائحني ،ك مررا و يررتم
درا سررة املناف سررني ويأ خررذ أي ضررا ب عررني االعت بررار حتل يررل املو قررع وا خلرردمات املقد مررة و ال سررعر .ررذه ا خلرردمات،
و اختيار أسلوب اإلدارة الالزم للمشروع  ،والكادر الوظيفي الالزم للعمل باملشروع  ،كما ويركز امل سرراا
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على م عررايري ت صررميم امل شررروع ال سررياحي وحتد يررد الت كرراليف ال اب تررة وا ملررتغرية يف امل شررروع وت قرردير رأس ا ملررال
الالزم للمشروع و تقدير العائد على رأس املال ،ويف اجلانب العملي يطلب من الطالب اعداد درا سررة جرردوى
متكاملة ملشروع ومناقشتها يف اخر الفصل.

 4384اللغة االجنليزية السياحية  3 )1ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تنم يررة م هررارتي ال قررراءة و الكتا بررة ،وذ لررك بتو سرريع ح صرريلتهم مررن امل فررردات
االجنليزية وخصوصا يف اجملال السياحي ،ومتكينهم كذلك من التعرف على العالقات الداللية والنحوية
داخل اجلملة وداخل الفقرة.

 4385اللغة االجنليزية السياحية  3 )2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4384 :اللغة االجنليزية السياحية ()1
يهدف هذا املقرر إىل تنمية مهارتي االستماع وا حلررديث لرردى ال طررالب ،واالهت مررام خبررواص األ سرراليب
اللغو يررة املختل فررة يف اال سررتماع وا حلررديث ،والت طرررا إىل ب عررض ال لررهجات واألل فرراظ الغري بررة يف الل غررة ،ك مررا
يهدف إىل تنمية مهارات الطلبة يف بناء وفهم النصوص األدبية املستخدمة يف املواقف االجتماعية املختلفة.

 4386اللغة العربية السياحية  3ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل إك سرراب الطل بررة امل هررارات اللغو يررة الالز مررة كقا عرردة لف هررم الل غررة العرب يررة م ررل:
األجبد يررة العرب يررة واحلر كررات العرب يررة ومب نررى اجلم لررة وأ نررواع اجل مررل وامل فررردات واجل مررع وال صررفات وال عرردد
وال تررذكري والتأن يررث وأزم نررة الف عررل ،ك مررا ي هرردف إىل إك سرراب الطل بررة ح صرريلة مررن امل فررردات وخصو صررا يف
جمال السياحة ،ويركز كذلك على احملادثة يف اللغة بهدف إكساب الطلبة املهارات الالزمة للتواصل.

 4388اللغة الفرنسية السياحية  3 )2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 0211 :اللغة الفرنسية ()1
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تنم يررة م هررارتي ال قررراءة و الكتا بررة ،وذ لررك بتو سرريع ح صرريلتهم مررن امل فررردات
الفرنسية وخصوصا يف اجملال السياحي ،ومتكينهم كذلك من التعرف على العال قررات الدالل يررة والنحو يررة
داخل اجلملة وداخل الفقرة.
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 4400الو سااائل االلكرتون يااة احلدي ثااة يف ق نااوات التوز يااع  3ساااعات معت ماادة  2ن ظااري1 ،
عمل):
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يتعلم الطلبة يف هذا املقرر كيفية حتليل البيانات املنشورة عرب وسائل اإلعالم اجلديدة املعت مرردة ع لررى
اإلنرتنت لتحديد كيفية ت سررويق ون شررر منت جررات ال شررركات و خرردماتها .ك مررا يرردرس الطل بررة يف هررذا امل قرررر
جممو عررة متنو عررة مررن مكو نررات و سررائل اإل عررالم املتقد مررة ،وي قرّيم ق نرروات التوز يررع ا لرريت قررد ت سرراعد ب شرركل
أفضل يف حتقيق أهداف التسويق ،ودمج املنتجات واخلدمات يف تلك القنوات ،وإجراء الت عررديالت املطلو بررة
ح سررب احلا جررة .ك مررا يت طرررا امل قرررر إىل منا فررذ التوز يررع اجلد يرردة عرررب تقن يررات الو يررب  ،2.0واألج هررزة
احملمو لررة ،وأل عرراب الف يررديو ،وال عرروال االفرتا ضررية ،والرب يررد اإللكرتو نرري ،وو سررائل اإل عررالم اجلد يررد،
والشبكات االجتماعية ،والتلفزيون التفاعلي واالذاعة وغريها من الوسائل احلدي ة.

 4401اإلدارة احمللية واحلكم احملل 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يت نرراول امل سرراا ن شررأة االج هررزة احملل يررة ومف هرروم الالمركز يررة اإلدار يررة وا شرركا.ا وا هرردافها وامل عررايري
اخلاصة للتفر يررق بررني احل كررم احمل لرري واالدارة احملل يررة وال يررة ت شرركيل ا جملررالس احملل يررة ون ظررم ال عرراملني في هررا
وامل شرراكل ا لرريت ت عرراني ك مررا يت نرراول امل سرراا دور ا جملررالس احملل يررة يف ظررل ت غرريري دور الدو لررة واع طرراء هررامش
اكرب للمحليات يف التنمية ،كما يهتم املساا يف الرتكيز على تطور االدارة احمللية يف فلسطني منذ زمن
احلكم الع ماني حتى قيام السلطة الفلسطينية والتوجه حنو بناء الدولة ،واالتار ال قررانوني ا ملررنظم لررإلدارة
احمللية من حيث تقسيم الدولة والصالحيات ا لرريت تتم تررع ب هررا الو حرردات احملل يررة و كررذلك ال يررة و ترررا اخت يررار
اعضاء ا جملررالس احملل يررة واالدوار احلدي ررة ا لرريت تلعب هررا ا جملررالس احملل يررة يف فل سررطني يف ب نرراء الدو لررة وت سررريع
عجلة التنمية.

 4403اسرتاتيجيات التسويق االلكرتون 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تو ضرريح أهم يررة ت طرروير اال سرررتاتيجيات الت سررويقية الرقم يررة مررن ق بررل املؤس سررات
وال شررركات،ويتناول م فرراهيم م ررل :التخ طرريط اال سرررتاتيجي ال عررام وعنا صررره  ،والتخ طرريط اال سرررتاتيجي
الت سررويقي وادوا ترره  ،وحتل يررل البي ئررة اخلارج يررة والداخل يررة واالدوات امل سررتخدمة يف التحل يررل البي ئرري ،وحتد يررد
نقا القوة والضعف والفرص املتاحة واحلديات اليت قد تواجه تلك ال شررركات ،ك مررا يت نرراول ا سرررتاتيجية
التو جرره حنررو ال سرروا الكلي،وإ سرررتاتيجية الت مررايز أو جتز ئررة ال سرروا االلكرتو نرري ،ك مررا ي عرررض سيا سررات
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التوز يررع وسيا سررات الرتو يررج اإللكرتو نرري ،ويت طرررا أ خررريا إىل التعر يررف باألنظ مررة وا.يا كررل املن فررذة
لإلسرتاتيجية الت سررويقية اإللكرتونية،ومعا جلررة تنف يررذ اال سرررتاتيجيات الت سررويقية االلكرتون يررة املتكام لررة
ومراقب ت هررا ا سررتنادا إىل حتل يررل البيا نررات الت سررويقية ا لرريت يررتم استخال صررها عرررب األدوات اإللكرتون يررة
املتخصصة.

 4403اسرتاتيجيات التسويق االلكرتون 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يت نرراول هررذا امل قرررر آل يررات التعا مررل مررع سررلوك امل سررتهلك عرررب اإلنرت نررت ،وال يررات شررراء امل سررتهلكني
للمنت جررات وا خلرردمات عرررب اإلنرت نررت ،و كررذلك أال سررباب وراء ال شررراء عرررب اإلنرت نررت ،وك يررف ين ظررر ر جررال
الت سررويق عرررب اإلنرت نررت إىل امل سررتهلك مررن من ظررور سررلوكي ونف سرري ،وأدوات ا سررتخالص البيا نررات املتعل قررة
ب سررلوك امل سررتهلك الن هررائي ،وحتلي لررها ،مررن أ جررل ف هررم كيف يررة ت صررميم مو قررع ع لررى شرربكة اإلنرت نررت لرريليب
احتياجاته ورغباته ،وإنشاء رسالة التسويق اليت تصل إىل املستهلك بسهولة ويسر.

 4404االنرتنت وسلوك املستهلك 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4131 :مبادىء التسويق
يدرس هذا املساا آل يررات التعا مررل مررع سررلوك امل سررتهلك عرررب االنرت نررت وكيف يررة شررراء امل سررتهلكني املنت جررات
عرررب االنرت نررت ،و كررذلك ملرراذا يررتم ال شررراء عرررب االنرت نررت ،وك يررف ين ظررر ر جررال الت سررويق ع لررى االنرت نررت اىل
املستهلك من منظور نفسي من اجل فهم كيفية تصميم موقع على شرربكة االنرت نررت ب شرركل نرراجح وإن شرراء
رسالة التسويق اليت تصل إىل املستهلك.

 4405إدارة سلسلة التوريد االلكرتونية  3ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4101 :مبادئ االدارة
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى سال سرل اإل مررداد اإللكرتون يررة ،ويت نرراول دور وظي فررة اإل مررداد والت خررزين يف
املؤسّ سررة؛ وإدارة امل شرررتيات؛ وإدارة عمل يرّات الت خررزين الرقم يررة؛ وا سررتخدام تقن يررات املعلو مررات واالت صرراالت
لدعم وظيفة اإلمداد والتخزين الرقمي يف الشركات احلدي ة.

 4410العلوم االكتوارية املتقدمة  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4318 :اساسيات يف العلوم االكتوارية
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبفهوم ألدوات ومناذج التحليل االكتواري وأهمية هذه األ تررر يف
التامني وإدارة املخاتر املالية .و تتضمن أساسيات الن مرراذج االحتمال يررة وأهميت هررا يف ت قررديم احل لررول العمل يررة ,
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وتغطي هذه املادة النماذج املتكررة والنماذج الرتاكمية وكيفية ا سررتخدامها يف شررركات ال تررامني .ك مررا
تتضمن حتليل جداول احلياة وجداول الرموز والدراسات السكانية  ،ومتويل التقا عررد  ،وإدارة املو جررودات
واملطلوبات ودوال احلياة املتعدد و النقصان التدرجيي املتعدد.

 4411العالقات العامة يف شركات التامر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4261 :مبادئ التأمني وإدارة املخاتر
ي قرردم هررذا امل قرررر ملف هرروم وأهم يررة العال قررات العا مررة يف شررركات ال تررامني ،ويت نرراول جمرراالت العال قررات
العامة وتنظيم العالقات العامة والتخطيط ألنشطة العالقات العا مررة ومف هرروم ا لرررأي ال عررام وتكوي نرره وت غرريريه
وخصائ صرره وأنوا عرره .كررذلك ا سررتخدام االت صرراالت وأنواع هررا يف أن شررطة العال قررات العا مررة وممار سررات
وتطبي قررات العال قررات العا مررة مررع األ تررراف ذات العال قررة .و ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى مف هرروم العال قررات العا مررة
وارتباتها بالتسويق للخدمات التامينية املختلفة.

 4412التمويل واالستثمار يف شركات التأمر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4317 :إدارة احملافظ االست مارية
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطل بررة بأ سررس و أ سرراليب حتل يررل ال قرروائم املال يررة وذ لررك ب غرررض تق يرريم
مركز هررا ا ملررالي وأدائ هررا مررن أ جررل ا خترراذ ال قرررارات املتعل قررة باال سررت مار والتمو يررل يف شررركات ال تررامني ودور
هررذه اال سررت مارات يف ال نرراتج ال قررومي و ال قرردرة ع لررى ا خترراذ ال قرررار ال سررليم يف آل يررات التمو يررل و اال سررت مار يف
هذا القطاع احليوي

 4319تامينات النقل الربي والبحري واجلوي  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4261 :مبادئ التأمني وادارة املخاتر
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل تعر يررف الطل بررة بت طررور مف هرروم تررأمني الن قررل بانوا عرره املختل فررة (ا لررربي
والبحريواجلوي) ،واملعاهدات وا لقوانني الدولية واحمللية الناظمة لعملية التامني فيه ،وينتقل لتوضيح ا نررواع
ع قررود تررأمني ال طررريان وا نررواع الو ثررائق ف يرره( تررامني تررائرات ،ا شررعار ال تررامني ع لررى ال طررائرات ،ال تررامني مررن
مسؤولية الطريان)  .ويشرل املقرر ايضا عقد التامني البحري ومسؤولية كل من ال شرراحن والنا قررل الب حررري.
وطتم بتوضيح تسوية املطالبات والتخلي واالخطاء املعفاة ومن ثم االشرتاتات االخرى يف التامني البحري.
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 4333تطبيقات حاسوبية يف التأمر وادارة املخاطر  3ساعات)  1نظري2 ،عمل):
متطلب سابق 0102 :مبادئ احلاسوب 4261 ،مبادئ التأمني وادارة املخاتر
يهدف هذه املقرر لتعليم الطالب حل بعض مناذج ادارة املخاتر بوا سررطة ب عررض التطبي قررات ال شررائعة يف
جمال إدارة طاتر التمويل والتأمني م ل برجميات  . Excel, SPSS, SAS, Minitabيررتم تو ضرريح
هررذه التطبيي قررات يف ط ترررب حا سرروب .يف نها يررة هررذه ا ملررادة يتو قررع مررن الطا لررب ان يف هررم ب عررض مررن التطبي قررات
احلاسوبية والتعامل معها يف جمال ادارة املخاتر والتامني.

 4338االدارة املالية يف املؤسسات املالية وشركات التأمر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4317 :إدارة احملافظ االست مارية
يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطالب بامل بررادىء االسا سررية لررالدارة املال يررة يف ال شررركات امل سرراهمة م ررل
مواز نررة را سرراملال ،وهيك لررة را سرراملال وادارة اال صررول املتداو لررة ،مررع الرتك يررز ع لررى شررركات ال تررامني وع لررى
االدارة املالية فيها.
كما يسعى الكساب الطالب مهارات يف ترا التحليل املالي يف شركات التامني واملؤسسات املالية
 .وتع مرريم اال سررهم في هررا وال سررندات با سررتخدام القي مررة املال يررة ،ك مررا يت طرررا اىل منرروذج ت سررعري اال صررول
الرامسالية.

 4339رياضيات التامر  3ساعات)  2نظري1 ،عمل):
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل اك سرراب الطا لررب امل هررارات الريا ضررية الالز مررة حلررل امل سررائل املتعل قررة بامل خرراتر
املختل فررة ع لررى اال فررراد واملمتل كررات وال شررركات ،ويت نرراول امل قرررر م بررادىء اسا سررية يف ع لرروم التفا ضررل
والتكامل واالحصاء واالحتماالت ونظرية الفائدة ومنوذج التحليل ،ومنوذج التنبؤ املستقبلي.

 4344حماسبة البنوك والتامر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق 4131 :مبادئ احملاسبة ()1
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطل بررة مبو ضرروعات و درا سررات تف صرريلية للب نرروك وال تررأمني و يررتم ت نرراول
املوضوعات التالية :أنواع الب نرروك ووظائف هررا مررن ح يررث التعر يررف والن شررأة والت طررور واألق سررام اإلدار يررة والفن يررة
وعنا صررر الن ظررام احملا سرريب ف يرره واملعا جلررة احملا سرربية لع مررل هررذه األق سررام و هرري ق سررم :احل سررابات اجلار يررة
،ح سررابات ال ترروفري ،الودا ئررع ،املقا صررة ،والق يررود احملا سرربية لق سررم الكمب يرراالت والك فرراالت واالعت مررادات
املستندية ،ويف النهاية اعداد القوائم املالية املتعلقة بالبنك التجاري .دراسة ملاسبة شركات ال تررأمني من هررا
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ملا سرربة ال تررأمني وامل بررادئ القانون يررة ،وح سررابات شررركات ال تررأمني ع لررى احل يرراة ،و تررأمني ا حلرروادث وإ عررادة
التأمني جبميع أنواعه ،الرقابة على عمليات شركات التأمني ،والقوائم املالية لشركات التأمني.

4404اإلنرتنت وسلوك املستهلك 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4131 :مبادىء التسويق
يرردرس هررذا امل سرراا آل يررات التعا مررل مررع سررلوك امل سررتهلك عرررب اإلنرت نررت وكيف يررة شررراء امل سررتهلكني
املنتجات عرب اإلنرتنت ،وكذلك ملاذا يتم الشراء عرب اإلنرتنت ،وكيف ينظر رجال التسويق على اإلنرت نررت
اىل امل سررتهلك مررن من ظررور نف سرري مررن ا جررل ف هررم كيف يررة ت صررميم مو قررع ع لررى شرربكة اإلنرت نررت ب شرركل نرراجح
وإنشاء رسالة التسويق اليت تصل إىل املستهلك.

 4414االسرتاتيجيات املالية والتحليل يف شركات التأمر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4241 :
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطل بررة بن شررأة امل خرراتر املال يررة و التحل يررل املت قرردم .ررذه امل خرراتر املال يررة و
طاتر التامني و االسرتاتيجيات احلدي ة و املتقد مررة يف ع لرروم ال تررامني واملال يررة .كامل شرراكل املال يررة اخلا صررة
بطبيعة ع مررل هررذه ال شررركات م ررل م شرركلة الوكا لررة وتكاليف هررا وإدارة صررايف رأس ا ملررال العا مررل ،والتن بررؤ
بإحتياجات الشركة من األموال  ،وإدارة ا.يكل املالي .ا  ،واملوازنة بني أنواع األموال املستعملة وحساب
ت كرراليف رأس ا ملررال وإدارة هي كررل األ صررول مررع الت عرررض لل قرررارات املال يررة امله مررة يف ذ لررك ا جملررال م ررل قرررار
إستبدال األصل واملفاضلة بني إستئجاره وشرائه.

 4416مشروع التخرج  3ساعات)  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق :انهاء  90ساعة معتمدة  5303 ،مناهج البحث العلمي
تهدف هذه املادة إىل ربط املعرفة النظرية بالتطبيق العملي من خالل قيام الطلبة بإجراء حبث تطبيقي
كمتطلب للتخرج  ،يتناول فيه بالدراسة والتحليل مشكلة أو ظاهرة معينة يف موضوع من موضوعات
التامني وإدارة املخاتر وذلك من خالل إتباع الطريقة العلمية ومناهج أساليب البحث العلمي وذلك حتت
أشراف احد أعضاء هيئة التدريس يف القسم.

 4421االقتصاد الفلسطيين 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يتناول هذا املقرر املالمح األساسية لالقتصاد الفلسطي وتطوره خالل الفرتات التارطية ا.ا مررة
اليت مر بها ،ويعرفنا بأهم التشوهات اليت حلقت برره ب سرربب اال حررتالل اإل سرررائيلي لفل سررطني .ك مررا يت طرررا
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هررذا امل قرررر إىل أ هررم ا ملرروارد االقت صررادية الفل سررطينية املتا حررة ويت نرراول ح سررابات ا لرردخل ال قررومي الفل سررطي
والقطا عررات االقت صررادية الفل سررطينية و كررذلك املال يررة العا مررة الفل سررطينية والعال قررات االقت صررادية اخلارج يررة
وآفاا ومتطلبات ومعوقات التنمية االقتصادية يف فلسطني.

 4423النقود واملصارف 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يهدف هذا املقرر إىل إعطاء الطالب فكرة شاملة عن النقود والبنوك جبانبيها النظري والعملي
وذلك من خالل تعميق الفهم اخلاص بالدور االقتصادي للنقود ومعرفة أهميتها وأسباب ظهورها من خالل
استعراض عيوب نظام املقايضة واملميزات اليت وفرتها النقود مع استعراض أنواعها حسب تسلسل ظهورها
التارطي مررن الن قررود ال سررلعية إىل أ حرردث أ نررواع الن قررود املعرو فررة حال يررا و هرري الن قررود االئتمان يررة .ك مررا ي هرردف
املقرر إىل التعريف بأهمية البنوك وكذلك أنواعها املختلفة مررن ب نرروك جتار يررة وب نرروك متخص صررة و كررذلك
وظائف البنك املركزي والدور املميز له يف االقتصاد خبالف البنوك األخرى ،وكذلك معرفة تاري ن شررأة
البنوك ودورها االقتصادي على املستوى احمللي واملستوى الدولي.

 4424التجارة الدولية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يت نرراول امل قرررر النظر يررات املختل فررة يف تف سررري الت جررارة الدول يررة يف ال سررلع وا خلرردمات اب تررداء مررن النظر يررة
الكالسيكية يف امليزة النسبية ،ثم نظرية التجارة الدولية يف ظل تزايد التكاليف ،ثررم نظر يررة ا لرروفرة الن سرربية ع لررى
ا ملرروارد .ك شررر واو لررني ،وانت هرراء باأل سررباب النظر يررة احلدي ررة يف الت جررارة الدول يرة كأ سررلوب دورة اإلن ترراج والت جررارة يف
ظل املناف سررة االحتكار يررة إ ضررافة إىل ه جرررة الع مررل الدول يررة و ترردفقات رأس ا ملررال الدول يررة ون شررا ال شررركات مت عررددة
اجلنسية أو التجارة الدولية يف ظل وجود احلواجز اجلمركية ،وكذلك خ صررائص وم شرراكل جتررارة ا لرردول النام يررة
واال سرررتاتيجيات التجار يررة املختل فررة ا لرريت مي كررن أن تتبع هررا لتحق يررق التنم يررة االقت صررادية ،م يررزان ا ملرردفوعات وأ سررواا
الصرف االجنيب.

 4425حماسبة تكاليف اخلدمات الصحية  3 :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يتناول هذا املقرر ملاسبة التكاليف من حيث تبيعت هررا وأغرا ضررها ،ت صررنيفات الت كرراليف ،ت صررميم
ن ظررام الت كرراليف ودورة ملا سرربة الت كرراليف يف املست شررفيات ،ون ظررام ملا سرربة ت كرراليف أوا مررر الت شررغيل،
ونظام التكاليف املعيارية ومجيع اإلجراءات املتعلقة بها من حيث وضع املعايري وحتليل االحنرافات الناجتة
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عن تباين النتائج الفعلية عن املعايري املوضوعة وإجراءاتها احملا سرربية ،باإل ضررافة إىل ال طرررا املختل فررة لتوز يررع
تكاليف مراكز اخلدمات ،وأخريا دور ملاسبة التكاليف يف اختاذ القرارات اإلدارية.

 4426إدارة األزمات  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ي سررعى هررذا امل سرراا إىل تعز يررز مررنهج االدارة باألز مررات مررن خررالل ت نرراول التعري فررات املختل فررة لالز مررة
وخصائصها ومراحها واسباب ظهورها ومناهج تشخيصها وكذلك الية بناء فريق االز مررة املك لررف بالتعا مررل
معها واالسرتاتيجيات واالدوات والوسائل املستخدمة يف ادارة االز مررة و كررذلك الن مرراذج الفاع لررة إلدارة االز مررة
واستخدام االساليب الكم يررة يف ادارة االز مررات ودور االت صررال والتغط يررة االعالم يررة خررالل االز مررات مبررا ي سرراهم
يف اكساب الطالب قدرات ادارية متكنه مررن التعا مررل مررع االز مررات وي قرردم امل سرراا استعرا ضررا لرربعض االز مررات
العاملية واحمللية كدراسة حاالت واقعية لالزمات يف البيئات العاملية والعربية.

 4427إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية 3 :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى تعر يررف الطا لررب/ة مبف هرروم ا جلررودة وإدارة ا جلررودة ال شرراملة ودور هررا يف الن جررال
املؤسسي وعناصر إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية واقتصاديات اجلودة ال شرراملة ،ويت نرراول هررذا
املقرر أدوات اجلودة ونظام إدارة اجلودة وأبعاد جودة خدمات املؤسسات الصحية.

 4429الرقابة اإلدارية يف املؤسسات الصحية  3 :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
ي عرررف هررذا امل قرررر الطا لررب/ة مبف هرروم املتاب عررة والت قررويم وتطبيقات هررا وأهميت هررا يف املؤس سررات ال صررحية،
وأدوات املتابعة والتقويم وأنواعها وجماالتها ومراحلها ،ويتم الرتك يررز ع لررى دور املتاب عررة والت قررويم يف حتق يررق
فاعلية املؤسسات الصحية وكفاءة خدمات الرعاية ال صررحية بأ شرركا.ا وأ صررنافها املختل فررة ،ك مررا يت نرراول
هذا املقرر مفهوم الرقابة اإل سرررتاتيجية ،وارت بررا الرقا بررة اإل سرررتاتيجية بتحق يررق جنررال املؤس سررات ال صررحية
والتأكد من حتقيق مؤشرات األداء اإلسرتاتيجي .ذه املؤسسات يف ضوء عملية التخطيط اإلسرتاتيجي.

 4430علم األوب ة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى تعر يررف الطا لررب/ة مبف هرروم ع لررم األوب ئررة وأهمي ترره ،ويت نرراول م بررادئ وأ سرراليب
الب حررث والتق صرري يف جمررال األوب ئررة املعد يررة و غررري املعد يررة ،وير كررز ع لررى دورات األ مررراض وامل شرركالت
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الصحية املعدية من ح يررث انت شررارها واال سرررتاتيجيات الفاع لررة واملمك نررة للوقا يررة من هررا ،وير كررز امل قرررر ع لررى
املسببات والوقاية والسيطرة على هذه األمراض متى و جرردت وأين مررا و جرردت ،وي هررتم امل قرررر بدرا سررة ال عررادات
الغذائية والعادات الصحية عرب الزمن ،كما يركز هذا املقرر على إجراء مقارنات بني صفات جممو عررات
تعر ضررت لل مرررض وجممو عررات ل تت عرررض لررنفس ا ملرررض للو صررول إىل مررنهج متكا مررل يف تق يرريم امل خرراتر
وتشخيص املسببات.

 4431حماسبة التكاليف 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
يهدف هذا املساا إىل إكساب الطالب معرفة وفهم تررام حررول أسا سرريات ملا سرربة الت كرراليف ،وذ لررك
مررن خررالل تغط يررة املو ضرروعات التال يررة :الت عرررف بطبي عررة و جمررال ملا سرربة الت كرراليف ،وعالقت هررا باحملا سرربة
اإلدارية ،والتعرف على أنواع التكاليف وتصنيفاتها ،دورة تدفق املواد والتكاليف ،احملاسبة عن تكلفة
ا ملررواد والع مررل واألع برراء اإل ضررافية مررن ح يررث التبو يررب والت سررجيل ،ونظر يررات الت كرراليف ،والرقا بررة ع لررى
الت كرراليف ،و ترررا توز يررع الت كرراليف غررري املبا شرررة ،أي ضررا يت نرراول هررذا امل سرراا ن ظررم ت كرراليف األوا مررر
اإلنتاج يررة ،واملرا حررل اإلنتاج يررة ،وم نرراهج ق يرراس وخت صرريص الت كرراليف ،و ترررا توز يررع ت كرراليف األق سررام
اخلدماتية على األقسام اإلنتاجية ،باإلضافة إىل أساسيات تكاليف املقاوالت.

 4433حتليل القوائم املالية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
ي هرردف هررذا امل سرراا لتنم يررة وإك سرراب الطا لررب قرردرة ع لررى قررراءة وتف سررري ال قرروائم املال يررة سررواء ب شرركل
إفرادي أو لولي ،وفهم دالالت النسب املالية وأهداف مستخدمي القوائم املالية ،والتعرف على أثر ا لررتغري
يف األ سررعار ع لررى ال قرروائم املال يررة ،و مررن ثررم ال قرردرة ع لررى ا خترراذ ال قرررار ا ملررالي ،وذ لررك بتطب يررق حرراالت درا سررية
شاملة تغطي موضوعات املساا ،ويتم ذلك من خالل :دراسة ن بررذة عررن ماه يررة التحل يررل ا ملررالي وأهدا فرره ،مررع
الرتكيز على هدف التنبؤ بالقوة اإليرادية للمنشأة اخلاضعة للتحليل وموقفها املالي من من ظررور م سررتقبلي،
حتل يررل عنا صررر ال قرروائم املال يررة األسا سررية ،أدوات التحل يررل ا ملررالي ال شررائعة اال سررتخدام ،امل قرراييس املال يررة
واملقاييس غري املالية إلجراء التحليل املالي ،وأثر التغري يف مستويات األسعار على القوائم املالية.
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 4434احملاسبة الضريبية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4332ملاسبة الشركات ()2
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل التعر يررف بال ضرررائب وأنواع هررا والن ظررام ال ضرررييب ببعد يرره اإلداري وال قررانوني جلم يررع
أنواع الضرائب مررع الرتك يررز ع لررى ضررريبة ا لرردخل ،و يررتم ذ لررك مررن خررالل ت نرراول املو ضرروعات التال يررة وباال سررتناد إىل
ال قررانون ال ضرررييب املط بررق يف فل سررطني:

التعر يررف بال ضررريبة وأركان هررا وأ هرردافها وعالقت هررا برراإليرادات غررري

الضريبية ،مصادر التشريع الضرييب  ،الدخل اخلاضع للضريبة  ،والتنزيالت ال ضررريبية ،آل يررة احت سرراب ضررريبة
الروا تررب واأل جررور ،آل يررة احت سرراب ضررريبة ا لرردخل لرردى من شررمت األ فررراد ،الت ضررامن ،ال شررركات امل سرراهمة ،ترررا
حتو يررل ا لررربح احملا سرريب إىل ر بررح ضرررييب ،إ جررراءات ت قرردير ضررريبة ا لرردخل واملرا حررل ا لرريت متررر ب هررا حت صرريل
الضريبة ،العقوبات والغرامات ،ضريبة القي مررة امل ضررافة ،ضررريبة األ مررالك و ضررريبة الر سرروم اجلمرك يررة ،مف هرروم
االزدواج الضرييب وأنواعه ،وترا جتنب االزدواج الضرييب.

 4435نظرية احملاسبة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4332ملاسبة الشركات ()2
يركز هذا املساا على منح الطالب اخللفية النظر يررة لب نرراء النظر يررة احملا سرربية ،وتعر يررف الطا لررب باجلوا نررب
واأل سررس النظر يررة مل بررادئ اإل جررراءات احملا سرربية ومفاهيم هررا ،فاجلوا نررب النظر يررة للتطبي قررات احملا سرربية العمل يررة
تتط لررب املز يررد مررن إل قرراء ال ضرروء علي هررا و يررتم ذ لررك مررن خررالل ت نرراول املو ضرروعات التال يررة :ن شررأة احملا سرربة وتطور هررا
التارطي ،ومراحل تطور النظرية احملا سربية ،وأ نررواع النظر يررات احملا سرربية وتطبيقات هررا ،واختالف هررا عررن نظر يررات
العلوم األخرى التطبيقية ،اإلتار امل فرراهيمي لنظر يررة احملا سرربية ،ر كررائز وأ سررس ب نرراء نظر يررة احملا سرربة  ،امل فرراهيم
واملبادئ والفروض احملاسبية ،مررداخل وم نرراهج ب نرراء نظر يررة احملا سرربة ،م شرراكل الق يرراس احملا سرريب ل لرردخل ا ملررالي
واملركز النقدي ،واحملتوى املعلوماتي للتقارير احملاسبية ،ومشاكل العرض واإلفصال يف القوائم املالية

 4436تدقيق احلسابات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4332ملاسبة الشركات ()2
يركز هذا املقرر على املفاهيم واألصول العلمية والعملية اليت حتكم عمل يررة ترردقيق ال قرروائم املال يررة ،والتقر يررر
عن مدى عدالة العرض واإلفصال وفقا ملعايري اإل بررال ا ملررالي والت قررارير املال يررة وم عررايري ال ترردقيق الدول يررة ،ح يررث يت نرراول
اإل جررراءات ا لرريت ي سررلكها ا ملرردقق يف تنف يررذ عمل يررة ال ترردقيق و مررن ضررمنها التخ طرريط للمه مررة ،و مجررع األد لررة ،وتق يرريم
وفحص الرقا بررة الداخل يررة ،وإ جررراءات ترردقيق األ صررول واخل صرروم ،وامل صرراريف واإل يرررادات ،و صرروال إىل إ عررداد تقر يررر
مرردقق احل سررابات امل سررتقل بأنوا عرره املختل فررة يف ضرروء امل عررايري الدول يررة والقوا عررد اإلر شررادية إل عررداده ،ك مررا يت طرررا
املقرر إىل مي اا أخالقيات املهنة اليت جيب أن يلتزم بها مدققي احلسابات.
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 4438أنظمة املعلومات املالية واملصرفية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  4346تطبيقات حاسوبية يف العلوم املالية واملصرفية
أنظمة املعلومات يف منظمات األعمال وتقنيتها وعالقتها بنظام املعلومات املالي يف املنظمة ،أنظمة
د عرم ال قرررارات واألنظ مررة ا خلرربرية وا سررتخداماتها يف اإلدارة املال يررة ،ا خلرردمات امل صرررفية االلكرتون يررة
احلدي ة ،بيان منهجية وتقنيات االتصاالت ودورها يف تفعيل أنظمة املعلومات احلدي ة ،التعرف على ا لررنظم
الفرع يررة ملرردخالت ن ظررام املعلو مررات ا ملررالي يف املنظ مررة و كررذلك طر جررات ن ظررام املعلو مررات ا ملررالي مررن ح يررث
التنبؤ املالي واختاذ القرارات ونظم التحكم املالي ،نظم التداول االلكرتوني يف األسواا املالية.

 4441حتليل وتقييم املشاريع  3 :ساعات معتمدة 3نظري)
متطلب سابق إنهاء املستوى ال الث
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبفهوم حتليل وتقييم املشاريع و صررالت امل شررروع وتعر يررف الطل بررة
باملرا حررل ا لرريت ميررر ب هررا امل شررروع وتب يرران املعلو مررات ا لرريت حتتوي هررا درا سررة ا جلرردوى االقت صررادية للم شررروعات
وكيفية حتليل اجلدوى االقتصادية للمشاريع اجلديدة يف حالة التأكد التام وحالة عدم التأكد ،وحتل يررل
اجلدوى االقتصادية للمشاريع العامة اجلديدة من ح يررث اآل ثررار املبا شرررة و غررري املبا شرررة للم شررروع إ ضررافة إىل
حتديد أسعار السوا وأسعار الظل ،كما يتم تعريف الطلبة بكيف يررة تق يرريم امل شرراريع القائ مررة والتن بررؤ بررأداء
املشاريع وكيفية معاجلة املشاريع الفاشلة .وكذلك يصبح الطالب ملما بدراسة اجلدوى االقتصادية اليت
تقوم بتحل يررل امل شرراريع االقت صررادية مررن وج هررة ن ظررر ر جررال األع مررال ( أ صرراحب امل شرراريع) و كررذلك االقت صرراد
الوت (كرحبيه االحتماعية).

 4442التحليل والتخطيط املال 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
حتد يررد أدوات التحل ير ل ا ملررالي وأ سرراليبه وم عررايريه ،وأنوا عرره وم صررادر ن قررا ال ضررعف وال قرروة ف يرره،
واستعماالته مع الرتكيز ع لررى أ سررلوب الن سررب يف حتل يررل ال قرروائم املال يررة لغا يررات اإلدارة ،واال قرررتاض وق يرراس
خ صررائص األ سررهم العاد يررة ،التخ طرريط ا ملررالي لغا يررات ال سرريولة والرحب يررة وال ترردفقات النقد يررة وإ عررداد ال قرروائم
املالية التقديرية للمشروع.
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 4444أس

االستثمار 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

متطلب سابق  4132مبادئ احملاسبة ()2
املفاهيم والنظريات ذات العالقة باالست مار :مع حبث امل خرراتر والعوا ئررد يف ال قرررار اال سررت ماري ،خ صررائص
جمرراالت اال سررت مار وأدوا ترره املتنو عررة وأ سررواا هررذه األدوات ،ا حملررافظ اال سررت مارية :تكوين هررا وإدارت هررا
وتقييم هررا وتعدي لررها ،شررركات اال سررت مار مررن ح يررث تبي عررة عم لررها وأنواع هررا وإن شررائها ،خ صررائص كررل نرروع
منها وكيفية إدارتها وحساب عوائدها وأسعار أسهمها يف السوا.

 4445املالية الدولية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4132مبادىء احملاسبة ()2
دواعي تكوين الشركات املتعددة اجلنسية وماليتها مع بيان أنواع وتبيعة امل خرراتر ا لرريت تت عرررض
.ا ،أسواا العمالت األجنبية العاملية وكيفية التعامل بها ،والتعريف باألنظمة النقدية العامل يررة واملؤس سررات
املنب قة عن تلك األنظمة.

 4446احملاسبة املتقدمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4332ملاسبة الشركات()2
ي هرردف هررذا امل سرراا اىل تعم يررق ف هررم الطا لررب ملو ضرروعات احملا سرربة املال يررة مررن خررالل ت نرراول مو ضرروعات
أك ررر ترك يررزا ،و يررتم ذ لررك مررن خررالل ت نرراول املو ضرروعات التال يررة :اإل تررار الن ظررري حملا سرربة ا نرردماج
ال شررركات ،واملعا جلررة احملا سرربية لعمل يررة اال نرردماج وإ عررداد ال قرروائم املال يررة املو حرردة ،و كررذلك املعا جلررة
احملا سرربية للعمل يررات املال يررة املتباد لررة دا خررل اجملمو عررة وت شررمل عمل يررات الب يررع املتباد لررة يف جمررال الب ضرراعة ويف
جمال األصول ال ابتة ويف جمال عمليات اإلقراض املتبادلة ،احملاسبة عن فروا أسعار الصرف النا جتررة عررن
عمل يررات مال يررة تررتم بررالعمالت األجنب يررة والنا جتررة عررن عمل يررات الت صرردير واال سررترياد أو قررروض تررتم بررالعمالت
األجنبية ،وترمجة القوائم املالية املعدة بعمالت أجنبية .

 4447أنظمة املعلومات احملاسبية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  4337تطبيقات حاسوبية يف احملاسبة
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل ت قررديم امل فرراهيم األسا سررية ألنظ مررة املعلو مررات احملا سرربية؛ مررن ح يررث أهميت هررا
وتصنيفاتها وكيفية تصميمها وتشغيلها وتقييمها وتوثيقها باستخدام طططات انسياب البيانات وخرائط
النظام وقواميس البيانات ،وإبراز دور تكنولوجيا شرربكات احلا سرروب يف أنظ مررة املعلو مررات ،وب يرران أهم يررة
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إجراءات الرقابة والضبط يف حفظ البيانات مررن اإله مررال و سرروء اال سررتخدام .و كررذلك عرررض لرربعض منرراذج
من أنظمة املعلومات احملاسبية وكيفية تصميم وتنفيذ األنظمة الفرع يررة ألنظ مررة املعلو مررات احملا سرربية م ررل:
نظام املبيعات وتلبات العمالء ،ون ظررام ال فررواتري واملقبو ضررات النقد يررة وح سررابات الز بررائن ،ون ظررام امل شرررتيات
واملدفوعات وحسابات املوردين ،ون ظررام ا لررتحكم برراملخزون ،ون ظررام ا ملرروارد الب شرررية ،ون ظررام األ سررتاذ ال عررام
والتقارير املالية.

 4451إدارة املشاريع 3 :ساعات معتمدة  2نظري  1،عمل):
متطلب سابق  0102احلاسوب  4101 ،مبادئ االدارة
يوضح هذا املساا املقصود باملشروعات واهميتها يف االقتصاد ودورة حياة املشروع واملبادئ االسا سررية
لتخطيط وتنظيم املشروع وا سررتخدام املخط طررات ال شرربكية يف اال عررداد والرقا بررة ع لررى امل شررروع  ،وا عررداد
درا سررة ا جلرردوى االقت صررادية للم شررروع با سررتخدام م عررايري مال يررة ،و كررذلك ا عررداد مواز نررة امل شررروع وا.ي كررل
ال عررام ا لررذي تت ضررمنه مواز نررة امل شررروع والت عرررف ع لررى ا سررس الرقا بررة ع لررى امل شرراريع ،وكيف يررة ادارة امل شرراريع
الضخمة والعوامل اليت تؤثر يف جناحها وفشلها ،كما يهدف املساا إىل اكساب الطالب املهارات العملية
يف تقديم مشروع صغري قابل للتنفيذ وذلك بتطبيق اجلانب النظري على املشروع ليستطيع توظيف امل هررارات
اليت يكتسبها من املساا يف بناء مشروعه اخلاص.

 4454إدارة الشراء والتخزين 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4101مبادئ اإلدارة
يت نرراول مف هرروم وظي فررة ال شررراء واهميت هررا واملرا حررل ا لرريت متررر ب هررا هررذه العمل يررة مررن ادراك احلا جررة
وتو صيفها واليات حتديد الكمية االقتصادية واختيار املوردين وتصنيفهم وترا اختيار افضل املوردين مررن
خالل ترا ال شررراء املختل فررة وا لرريت اهم هررا الع طرراءات مبراح لررها املختل فررة إىل ا عررداد تل بررات االحا لررة و كررذلك
االستالم والفحص واعداد الوثائق اخلاصة بذلك حتى انتهاء دورة الشراء وكذلك ادارة املخازن وت صررنيفها
والية التعامل مع اال صررناف املختل فررة فب هررا إىل ب نرراء ن ظررام معلو مررات خرراص بررإدارة امل خررازن اخلا صررة مبنظ مررات
األعمال ويقدم املساا عرضا ألبرز قوانني الشراء يف فلسطني اليت تتعاقد وفقها اجلهات احلكوم يررة وال يررة
التعامل مع تلك القوانني من ح يررث ترررل الع طرراءات وتر سرريتها ومج يررع مررا متررر برره عمل يررة ال شررراء مررن مرا حررل
وفق القانون الفلسطي للشراء.
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 )4460إعادة التامر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4410 :
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبف هرروم و أ هررداف أ عررادة ال تررأمني وال طرررا اإل ضررافية واالختيار يررة
و ترررا ح سررابها وأ هررم الن مرراذج ا لرريت ت سررتخدمها دوا ئررر أ عررادة ال تررأمني يف شررركات ال تررأمني يف ال سرروا
الفل سررطي إل عررادة ال تررأمني واإلح صرراءات اخلا صررة ب هررا  ،وب يرران أهم يررة مالئ مررة ال طرررا أل نررواع التغط يررات
التأمينية املختلفة

 4461إدارة املبيعات  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عزيزي الطالب/ة مرحبا بك يف مقرر إدارة املبيعات  4461والذي يعترب ا حررد م قررررات خت صررص
التسويق يف كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية ويناقش هذا املقرر موضوعات عديدة .ا شأن يف ح قررل إدارة
املبيعات حيث أن هذا املقرر يعطي مقدمة وافية عن إدارة املبيعات ويتحدث عن مرردراء وا سرررتاتيجيات إدارة
البيع وتبيعة تنظيم إدارة البيع واملبيعات وترا التنبؤ بها وآليات توظيف العاملني يف جهاز البيع واختيارهم
ويلفت نظرك عزيزي الطالب أيضا إىل وسائل تدريب مندوبي البيع وماهية البيع الشخ صرري و ترررا ت عررويض
البائعني وحتفيزهم وإدارة الوقت واملنطقة البيعية وتقييم أداء النشا ألبيعي للبائعني بطرا طتلفة.

 4465حبوث التسويق 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161مبادئ التسويق
عز يررزي الطا لررب/ة يع مررل هررذا امل قرررر ع لررى تعر يررف حبرروث الت سررويق وتو ضرريح م صررادر احل صررول إىل
املعلومات ويتناول خطوات تصميم االستمارة وصياغة أسئلة وعرض ألساليب مجررع البيا نررات ومعر فررة أل نررواع
الب حرروث النوع يررة و سرريناقش إدارة و مجررع البيا نررات وكيف يررة ت صررنيفها و عرررض مو ضرروعات تطبيق يررة عمل يررة
لبحوث التسويق.

 4466االقتصاد الدول 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
يهدف هذا املساا لتعريف الطالب على مفهوم االقتصاد الدولي مررن خررالل الت طرررا إل يرره يف ثررالث
ملاور :احملور األول يعرض اإل تررار الن ظررري ح يررث ي عرررض أ هررم النظر يررات املف سرررة للت بررادل الت جرراري ا لرردولي
كالنظرية التقليدية ،والنيو كالسيكية وبعض االجتاهات احلدي ررة يف هررذا ا جملررال ،إ ضررافة لالخت بررارات
التجريب يررة ل كررل من هررا ،وينت هرري هررذا ا حملررور با سررتعراض أ ثررر الن مررو االقت صررادي ع لررى االقت صرراد ا لرردولي .ويف
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احملور ال رراني ي عرررض ن ظررام الن قررد ا لرردولي وف يرره ت نرراقش مو ضرروعات م ررل أ سررعار ال صرررف ا حلرررة والسيا سررات
احملل يررة لت عررديل م يررزان ا ملرردفوعات وأنظ مررة ال صرررف البدي لررة ،والتعر فررة اجلمرك يررة وغري هررا مررن العوا ئررق غررري
اجلمرك يررة ع لررى الت جررارة الدول يررة .وي نرراقش هررذا ا حملررور أي ضررا ت طررور ن ظررام ا ملرردفوعات واإل قررراض ا لرردولي
وكذلك االست مار يف األوراا األجنبية واالست مار األجنيب املباشر ،إضافة للشركات املتعددة اجلنسيات.
أما احملور ال الث فيعرض ألسياسات التجارية الدولية وأدواتها وآثارها وأنواع هررا واالنت قررال ا لرردولي لعنا صررر
اإلن ترراج  ،إ ضررافة لالتفاق يررات التجار يررة العامل يررة ،ومف هرروم التكا مررل االقت صررادي ال عرراملي وأ ثرراره االقت صررادية،
إضافة إىل القوان ني واالتفاقيات واملنظمات العاملية اليت تنظم العالقات االقتصادية الدولية.

 4467اقتصاد املعرفة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122مبادئ االقتصاد ()2
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل ا سررتعراض ن شررأة اقت صرراد املعر فررة واجتا هررات ت طرروره ،وأ هررم أ سررس هررذا
االقت صرراد ،بن يررة املعر فررة يف ظررل اقت صرراد املعر فررة وأنواع هررا وت شرركلها وتول يرردها وتطبيق هررا والتعا مررل مع هررا
وخصائ صررها .كررذلك يت عرررض امل سرراا إىل مف هرروم اقت صرراد املعر فررة وأهمي ترره ،والعوا مررل وال قرروى ألداف عرره لرره،
و تررأثريه ع لررى ال نرراتج احمل لرري اإل مجررالي وخ صررائص العما لررة يف اقت صرراد املعر فررة .ومكو نررات اقت صرراد املعر فررة
وعمليا ته ،إضافة لبنية إدارة املعرفة ،واقت صرراد املعر فررة يف املؤس سررات املعا صرررة وجمت مررع املعر فررة ومؤ شررراته
وظهور احلاضنات اإلبداعية  .إضافة لدراسة منظومة بناء اقت صرراد املعر فررة وأ سرراليب ومؤ شرررات ق يرراس هررذا
النوع من االقتصاد .كما يتطرا هذا امل سرراا إىل ن ظررام اقت صرراد املعر فررة واحل صررول ع لررى املعلو مررات و تررداو.ا
ون ظررام إن ترراج املعر فررة ونق لررها وت شرراركها وتعلم هررا وتطبيق هررا وأ سرراليب ق يرراس اقت صرراد املعر فررة .ك مررا يت نرراول
العال قررة بررني اقت صرراد املعر فررة والتنم يررة الب شرررية امل سررتدامة ومؤ شررراتها ،ويت طرررا كررذلك أل هررم حتررديات
اقتصاد املعرفة وبنائه يف فلسطني والوتن العربي.

 4468االدارة املالية املتقدمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4341االدارة املالية
يهدف هذا املقرر إىل تعميق فهم الطالب يف عدة مواضيع يف اإلدارة املال يررة املتقد مررة ومن هررا ع لررى سرربيل
امل ررال نظر يررة ال سررلوك الت مررويلي و النظر يررات التقليد يررة و احلدي ررة يف ب نرراء ا.ي كررل الت مررويلي لل شررركات
املساهمة العامة .وكذلك التطرا ملوضوع يف غاية األهمية  :منرروذج ت سررعري األ صررول الرأمسال يررة Capital
.Asset Pricing Model
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 )4469ادارة املطالبات  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4109 :
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبفهوم التأمينات العامة وأنواعها و إجراءات التعاقد و كذلك
إجراءات تسوية املطالبات  .و كذلك التطرا ملوضوعات غاية يف األهمية  :حساب األقسا و التعويضات
وكيفية التعامل مع العمالء يف أقسام اإلنتاج و اإلصدار و االسرتاتيجيات املتبعة يف عملية التخمني الالزمة
للوفاء باملطالبات من شركات التامني.

 )4479تدريب عمل :يف املؤسسات  6 )1ساعات عملية)
متطلب سابق :إنهاء  60ساعة معتمدة
مير التدريب العملي خبمس مراحل تكون على النحو األتي:
املرح لررة األوىل :يررتم تعر يررف الطل بررة بأع مررال و أن شررطة و كرراالت و شررركات و مكا تررب ال سررياحة
وال سررفر ك مررا ي قرروم ال طررالب بال ترردريب ع لررى ممار سررة هررذه األع مررال م يرردانيا و مررنح ال طررالب فر صررة الل قرراء و
التوا صررل مررع ال عرراملني يف و كرراالت و شررركات و مكا تررب ال سررياحة وال سررفر وامل سررئولني عن هررا ،و ترردريب
الطل بررة اي ضررا ع لررى كيف يررة ا سررتخدام كا فررة األوراا و امل سررتندات امل سررتخدمة يف و كرراالت و شررركات و
مكاتب السياحة والسفر .
املرح لررة ال ان يررة :ت هررتم هررذه املرح لررة بتعر يررف الطل بررة بكيف يررة التعا مررل مررع اجملمو عررات
السياحية،وتصميم وإدارة الربنامج ال سررياحي مررن ح يررث التكل فررة و املوا قررع و آل يررة التعا مررل مررع و سررائل الن قررل
املختلفة واالتفاقات والتعاقدات مع األتراف ذات العالقة بالربامج السياحية.
املرحلة ال ال ة :تهتم هذه املرح لررة بتعر يررف ال طررالب ب طرررا احل جررز املختل فررة و التطب يررق ع لررى ا لررربامج
املستخدمة يف عمليات احلجز و التسعري و احتساب التكلفة يدويا لسعر تذاكر السفر.
املرحلة الراب عررة :ت هررتم هررذه املرح لررة بتعر يررف ال طررالب بالتعا مررل مررع أ منررا ال سررياحة املختل فررة خا صررة
ا حلررج و الع مرررة و التعلي مررات و االحتيا جررات اخلا صررة ب هررذا ا لررنمط ملررا لرره أ ثررر كرربري ع لررى حر كررة مبي عررات
و كرراالت و شررركات و مكا تررب ال سررياحة وال سررفر ،ك مررا ت هررتم هررذه املرح لررة بتعر يررف ال طررالب بررإجراءات
ال شررحن و التخ لرريص اجلمر كرري و األ مررور اإلدار يررة واملال يررة يف و كرراالت و شررركات و مكا تررب ال سررياحة
والسفر و مكاتب التخليص اجلمركي.
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 )4480تدريب عمل :يف املؤسسات  6 )2ساعات عملية)
متطلب سابق :إنهاء  60ساعة معتمدة
مير التدريب العملي خبمس مراحل تكون على النحو األتي:
املرح لررة األوىل :يررتم تعر يررف الطل بررة بأع مررال و أن شررطة و كرراالت و شررركات و مكا تررب ال سررياحة
وال سررفر ك مررا ي قرروم ال طررالب بال ترردريب ع لررى ممار سررة هررذه األع مررال م يرردانيا و مررنح ال طررالب فر صررة الل قرراء و
التوا صررل مررع ال عرراملني يف و كرراالت و شررركات و مكا تررب ال سررياحة وال سررفر وامل سررئولني عن هررا ،و ترردريب
الطل بررة اي ضررا ع لررى كيف يررة ا سررتخدام كا فررة األوراا و امل سررتندات امل سررتخدمة يف و كرراالت و شررركات و
مكاتب السياحة والسفر .
املرح لررة ال ان يررة :ت هررتم هررذه املرح لررة بتعر يررف الطل بررة بكيف يررة التعا مررل مررع اجملمو عررات
السياحية،وتصميم وإدارة الربنامج ال سررياحي مررن ح يررث التكل فررة و املوا قررع و آل يررة التعا مررل مررع و سررائل الن قررل
املختلفة واالتفاقات والتعاقدات مع األتراف ذات العالقة بالربامج السياحية.
املرحلة ال ال ة :تهتم هذه املرح لررة بتعر يررف ال طررالب ب طرررا احل جررز املختل فررة و التطب يررق ع لررى ا لررربامج
املستخدمة يف عمليات احلجز و التسعري و احتساب التكلفة يدويا لسعر تذاكر السفر.
املرحلة الراب عررة :ت هررتم هررذه املرح لررة بتعر يررف ال طررالب بالتعا مررل مررع أ منررا ال سررياحة املختل فررة خا صررة
ا حلررج و الع مرررة و التعلي مررات و االحتيا جررات اخلا صررة ب هررذا ا لررنمط ملررا لرره أ ثررر كرربري ع لررى حر كررة مبي عررات
و كرراالت و شررركات و مكا تررب ال سررياحة وال سررفر ،ك مررا ت هررتم هررذه املرح لررة بتعر يررف ال طررالب بررإجراءات
ال شررحن و التخ لرريص اجلمر كرري و األ مررور اإلدار يررة واملال يررة يف و كرراالت و شررركات و مكا تررب ال سررياحة
والسفر و مكاتب التخليص اجلمركي.

 4481اللغة االجنليزية السياحية  3 )3ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق :اللغة االجنليزية السياحية ()2
يهدف هذا املقرر إىل زيادة معرفة الطلبة وتنمية مهاراتهم وإدراكهم يف مهارتي االستماع وا حلررديث،
حيث يهدف إىل زيادة قدراتهم يف جماالت صياغة اجلمل وفهمها من خالل االستماع يف املواقف املتوقعة يف
ا جملررال ال سررياحي ،وتزو يرردهم باملز يررد مررن امل صررطلحات ال سررياحية ،وإن شرراء ا حلرروارات املت عررددة يف املوا قررف
املت كررررة يف هررذا ا جملررال ،و كررذلك تنم يررة قرردراتهم ع لررى شرررل اجلوا نررب التارط يررة واجلغراف يررة والدال لررة
السياحية باستخدام اللغة اإلجنليزية
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 )4482اللغة الفرنسية السياحية  3 )3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق :اللغة الفرنسية السياحية()2
يهدف هذا املقرر إىل تنمية مهارتي االستماع واحلديث ،واالهتمام خبواص األساليب اللغوية املختل فررة
يف اال سررتماع وا حلررديث ،والت طرررا إىل ب عررض ال لررهجات واألل فرراظ الغري بررة يف الل غررة ،ك مررا ي هرردف إىل تنم يررة
مهارات الطلبة يف بناء وفهم النصوص األدبية املستخدمة يف املواقف االجتماعية املختلفة.

 4499مشروع التخرج 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلمي ،إنهاء املستوى ال الث
مي ررل هررذا امل سرراا حل قررة الو صررل بررني مرح لررة الب كررالوريوس والدرا سررات العل يررا ح يررث ين قررل الطا لررب إىل
غمار البحث العلمي من خالل اتالعه على اخالق يررات الب حررث العل مرري وال يررة ا عررداد خ طررة حب يررة مررن خررالل
التعرف على كتابة العناصر االساسية للخطة كاملقدمة ،مشكلة الدراسة ،اهدافها ،اهميتها واملناهج
البح يررة ا لرريت مي كررن ان ت سررتخدم ال يررة كتا بررة اال سررئلة والفر ضرريات ا لرريت تتناو .ررا الدرا سررة وال يررة كتا بررة
الدراسات السابقة واهميتها يف البحث وكتابة االتار النظري للبحث وفق اسس علمية سررليمة ت قرروم ع لررى
التوث يررق العل مرري للم صررادر واملرا جررع ع لررى اختالف هررا ،و كررذلك الت عرررف ع لررى ا سررس ا عررداد ادوات الدرا سررة
كاملقابالت واالستبانات وترا التحليل االحصائي باستخدام حزمة  SPSSومعرفة قراءة ن تررائج التحل يررل
وكتابة النتائج والتوصيات واعداد قائمة املراجع واملالحق وفق اسس منهجية سليمة .و ميكن الر جرروع اىل
دليل مشروع التخرج الصادر عن الكلية للمساعدة يف كتابة مشروع خترج ذا جودة عالية.

 4506السلوك التنظيم :يف املنظمات العامة  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
يهدف هذا املساا إىل دراسة السلوك اإلداري بشكل عام والسلوك اإلن سرراني يف املنظ مررات العا مررة ب شرركل
خاص مع الرتكيز على املؤثرات املختلفة على هذا السلوك وكيفية تطويره لتتناسب مع املسؤوليات امللقاة
ع لررى عرراتق الدو لررة يف عمل يررة التنم يررة ال شرراملة .ك مررا سرريتناول امل سرراا النظر يررات اخلا صررة بالشخ صررية
واخل صررائص واملم يررزات الفرد يررة كاملعت قرردات وال قرريم الشخ صررية ،والعمل يررات النف سررية والفرد يررة كرراإلدراك
والف هررم والدافع يررة وا خترراذ ال قرررارات وإ صرردار األح كررام واالل تررزام وال سرريطرة أم ا لررتحكم ،و كررذلك مف هرروم
الق يررادة واهميت هررا يف املنظ مررة والنظر يررات ا لرريت تف سررر األ منررا القياد يررة ,ك مررا يت نرراول امل سرراا خ صررائص
اجلماعات الصغرية كحجم اجلماعة وتركيبها واخلواص البنيو يررة .ررا ،وعمل يررات ممار سررة ال قرروة والق يررادة
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وأمناتها مبا يف ذلك أساليب التأثري والتحال فررات واإلق نرراع والت فرراوض والت عرراون والت نررافس ،وأ يررة مو ضرروعات
أخرى ذات عالقة وما يستجد من موضوعات حدي ة ذات عالقة بهذا املساا.

 4507إدارة املوارد البشرية يف القطاع العام  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل درا سررة امل فرراهيم املتعل قررة بررإدارة األ فررراد يف األج هررزة احلكوم يررة املدن يررة والو ظررائف
العا مررة يف ملاو لررة ف هررم كيف يررة ق يررام املنظ مررات بأدوار هررا ب صررورة أك ررر فعال يررة مررن خررالل إدارة موارد هررا
البشرية بشكل أفضل ،وحتديد التوافق األم ل بني ممارسات ا ملرروارد الب شرررية واال سرررتاتيجيات وال قا فررات
التنظيمية واألداء التنظيمي وخاصة يف القطاع العام,كما يتناول املساا القوانني املنظ مررة للع مررل يف الق طرراع
العام (قانون اخلدمة املدنية).

 4508رسم السياسات واختاذ القرارات  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
يهدف املساا إىل تعريف الطلبة على مضمون وعملية صنع السياسة العا مررة مررن خررالل الت عرررف ع لررى مرا حررل
ب نرراء وت طرروير السيا سررات العا مررة ب شرركل عررام ويف الق طرراع ال عررام واحل كررومي ب شرركل خرراص يف ظررل بي ئررات
متغرية ومعقدة ،كما يهدف لتعريف الطل بررة ع لررى مرردارس حتل يررل السيا سررات العا مررة وتقييم هررا في قرردم م سررح
شامل للنظريات ا لرئيسية يف وضع السياسة العامة وا خترراذ ال قرررارات احلكوم يررة مررع الرتك يررز ع لررى درا سررة
النماذج التحليلية لعملية اختاذ القرارات ،وعالقة املوازنة العامة بالسياسات العامة للدولة.

 4509التطوير التنظيم :يف القطاع العام  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4507 :
يهدف هذا املساا إىل تناول السياسات املتعلقة بتطوير للقطاع ال عررام واال سرررتاتيجيات وامل نرراهج واإل جررراءات
والو سررائل واأل سرراليب امل سررتخدمة لت طرروير الق طرراع ال عررام ،وي نرراقش امل سرراا املعو قررات ا لرريت حتررد مررن جنررال
السيا سررات امل سررتخدمة يف ت طررور الق طرراع ال عررام مررع اإل شررارة لإل تررار الت شررريعي واخل طررط وا لررربامج املرتب طررة
بالتجر بررة الفل سررطينية مررع إ جررراءات تق يرريم لرربعض السيا سررات املتعل قررة ب هررذه التجر بررة واحل كررم ع لررى مرردى
فاعليتها.
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 4510تقييم األثر للسياسات العامة  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
يهدف هذا امل سرراا إىل تعز يررز معر فررة الطا لررب باآل ثررار املرتت بررة ع لررى السيا سررات العا مررة واملتعل قررة با ملرردى البع يررد
للسيا سررات وأثر هررا ع لررى اجملت مررع ك كررل و لرريس ع لررى أ تررراف معي نررة ,ح يررث يررتمكن الطا لررب التمي يررز بررني
املخر جررات والن تررائج اخلا صررة بالسيا سررات العا مررة واآلثاراملرتت بررة علي هررا ل كرري ي كررون .ررذه السيا سررات أب عرراد
تنموية مستدامة.

 4511إدارة املنظمات األهلية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
يهدف هذا املساا إىل بيان األسس اليت يقوم عليها القطاع األهلي وعالقته بالقطاعات األخرى يف اجملت مررع
والية إدارة املؤسسات األهلية والية جتنيد األموال لتمويل األنشطة اليت ت قرروم ب هررا هررذه املنظ مررات ودور هررا يف
التنمية يف اجملتمع ،هذا باإلضافة لتعريف الطالب بالتحديات اليت تواجه عمل هذه املنظمات يف ظل ت طررور
دور الدو لررة والتو جرره حنررو ال شررراكة بررني القطا عررات مررع الرتك يررز ع لررى وا قررع الق طرراع األه لرري يف فل سررطني،
ويطلب فيه لتغطية اجلانب العملي تدريب يف مؤسسة جمتمع مدني مع كتابة تقرير ومناقشته.

 4513اإلدارةاإلسرتاتيجية يف القطاع العام  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
يع نررى هررذا امل سرراا بتنم يررة م هررارات ا ملررديرون يف و ضررع وتنف يررذ ومتاب عررة اال سرررتاتيجيات التنظيم يررة والن مرراذج
ا.يكل يررة مررن خررالل التعر يررف مبف هرروم اإلدارةاإل سرررتاتيجية جبوانب هررا املختل فررة ومناذج هررا ا لرريت مت تطوير هررا
خالل احلقب الزمنية املاضية ،دراسة البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسات العامة بهدف حتد يررد العنا صررر
اإل سرررتاتيجية في هررا ،ترررا صررياغة اال سرررتاتيجيات وتنف يررذها ،التخ طرريط اال سرررتاتيجي وا خترراذ ال قرررار مررن
خ الل حتديد عملية البدائل اإل سرررتاتيجية وحتلي لررها واخت يررار ال بررديل األن سررب لو ضررعه مو ضرروع التنف يررذ ،هررذا
باإلضافة لتعريف الطالب بالتحديات اليت حتد من جنال التخطيط االسرتاتيجي يف البيئة الفلسطينية.
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 4514نظم املعلومات اإلدارية واحلكومة االلكرتونية  3ساعات)  1نظري 2+عمل):
متطلب سابق0102 4101 :
يهدف هذا املساا إىل التعرف على املفاهيم األساسية لنظم املعلومات اإلدارية وتطبيقات هررا يف اإلدارة العا مررة
مررن ح يررث وظائف هررا وبنيت هررا وعمليات هررا ،ك مررا ي هررتم هررذا امل سرراا بتعر يررف الطا لررب مبف هرروم احلكو مررة
اإللكرتون يررة وأهميت هررا وأ هرردافها وأ سررباب الت حررول إلي هررا ،ومناذج هررا ومرا حررل الت حررول ،ومزايا هررا وفوا ئرردها
وامل فرراهيم األسا سررية للحكو مررة اإللكرتون يررة واجلوا نررب القانون يررة ذات العال قررة ،ويت نرراول امل سرراا خت طرريط
احلكومة اإللكرتونية والتقنيات الالزمة للحكو مررة اإللكرتون يررة ومتطل بررات ور كررائز تطبيق هررا واملعي قررات
اليت توجه الت طبيق ،وأهمية اخلصوصية ،ويركز امل سرراا ع لررى عرررض منرراذج ناج حررة ورا ئرردة يف احلكو مررة
االلكرتونية.

 4516اإلدارة املالية العامة  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
يهدف هذا املساا إىل الت عرررف ع لررى اإلدارة العا مررة وممار سرراتها يف منظ مررات الق طرراع ال عررام و كررذلك تعر يررف
الطالب على الفرا بني اإلدارة املالية يف القطاع العام والقطاع اخلاص وكذلك التعرف ع لررى أ سرراليب إدارة
األموال العامة وترا قياس األداء املالي ملؤسسات القطاع العام .ويهدف امل سرراا كررذلك إىل تعر يررف الطل بررة
على امليزانية العامة من حيث تطورها وترا إعدادها واعتمادها وتنفيذها والرقا برة علي هررا ويت نرراول كررذلك
التعريف بوظائفها وأساليبها املختلفة ،مع الرتكيز ع لررى جتر بررة فل سررطني يف هررذا ا جملررال ،وأ يررة مو ضرروعات
أخرى ذات عالقة وما يستجد من موضوعات حدي ة ذات عالقة بهذا املساا.

 4517الرقابة اإلدارية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
يهدف هذا املساا إىل التعريف مبفهوم الرقابة اإلدارية وأهميتها وأنواعها وأساليبها وأهدافها وأجهزتها مع
الرتكيز على الرقابة اإلدارية يف فلسطني من خالل اإلتار القانوني للرقابة ضمن السلطات ال الث ،كما
سرريتم الت عرررض لعمل يررة الرقا بررة اإلدار يررة يف أنظ مررة أ خرررى مبررا يف ذ لررك متاب عررة تنف يررذ األع مررال و فررق األنظ مررة
واألهداف املقررة ودراسة املسؤولية اإلدارية والت جرراوب اإلداري حلا جررات ا ملرروظفني ،وأ يررة مو ضرروعات أ خرررى
ذات عالقة وما يستجد من موضوعات حدي ة ذات عالقة بهذا املساا.
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 4518مبادئ القانون الدستوري واإلداري  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4171 :
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل الت عرررف ع لررى األ سررس القانون يررة لررإلدارة العا مررة مررن خررالل الرتك يررز ع لررى الق ضررايا
القانون يررة يف ب نرراء التنظي مررات احلكوم يررة و فررق القوا عررد القانون يررة ا لرريت حترردد شرركل الن ظررام السيا سرري يف
الدو لررة وأ نررواع ا لرردول ك مررا يت طرررا امل سرراا إىل مف هرروم ال قررانون اإلداري مررن ح يررث ن شررأته وت طرروره ،أح كررام
ال قرررار اإلداري ،الع قررود اإلدار يررة ،الوظي فررة العا مررة ،ودرا سررة تف صرريلية لل قرررار اإلداري مررن ح يررث مفهو مرره
وشروته وترا الطعن به ،ثم اختصاصات القضاء الفلسطي .

 4521النظام السياس :الفلسطيين  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق5235 :
يهدف هذا املساا بتعريف الطالب بالنظام السياسي الفلسطي والسلطات ال الثة يف فلسطني وتطور هذا
النظام والعالقة اليت تربط السلطات ال الثة ومكانة اإلدارة العامة واجلهاز االداري يف الن ظررام الفل سررطي
واإلتار القانوني الذي حيكم النظام السياسي يف فلسطني.

 4523إدارة املشرتيات واللوازم احلكومية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
ي قرردم هررذا امل سرراا تعري فررا للطا لررب بررإدارة ال لرروازم وامل شرررتيات احلكوم يررة مررن ح يررث مف هرروم ال شررراء ل لرروازم
احلكوم يررة والت شررريعات ا لرريت حتكم هررا ،وخا صررة قرروانني ال شررراء يف احلا لررة الفل سررطينية ،ك مررا ي هرردف
املساا أيضا إىل تعريف الطالب بنظام اللوازم احلكومية من حيث نظم شراء اللوازم احلكومية وختزينها
والتصرف بها وصرفها وشطبها او إتالفها ،هذا فضال عن أساليب الرقابة ع لررى امل خررزون وتر شرريد عمل يررات
الشراء واحملافظة على املواد املخزونة كما تتناول السجالت واملستندات والوثائق الالزمة إلدارة امل شرررتيات
احلكومية.

 4524إدارة التعاقد يف املؤسسات العامة  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
يهدف هذا املساا إىل تعريف الطالب مبفهوم العقد اإلداري وابرز صور العقود اإلدارية من ع قررود امل قرراوالت
واألشغال واخلدمات باإلضافة لعقود الشراء والتأجري وغريها من صور التعاقد يف النظام الفلسطي وذلك
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من خالل تناول قوانني الشراء احلكومي للوازم واخلدمات واألشغال وما تضمنته هذه العقود من إجراءات
وال يررة اخت يررار املتعا قرردين ويت طرررا امل سرراا إىل امل سررؤولية التعاقد يررة والتزا مررات املتعا قرردين والتزا مررات اإلدارة
وكذلك سلطات اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معها وانواع اجلزاءات اليت مي كررن ان توقع هررا وح قرروا املتعا قررد
مع اإلدارة حتى نهاية العقود وصور انتهاء العقود ،كما يتطرا املساا إىل بعض العقود اليت متت يف البي ئررة
الفلسطينية كعقود شررركات االت صرراالت والكهر برراء وغري هررا مررن الع قررود و كررذلك ع قررود ال شررراكات مررع
القطاع اخلاص.

 4526تنفيذ تقييم الربامج والسياسات العامة  3ساعات)  2نظري  1+عمل):
متطلب سابق4508 :
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل تعر يررف الطا لررب مبف هرروم التنف يررذ للسيا سررات العا مررة وأهم يررة عمل يررة التنف يررذ يف صررنع
السياسات العامة وما قد يواجه التنفيذ من صعوبات ،كما يتطرا املساا إىل اجلهات املعنية بعملية
التنفيذ وتتوىل مسؤولية تنفيذ السياسات العامة أواإلشراف عليها والتعرف على املستلزمات العمل يررة لتنف يررذ
السيا سررات العا مررة مررن عنا صررر ماد يررة ومعنو يررة وتنظيم يررة وتعر يررف الطا لررب مبف هرروم ال قرريم وأ نررواع التق يرريم
ومتطلبات هذه العملية واجلهات ا لرريت ت ترروىل عمل يررة التق يرريم وامل عررايري ا لرريت ي سررتند إلي هررا يف تق يرريم السيا سررات
واملتطلبات الالزمة لذلك ،ويتدرب الطالب فيه على اعداد اخلطط من واقع عمل املؤسسات العامة.

 4527العالقات العامة  3ساعات)  2نظري  1+عمل):
متطلب سابق4101 :
يتناول هذا املساا تعريف املفاهيم األساسية للعالقات العامة وتطورها وأهميتها على أنها ممار سررة وتطب يررق
و لرريس جمرررد تررنظري ،ودور العال قررات العا مررة كإ حرردى و سررائل الرتو يررج وال تررأثري ع لررى ا لرررأي ال عررام ،ومو قررع
العال قررات العا مررة يف جمررال اإلدارة ،حبرروث العال قررات العا مررة ،التن ظرريم اإلداري للعال قررات العا مررة ،وأ نررواع
العال قررات العا مررة ثررم دور االت صررال يف العال قررات العا مررة ،ودور العال قررات العا مررة يف إدارة األز مررات و كررذلك
النهوض باملؤسسة ،كما يتطرا املساا لت نرراول العال قررات الدول يررة مررن ح يررث االت صررال والتوا صررل والت شرربيك
مررع املؤس سررات الدول يررة ،ويط لررب مررن الطا لررب يف اجلا نررب العم لرري تقر يررر عررن دور العال قررات العا مررة يف خد مررة
اهداف منظمة ما من واقع اجملتمع الفلسطي .
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 4528قضايا معاصرة يف اإلدارة العامة  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
يهدف هذا املساا إىل تعريف الطل بررة ع لررى النظر يررات والن مرراذج والتطبي قررات اإلدار يررة احلدي ررة ،م ررل حر كررة
اإلدارة العا مررة ،نظر يررة الن قررد ،تقن يررة املعلو مررات ،اإلدارة اليابان يررة ،ومنظ مررات امل سررتقبل ،و غررري ذ لررك مررن
النظر يررات والن مرراذج والتطبي قررات ا لرريت ت سررتحدث يف جمررال اإلدارة العا مررة ب صررفة م سررتمرة .ك مررا ي هرردف هررذا
املساا إىل اتالع إىل الطلبة على حاالت عملية من واقع العمل املؤسساتي وملاو لررة حتف يررزهم ملناق شررة هررذه
احلاالت وحل املشكالت الواردة فيها وذلك بناء على األتر النظرية واملفاهيم اليت درسها ،وتتميز هذه
املادة مبرونتها حيث تتم إتاحة الفرصة للطالب للم شرراركة اجلزئ يررة يف حتد يررد ملتوا هررا وتري قررة عر ضررها،
ك مررا أن هررا ذات تررابع عم لرري ،وأ يررة مو ضرروعات أ خرررى ذات عال قررة و مررا ي سررتجد مررن مو ضرروعات حدي ررة ذات
عالقة بهذا املساا.

 4529نظريات التنظيم اإلداري  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
ي قرروم هررذا امل سرراا ع لررى درا سررة حتليل يررة لأل سرراليب الفن يررة امل سررتخدمة لتن ظرريم اإلدارة مبررا يف ذ لررك ت صررميم
ا.ياكل اإلدارية وإجراءات ومناذج األعمال اإلدار يررة ح يررث يع نررى بتعر يررف الطل بررة بنظر يررات التن ظرريم اإلداري
املختل فررة وم صررادرها وأهميت هررا واأل سررس والفر ضرريات ا لرريت ت قرروم ع لررى أسا سررها مررع الرتك يررز ع لررى اجلا نررب
التطبيقي للمدرسة الكالسيكية ،واالقتصادية ،واختاذ القرارات ،وا لررنظم ،والنظر يررة املوقف يررة يف ن طرراا
اإلدارة العا مررة مررن من ظررور أرب عررة م عررايري أسا سررية هرري :امل صررلحة العا مررة ،حت سررني اإلنتاج يررة ،العال قررات
التنظيمية ،وعالقات الفرد باملنظمة ،وأية موضوعات أخرى ذات عالقة وما يستجد من مو ضرروعات حدي ررة
ذات عالقة بهذا املساا.

 4530اإلدارة العامة يف فلسطر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101:
يهدف هذا املساا إىل التعرف على املالمح الرئيسية لإلدارة العا مررة يف فل سررطني وج هررود اإل صررالل والت طرروير
اإلداري ،و إع طرراء الطا لررب املعر فررة املتعل قررة باحلا لررة الفل سررطينية مررن ح يررث اإل تررار ال قررانوني لررإلدارة العا مررة
واملؤسسات احلكومية يف النظام الفلسطي واألنظمة اليت سادت ق بررل ق يررام ال سررلطة الوتن يررة الفل سررطينية
وتبي عررة الن ظررام اإلداري يف ع هررد ال سررلطة والعال قررة بررني ال سررلطات ا لر الث وت شرركيل ا لرروزارات وا.ي ئررات
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احلكومية ومشكالتها وسبل تطويرها وزيادة فعاليت هررا يف إ تررار ن ظررام مف تررول ،و كررذلك األنظ مررة املنظ مررة
للوظيفة العامة وا.يكل التنظيمي للحكومة والوزارات والية تنظيم الوظائف العامة وخطط اإلصالل اليت
ظهرت يف النظام الفلسطي .

 4531إدارة التنمية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
يعنى هذا املساا بالتعريف بأهداف التخطيط والتنمية واأل سررس والعنا صررر والعوا مررل ا ملررؤثرة في هررا و كررذلك
التعريف بقضايا التخطيط والتنمية ومشكالتها املختلفة يف فلسطني والدول النام يررة ،وكيف يررة التخ طرريط
للتنمية ومشكلة تنف يررذها ،مررع الرتك يررز ع لررى امل شرركالت اإلدار يررة في هررا ،ك مررا سرريتم ا حلررديث حررول أ هررم
ا سرررتاتيجيات التنم يررة ومعو قررات إدارة التنم يررة وأجهزت هررا املختل فررة ،باإل ضررافة إىل درا سررة جتررارب التخ طرريط
والتنم يررة يف ا لرردو ل املتقد مررة والنام يررة والعرب يررة ومقو مررات جناح هررا وكيف يررة اال سررتفادة من هررا يف و ضررع وتنف يررذ
خطط وبرامج التنمية يف فلسطني ،وأ يررة مو ضرروعات أ خرررى ذات عال قررة و مررا ي سررتجد مررن مو ضرروعات حدي ررة
ذات عالقة بهذا املساا.

 4532العالقة بر القطاعر العام واخلاص  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4524 :
يهدف هذا املساا إىل التعرف على تطور العالقة بني القطاع العام واخلاص يف ظل تغري دور الدو لررة وت نررامي
دور القطاع اخلاص يف التنمية والتو جرره حنررو ال شررراكة واأل سررس القانون يررة .ررذا التو جرره والرتتي بررات اإلدار يررة
واملال يررة ل ضررمان جنررال ال شررراكة باإل ضررافة ال تررالع الطا لررب ع لررى جتررارب دول يررة ناج حررة يف ال شررراكة بررني
القطاعني.

 4533إدارة الوحدات املتخصصة  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4513 4101 :
يهدف هذا املساا إىل إكساب الطالب املعارف الالزمة إلدارة املنظمات العامة املتخص صررة كاملست شررفيات
وامل ترراحف و حرردائق احليوا نررات وغري هررا مررن املرا فررق العا مررة مررن ح يررث التخ طرريط والتن ظرريم والتوج يرره والرقا بررة
على تلك املرافق وعناصر جنال اإلدارة يف ت لررك املرا فررق املتخص صررة وإدارة ال قرروى الب شرررية واملال يررة وتنظيم هررا
وال يررات تعز يررز العال قررة بررني ت لررك املرا فررق واجملت مررع لتحق يررق األ هررداف العا مررة مررن ت لررك املرا فررق ،ك مررا يت طرررا
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امل سرراا إىل العال قرات ا لرريت تررربط ت لررك الو حرردات باجل هررات احلكوم يررة وتبي عررة التن سرريق بين هررا و ترررا جتن يررد
األموال لتشغيل تلك املرافق وضمان استمرارها يف خدمة اجملتمع.

 4534الرقابة اجلماهملية والتشريعية واالعالمية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل تو ضرريح العال قررة بررني ا ملررواتن واجل هرراز االداري يف الدو لررة وتعر يررف الطا لررب بررأدوات
الرقا بررة ال شررعبية يف ظررل الت طررور يف و سررائل االت صررال والتوا صررل وموا قررع التوا صررل االجت مرراعي ك مررا ي سررعى
املساا إىل إكساب الطالب املهارات الالزمة لتعزيز مشاركة املوتنني يف اختاذ القرارات يف سرربيل تعز يررز
احلياة املدنية.

 4535اإلدارة البي ية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل تعر يررف الطا لررب بررالواقع البي ئرري يف فل سررطني مررن خررالل عرررض امل شرركالت البيئ يررة
ومصادر التلوث ،و اإلجراءات ا لرريت جيررب اختاذ هررا حنررو ذ لررك ،والت عرررف ع لررى األنظ مررة ا لرريت تررنظم البي ئررة يف
فلسطني واجلهات ا ملسؤولة عنها و مدى تطبيق اإلجراءات و االسرتاتيجيات اخلاصة بالبي ئررة وخا صررة ا لررنظم
القيا سررية الدول يررة إلدارة البي ئررة والرقا بررة علي هررا مررن ق بررل اجل هررات احلكوم يررة  ،و كررذلك الو قرروف ع لررى
التوج هررات والسيا سررات العا مررة للق طرراع ال عررام يف ا حلررد مررن ال ترردهور البي ئرري مررن خررالل إدارة النفا يررات ال صررلبة
والسائلة بطرا حتد من األخطار الناجتة عنها والسعي إلدارتها و معرفة التحديات ا لرريت توا جرره تطب يررق ن ظررم
اإلدارة البيئية.

 4536أخالقيات الوظيفة العامة  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4171 4101 :
يتناول هذا املساا مواضيع م ررل :مف هرروم أخالق يررات الوظي فررة العا مررة ،التزا مررات املو ظررف ال عررام وم سررؤولياته،
واجبات املوظف العام ،األعمال احملظورة على املوظف العام ،السلوك غري األخالقي يف املنظمات ،كيفية
إ صررالل ال سررلوك غررري األخال قرري يف املنظ مررات العا مررة ،وعنا صررر جنررال أخالق يررات الوظي فررة العا مررة ،وأ يررة
موضوعات أخرى ذات عالقة وما يستجد من موضوعات حدي ة ذات عالقة بهذا املساا.
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 4537السياسات االقتصادية واالجتماعية يف فلسطر  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4508 :
يناقش هذا املساا أهم السياسات اليت حتدد املعال االقتصادية واالجتماعية يف البيئة الفلسطينية من
خالل التعرف على آلية صنع السياسات العامة يف اجملال االقتصادي واالجتماعي والفاعلني املؤثرين يف
عملية صنع هذه السياسات واهم املشكالت اليت تقع على أوليات صناع السياسات العامة كما يتناول
املساا دور املنظمات األهلية والقطاع اخلاص واملوتن يف صنع ورسم تلك السياسات واليات التنفيذ
والتقييم لتلك السياسات كما يدخل املساا يف حاالت عملية للسياسات اقتصادية واجتماعية من واقع
البيئة الفلسطينية.

 )4538تطبيقات إحصائية حموسبة  3ساعات)  1نظري  2+عمل):
متطلب سابق0102 4101 :
يطرل املقرر املفاهيم األساسية املرتبطة بعلم اإلحصاء وعالقته بالعلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى
ووظائفه وجماالت تطبيقه ،كما يتطرا املقرر للحديث عن ترا استخدام البيانات املتاحة يف وصف
الظاهرة أو الظواهر ملل الدراسة ،وكيفية تطبيق الطرا اإلحصائية يف جمال ختصصه باستخدامات
الربجميات اإلحصائية م ل  SPSSمن خالل إجراء التحليالت اإلحصائية على احلاسب اآللي.

 )4540التسويق يف املؤسسات ريمل الرحبية  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4161 :
يسعى هذا املساا اىل تعريف الطلبة باملؤسسات غري الرحبية وماهية البيئة التسويقية .ذه املؤسسات،
وأيضا إعطاء فكرة عن االسرتاتيجيات التسويقية املستخدمة فعليا من قبل هذه املؤسسات غري الرحبية،
وسلوك اجلمهور األفراد املستهلكني خلدماتها) جتاه هذه املؤسسات ،كما يركز هذا املساا على
كيفية متويل هذه املؤسسات غري الرحبية سواء كان ذلك من قبل املؤسسات أو األفراد ،وإعطاء أم لة
على إدارة التسويق يف املؤسسات غري الرحبية اخلاصة بالفنون ،والتعليم ،والرعاية الصحية ،وإبراز
التسويق ودوره يف حتقيق أهداف املنظمات غري الرحبية مع إضافةإىل عرض آليات التسويق وتعزيز ا.وية
ومجع وترا مجع التربعات وتنظيم احلمالت باملنظمات غري الرحبية مع استعراض أوجه التشابه
واالختالف بني التسويق ملنظمات األعمال واملنظمات غري الرحبية.
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 )4541إدارة املشاريع يف املؤسسات العامة  3ساعات)  3نظري)
متطلب سابق4101 :
يتناول هذا املساا مدخل إىل إدارة املشروع وتعريف للمشروع ودورة حياة املشروع واختيار املشروع وأساليب
التخطيط والتنظيم والتقييم وجدولة املشروع وتوزيع املوارد ،وكذلك الرقابة على املشروع وكذلك
التحديات والصعاب اليت تواجه املشروع وصفات مدير املشروع ومسئولياته وحتديد اسرتاتيجيات الوصول
إىل األهداف ،ورسم ميزانية املشروع ،كما يتناول املساا املخططات الشبكية وآلية حتديد املسار
احلرج ،وجدولة املشروع وإعادة اجلدولة ،باإلضافة إىل مصادر متويل املشروع ،وحتليل السوا وحتليل
موقع املشروع ،إدارة الشراء واملستودعات فيها ،ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية ،وأسباب جنال
وفشل املشروع.
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