دبلوم المحاسبة التقنية
ً
أوال  :توصيف مساقات متطلبات التخصص
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مبادئ املحاسبة ()DMAC1311( )1
وصف املساق:
يمثل مساق املحاسبة اإلطار العام لعلم املحاسبة ويتم خالل هذا املساق مناقشة اآلتي :تعريف املحاسبة
وتطورها التاريخي ،أهميتها في اتخاذ القرار االقتصادي كما ينص املساق املواضيع التالية النظريات األساسية
التي تستند عليها كل املبادئ واإلجراءات املالية ومعالجة العمليات املالية الختامية ألغراض خدمة اإلدارة
والجهات املعنية األخرى باتخاذ القرار االقتصادي املتعلق بتلك الشركة ،ولكن على افتراض صحة ودقة كل
املعالجات املالية خالل العام.
األهداف العامة للمساق:
 .1معرفة املفاهيم األساسية املتعلقة بعلم املحاسبة أهميتها وأهدافها ووظائفها وعالقتها بالعلوم األخرى
 .2التعرف على الدفاتر والسجالت املحاسبية وكيفية استخدامها.
 .3التدريب على مسك الدفاتر املحاسبية وإعداد التقارير املالية
 .4التعرف على اكتشاف وإصالح األخطاء املحاسبية
 .5الوصول إلى نتائج األعمال وكيفية اإلفصاح والقياس للبيانات املالية.
 .6التعرف على ميزان املراجعة وقائمة الدخل وامليزانية العمومية.
مخرجات املساق:
ان يكون الطالب قادرا على أن:
 .1شرح علم املحاسبة املالية وتطورها وأهدافها ،ووظائفها وخصائصها.
 .2تحليل وتسجيل وتصنيف وتبويب واقفال الحسابات.
 .3تسجيل العمليات املالية املحاسبية وامليزانية.
 .4توضيح القيد املفرد والقيد املزدوج.
 .5التمييز بين الدفاتر والسجالت التجارية.
 .6التمييز بين أنواع الخصم " النقدي-التجاري – الكمية "
 .7إعداد ميزان املراجعة وقائمة الدخل وامليزانية العمومية.
املراجع:
 .1مبادئ املحاسبة املالية ،يوسف محمود جربوع.2001 ،
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 .2أصول املحاسبة املالية ج 1حسام الدين الخدش ،وليد صيام ،عبد الناصر نور ،7 ،عمان :دار املسيرة
.2010
 .3الشامل في مبادئ املحاسبة ،عبد الستار الكبيس ي ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع.2002 ،
 .4على عبد هللا شاهين ،إسماعيل محمد محفوظ ،سالم إسماعيل أبو شوارب .مبادئ محاسبة مالية .ج  .1ط1
غزة .مكتبة أفاق3002 .
 .5محمد مطر ،مبادئ المحاسبة المالية ،الدورة المحاسبية ومشاكل االعتراف بالقياس واإلفصاح ،ط ،4
عمان :دار وائل للنشر والتوزيع3002 :
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اقتصاد جزئي ()DMEM1312
وصف املساق:
يهدف املساق إلى تعريف الطالب باملشكلة االقتصادية ،ويتناول املفاهيم األساسية لعلم االقتصاد مثل عناصر
اإلنتاج ،ويتطرق إلى مفاهيم مثل االستهالك واالستثمار ،واإلنفاق الحكومي واملؤشرات االقتصادية الرئيسية
ويوضح مفهوم الدخل القومي واألجور ودخل الفرد والتضخم والبطالة .ويركز املساق على مبادئ االقتصاد
الجزئي وخصوصا قوانين الطلب والعرض والعوامل املؤثرة عليهما ونظريات االستهالك والتكلفة.
األهداف العامة للمساق:
 .1توضيح املفاهيم األساسية لعلم االقتصاد.
 .2شرح قوانين العرض والطلب والعوامل املؤثرة عليها.
 .3مناقشة النظريات املتعلقة باالستهالك واالدخار.
 .4تحديد األدوات األساسية للتحليل االقتصادي الجزئي.
 .5توضيح أشكال السوق ،سوق املنافسة الكاملة ،سوق االحتكار التام ،سوق احتكار القلة ،سوق املنافسة
االحتكارية .
مخرجات املساق:
ان يكون الطالب قادرا على أن:
بانتهاء املساق ،يتوقع من الطالب أن يكون ً
قادرا على:
 .1معرفة أسس علم االقتصاد.
 .2مقارنة قوانين العرض والطلب والعوامل املؤثرة على كل منهما
 .3شرح النظريات املتعلقة باالستهالك واالدخار.
 .4تطبيق بعض األدوات األساسية للتحليل االقتصادي الجزئي
 .5التمييز بين أشكال السوق املختلفة.
 .6توضيح كيف يتم تحديد معدل الفائدة بالسوق.
 .7تحديد مصادر الحصول على األرباح.
 .8التمييز بين التوزيع الوظيفي للدخل ،والتوزيع الشخص ي للدخل.

املراجع:
 .1مبادئ االقتصاد محمد ناصر ،فتحي السروجي ،عمان :جامعة القدس املفتوحة .1993،
 .2مبادئ االقتصاد صالح خصاونة ،احمد زهير شامية ،محمد ظافر محبك عمان :جامعة القدس
املفتوحة .2002
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 .3االقتصاد ،بول آ.سامويلسون ؛ ترجمة هشام عبد هللا ،عمان :الدار األهلية للنشر والتوزيع. 2001 ،

مبادئ ادارة األعمال ()DADM1313
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وصف املساق:
يهتم املساق بتعريف الطالب باإلدارة وأهميتها ووظائفها وتطبيقاتها .وسيتم دراسة النظريات التقليدية
والسلوكية والحديثة وبيان الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال .وسيقدم ً
ً
تفصيليا للعملية اإلدارية
شرحا
والعالقة بين عناصرها املختلفة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ،وكذلك سيتم التركيز على مفهوم التخطيط
وخصائصه ،حيث سيتناول املساق الفرق بين الخطة والتخطيط ،أهمية التخطيط ومراحله ،تصنيفات
التخطيط ،املوازنة وعالقتها بالتخطيط ،متابعة تنفيذ والتقييم الخطة ،تخطيط للجودة ،معوقات وصعوبة
التخطيط.
األهداف العامة للمساق:
.1

معرفة املفاهيم األساسية املتعلقة بممارسات وعلم اإلدارة.

.2

التعرف على أهمية اإلدارة وأهدافها ووظائفها وعالقتها بالعلوم األخرى.

.3

معرفة نشأة وتطور علم اإلدارة.

.4

فهم وظيفة املدير ،والقائد ،وخصائص كل منهم.

.5

التعرف على وظائف املنظمة.

.6

فهم الرقابة وأهميتها وأنواعها وسبلها.

.7

معرفة املفاهيم الحديثة في اإلدارة ،والتحديات التي تواجهها.

.8

التعرف على وظائف إدارة املوارد البشرية.

مخرجات املساق:
ان يكون الطالب قادرا على أن:
بانتهاء املساق ،يتوقع من الطالب أن يكون ً
قادرا على أن:
.1

شرح أهمية اإلدارة وأهدافها ووظائفها وعالقتها بالعلوم األخرى.

.2

مناقشة التطورات التي عرفتها اإلدارة كعلم وممارسة على مدى العصور املختلفة.

.3

فهم املفاهيم األساسية املتعلقة باإلدارة.
ً
شرح سلوك املنظمات وهيكلها التنظيمي وفقا العتبارات مختلفة.

.5

شرح الخطوات األساسية في عملية التخطيط.

.6

التمييز بين وظيفة املدير ،والقائد ،وخصائص كل منهم.

.7

يفرق بين خصائص املدير والقائد.

.2

تشخيص أهمية الرقابة وأنواعها املختلفة وسبلها.

.9

معرفة املفاهيم الحديثة في اإلدارة ،والتحديات التي تواجهها.

.4
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.10

تطبيق بعض املهارات اإلدارية على حاالت واقعية.

.11

القدرة على معرفة الوظائف الفرعية للمنظمة.

املراجع:
اإلسراء الجامعية ،غزة.2015 ،
 .1أسس ومفاهيم اإلدارة الحديثة ،كمال املصري ،كلية ٍ
 .2أساسيات اإلدارة ،املبادئ والتطبيقات الحديثة ،جاري ديسلر ،عبد القادر محمد عبد القادر ،مترجم،
الرياض :دار املريح للنشر والتوزيع.1992 ،
3. Dubrin, Andrew J. Essentials of Management. Vol. 9th. Mason: South-Western College Pub,
2011.
4. Robbins, Stephen P., and Mary K. Coulter. Management. Upper Saddle River, NJ: Pearson
Press, 2012
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مبادئ املحاسبة )DACC1322( 2
وصف املساق:
يستعرض هذا املساق مجموعة من املواضيع املحاسبية املرتبطة بكيفية التسجيل في دفاتر اليومية الخاصة
والترحيل لألستاذ املساعد ،الرقابة الداخلية واعداد التسويات البنكية ،املعالجة املحاسبية لكل من االصول
املتداولة واالصول الثابتة وااللتزامات املتداولة وكيفية عرضها في القوائم املالية هذا باإلضافة الى طرق اعداد
قائمة التدفق النقدي ،يتم تطبيق ما درسه الطالب في املساق من خالل ساعة معتمدة كمناقشة من خالل
التطبيقات والتمارين العملية.
األهداف العامة للمساق:
 .1يستخدم دفاتر اليومية الخاصة والترحيل لدفتر االستاذ املساعد.
 .2يشرح القيود املتعلقة بجرد الصندوق وجرد البنك.
ُ .3يعد مذكرة تسوية البنك.
ُ .4يحدد أسس ومبادئ أنظمة الرقابة الداخلية.
 .5يوضح القيود املحاسبية املتعلقة بنتائج جرد الذمم املدينة ومخصصاتها.
 .6يحدد القيود املتعلقة بجرد األوراق التجارية ومخصصاتها.
 .7يثبت القيود املتعلقة بنتائج جرد األصول الثابتة ومخصصاتها والقيود املحاسبية املتعلقة بحاالت بيع أو
استبدال أو تجريد األصول.
 .2يستخدم الطريقة املباشرة والغير مباشرة في إعداد قائمة التدفق النقدي.
مخرجات املساق:
بانتهاء املساق ،يتوقع من الطالب أن يكون ً
قادرا على:
 .1يميز بين دفاتر اليومية العامة ودفاتر اليومية الخاصة وكيفية العمليات التجارية من خالله.
 .2يثبت العمليات التجارية من خالل دفاتر اليومية العامة والخاصة.
 .3يميز بين حساب االستاذ العام وحساب االستاذ املساعد.
 .4القدرة على معرفة العالقة بين حساب األستاذ واملساعد
ُ .5يعد العمليات املتعلقة بصندوق النثرية وتسوية البنك.
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 .6يجري التسويات الجردية املتعلقة بالذمم املالية واملشكوك فيها·
ُ .7يحدد اسس ومبادئ أنظمة الرقابة الداخلية.
 .2يتتبع إجراءات عمليات جرد األوراق التجارية
 .9يكون املخصص لعمليات جرد األوراق التجارية·
 .10يميز بين طرق حساب استهالك األصول الثابتة
 .11يثبت االستهالك السنوي بالدفاتر.
 .12يسجل القيود املحاسبية املتعلقة بحاالت بيع أو استبدال األصول أو تخريدها.
ُ .13يعد قائمة التدفق النقدي ،وطرق عرضها.
املراجع:
 .1الدكتور يوسف محمود جربوع ،مبادئ املحاسبة املالية الجزء الثاني كلية التجارة – قسم املحاسبة.
 .2الدكتور حسام الدين مصطفى الخداش ،أصول املحاسبة املالية الجزء الثاني ،دار امليسرة للنشر
والتوزيع ،عمان.
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اإلحصاء ()DMDM1221
وصف املساق:
يهدف املساق إلى فهم املبادئ األساسية في اإلحصاء وطريقة التفكير اإلحصائي السليم .ويغطي املساق جمع
البيانات وتصنيفها ،املقاييس اإلحصائية لوصف البيانات واالرتباط واالنحدار الخطي البسيط وكذلك التوزيع
الطبيعي .ويطبق الطالب ما درسه في املساق وذلك من خالل ساعة عملي معتمدة باستخدام برنامج التحليل
اإلحصائي ( .)SPSSفي مختبر الحاسوب التطبيقي.
األهداف العامة للمساق:
ُ .1يحدد املفاهيم األساسية املتعلقة بجمع البيانات اإلحصائية.
 .2يبوب املفاهيم األساسية وطرق عرضها.
 .3اشتقاق املقاييس اإلحصائية الخاصة بها كالتشتت والنزعة املركزية واالرتباط ومقاييس االرتباط
واالنحدار.
 .4يمكن الطالب من القدرة حل بعض املشاكل اإلحصائية التي تواجههم في الحياة العملية.
 .5يشرح املقاييس اإلحصائية لوصف البيانات.
مخرجات املساق:
بانتهاء املساق ،يتوقع من الطالب أن يكون ً
قادرا على أن:
ُ .1يحدد املبادئ األساسية في اإلحصاء.
 .2يستنتج طريقة التفكير اإلحصائي السليم.
 .3القدرة على استخدام طرق جمع البيانات وتصنيفها.
 .4القدرة على استخدام جداول األعداد العشوائية في تحديد العينة.
 .5إجراء وحساب االرتباط واالنحدار الخطي البسيط.
 .6استخدام جداول التوزيع الطبيعي في حل املسائل.
 .7القدرة على التعامل مع برنامج التحليل اإلحصائي (.)SPSS

املراجع
11

.1عالء مسلم ،مبادئ اإلحصاء  ،جامعة اإلسراء غزة . 2016
 .2محمد صبحي ابوصالح (مؤلف) ،مبادئ اإلحصاء  ،عمان ( االردن ):دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع .2202
 .3احمد عبدالسميع طبيه(مؤلف) ،مبادئ اإلحصاء  ،عمان ( االردن ):دار البداية ناشرون وموزعون .2220
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أساسيات اإلدارة املالية ()DADM1224
وصف املساق
يقدم مساق االدارة املالية اإلطار النظري واملفاهيم االساسية واملهارات التحليلية في االدارة املالية ،حيث يغطي
املواضيع االساسية مثل تقييم أهداف االدارة املالية ،ويشمل نظرة عامة على األسواق واملؤسسات املالية،
القوائم املالية والتدفق النقدي ،ومبادئ التحليل املالي باستخدام النسب املالية ،القيمة الزمنية للنقود ،تقييم
األوراق املالية واالسهم والسندات ،دراسة وقياس العائد واملخاطرة والعالقة بينهما ،ادارة رأس املال العامل،
الرافعة املالية والتشغيلية .يركز املساق على دور االدارة املالية في تعظيم القيمة السوقية للشركات.
أهداف املساق
 .1يبين أهمية االدارة والوظيفة املالية ودورها في تعظيم القيمة السوقية للمنشأة.
 .2يكتسب الطالب املعرفة املتعلقة باملوضوعات التي تعالجها اإلدارة املالية واملهارات التحليلية التي تمكنه من
التعامل معها.
 .3يكتسب الطالب القدرة على دراسة وتحليل القوائم املالية.
 .4يستخدم النسب املالية في تقييم األداء واملركز املالي.
 .5يبين مفهوم القيمة الزمنية للنقود وتطبيق املفهوم في اتخاذ القرارات املتعلقة باالستثمار والتمويل وسياسة
توزيع االرباح.
ُ .6يحلل املخاطر والعوائد املتعلقة باالستثمارات واهمية التنويع وفهم أهمية املحافظ االستثمارية.
ُ .7يقدر أهمية االدارة املالية والرقابة في الشركة بالتركيز على القرارات املتعلقة باالستثمارات طويلة االجل
وادارة رأس املال العامل.
مخرجات املساق
بعد االنتهاء من دراسة هذا املساق ،سيكون الطالب ً
قادرا على أن:
 .1يطبق النظرية املالية في مناقشة وصياغة وحل املشاكل العملية في مجال التمويل.
 .2يقدر كيف تتداخل الوظيفة املالية مع جميع الوظائف االخرى في املنشأة.
 .3التميز بين أنواع ووظيفة األسواق املالية.
 .4يشرح ويناقش طبيعة وأنواع األدوات املالية (دين وملكية) ومستخدميها وكيفية استخدامها .
 .5ينمي الحس تجاه املخاطر وكيفية تحليلها وقياسها ً
كميا.
 .6استخدم مهارات التحليل املالي
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 .7يستطيع املناقشة باملوضوعات التي تغطيها املادة مثل القيمة الزمنية للنقود وتقييم األسهم والسندات
والعائد واملخاطرة وإدارة رأس املال العامل.
املراجع
 .1الدهدار ،مروان ،أبو شمالة ،سامي" ،أساسيات اإلدارة املالية" ،الطبعة الرابعة2011 ،م.
 .2محمد قاسم خصاونة(مؤلف) " ،أساسيات اإلدارة املالية"،عمان ( االردن ):دار الفكر ناشرون و

موزعون .2200
 .3عدنان تايه النعيمي(مؤلف) ::ياسين كاسب الخرشه(مؤلف ثاني) ،أساسيات اإلدارة املالية" ،عمان (

االردن ):دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة .2222
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دبلوم المحاسبة التقنية
ً
ثانيا  :توصيف مساقات التخصص اإلجبارية
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رياضيات تجارية – رياضيات في االدارة ()DADM1222
وصف املساق:
يتناول املساق دراسة الرياضيات املالية وخصوصا القانون األساس ي للفائدة البسيطة ،الدفعات املتساوية،
ومفهوم خصم الديون بالفائدة البسيطة ،واملركبة .ويتناول مفاهيم مثل القيم الحالية ،تسوية الديون ،وتقييم
السندات واستهالكها .كما ويدرس املساق أساسيات الرياضيات البحتة حيث سيتناول الدوال واملعادالت
الرياضية وتفاضل الدوال الجبرية واملشتقات ،وملحددات واملصفوفات وتطبيقاتها في حال مجموعة من املعادالت
اآلنية في متغيرين أو أكثر.
األهداف العامة للمساق:
.1

يتعرف الطالب على قوانين الفائدة البسيطة واملركبة وطرق حسابها.

.2

يتعرف على احتساب القيمة الحالية وتسوية

.3

ُيسوي الديون طويلة األجل.

.4

تقييم السنوات واالستهالك لألصول.

.5

ُيحدد الطلبة أهم املفاهيم األساسية في الرياضيات البحتة.

.6

يتعرف الطلبة طرق حل املعادالت الرياضية

.7

ُيرسم الدوال املختلفة للمعادالت الرياضية.

مخرجات املساق:
بانتهاء املساق ،يتوقع من الطالب أن يكون ً
قادرا على أن:
 .1تطبيق األدوات واملفاهيم الرياضية األساسية الالزمة للعلوم اإلدارية واملالية.
 .2تطبيق املعادالت الرياضية والدوال الجبرية األساسية.
 .3تطبيق الحسابات املالية األساسية.
15

املراجع:
 .1صافي ،سمير" ،الرياضيات للتجاريين" ،غزة -فلسطين ،دار آفاق للنشر2013 ،م.
 .2مبادئ الرياضيات للتجاريين ،مصطفى ،وجيه عبد هللا ،جامعة الطائف.2010 ،
.3

احمد عبدهللا درويش(مؤلف)" ،مبادئ الرياضيات للتجاريين" ،ط 3عمان ( االردن ):دار صفاء للنشر والتوزيع

.0992
1. Business Calculus demystified, Rhonda HUETTENMUELLER, McGRAW-HILL, London,
2006.
2. Mathematics - Statistics Essentials for Dummies - (Deborah J. Rumsey) Wiley. 2010.
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محاسبة باللغة االنجليزية ()DACC1301
وصف املساق:
يتناول هذا املساق باللغة االنجليزية مقدمة في املحاسبة وفي الوظائف واألهداف ،أهمية ،ونظام املحاسبة ،نظام
القيد املزدوج ،املعامالت امليزان ،ميزان املراجعة وإعداد الحسابات الختامية (القوائم املالية) التي يحتوي عليها،
أيضا التعديل في تأجيل ومستحقات ،الثابتة واألصول املتداولة ،وتصنيف البيانات األخطاء والتصويبات.
األهداف العامة للمساق:
 .1تدريس مفاهيم محاسبية متنوعة باللغة االنجليزية.
 .2التعرف على املصطلحات الهامة في املحاسبة باللغة االنجليزية.
 .3توفير حاجة سوق العمل املتزايد ملحاسبين يجيدون اللغة اإلنجليزية.
مخرجات املساق
 .1القدرة على معرفة على التعامل مع املصطلحات املحاسبية الهامة والشائعة باللغة االنجليزية.
 .2تحسين مستوى اللغة االنجليزية لطالب املحاسبة.
 .3القدرة على تسجيل و ترحيل و ترصيد العمليات الحسابية في الدفاتر و السجالت املحاسبية باللغة
اإلنجليزية .
املراجع:
 .1رضوان محمد العناتي(مؤلف) "،املحاسبة باللغة اإلنجليزية" عمان ( االردن ):دار صفاء للنشر والتوزيع .2222

Dr.rama Krishna,2013 finance and accounting case studies book in 2013 .2
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محاسبة التكاليف : DACC2313
وصف املساق:
يستعرض هذا املساق القواعد واملفاهيم األساسية في محاسبة التكاليف وتبويبها وقوائم التكاليف باإلضافة
بيان عناصر التكاليف من مواد وعمالة ومصروفات غير مباشرة وكيفية تحديد التكاليف الصناعية املباشرة
والتكاليف الصناعية الغير مباشرة ،وتطبيقها على نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية ونظام تكاليف املراحل
اإلنتاجية هذا باإلضافة الى معرفة تحديد العالقة بين (التكلفة – الحجم – األرباح) وتحليل الحساسية ،بيتم
تطبيق ما درسه الطالب في املساق من خالل ساعة معتمدة كمناقشة من خالل حل التطبيقات والتمارين
العملية.
األهداف العامة للمساق:
 .1يتعرف الطالب بمحاسبة التكاليف وأهدافها وتبويبها ،ومقومات نظام التكاليف.
 .2يتعرف الطالب بعنصر تكلفة املواد ،عنصر تكلفة األجور ،عنصر تكلفة املصروفات ،التكاليف الصناعية
غير املباشرة في املشروعات الصناعية.
 .3يستعرض القيود املحاسبية املتعلقة بعناصر التكاليف (عنصر تكلفة املواد ،عنصر تكلفة األجور ،عنصر
التكاليف الصناعية غير املباشرة.
ُ .4يحدد العالقة بين (التكلفة– الحجم – االرباح وتحليل الحساسية)
 .5يتتبع آلية تطبيق نظام التكاليف في املشروعات التي تعمل بنظام أوامر اإلنتاج.
 .6يتتبع آلية تطبيق نظام التكاليف في املشروعات التي تعمل بنظام املراحل اإلنتاجية.
مخرجات املساق
)1
)2
)3
)4

ُيحدد الطالب املفاهيم والتطبيقات األساسية ملحاسبة التكاليف.
يستطيع الطالب تحديد تكلفة السلعة والخدمة بشكل سليم بحيث يخدم عملية اتخاذ القرارات اإلدارية
بصورة صحيحة
يشرح النظريات املختلفة لتحديد املستخدمة في تحديد تكلفة السلعة والخدمة.
يستخدم محاسبة التكاليف في اإلجراءات الرقابية في تحقيق األهداف االستراتيجية بشكل تنافس ي.

املراجع :
 .0محمد الفيومي محمد(مؤلف)"،أصول محاسبة التكاليف " ،االسكندرية ( مصر ):مؤسسة شباب الجامعة .0993
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.2

محمد محمود حسن البابلي(مؤلف ثاني) ::ناصر نور الدين عبد اللطيف(مؤلف) "،أنظمة محاسبة التكاليف "ألغراض

القياس و التخطيط و تقييم األداء  ،االسكندرية ( مصر ):دار التعليم الجامعي .2200

محاسبة حكومية : DACC 1323
وصف املساق:
يتناول هذا املساق املوضوعات التالية :تعريف املحاسبة الحكومية ،وبيان أهدافها ونطاق تطبيقها والنظام
املحاسبي الحكومي ،وأوجه الشبه وأوجه االختالف بين املحاسبة الحكومية واملحاسبة املالية ،واملوازنة العامة
للدولة من حيث مبادئها ومراحلها وتبويبها ،واإلجراءات العامة لضبط عمليات األنفاق الحكومي ،و اإلجراءات
املتبعة لضبط عمليات املقبوضات الحكومية ،والرقابة الداخلية والخارجية ،ودور ديوان املحاسبة في الرقابة
املالية ،والحسابات الحكومية وأنواعها والحساب الختامي للدولة ،ونظام الرقابة الداخلي على املشتريات
الحكومية ،والعطاءات واستالم اللوازم وقيدها ،ومعالجات حاالت محاسبية على عمليات الشراء واملناقصات،
ومحاسبة املؤسسات غير الربحية كالجامعات واملستشفيات
األهداف العامة للمساق:
يهدف هذا املساق إلى ما يلي:
 .1يحدد دور املحاسبة الحكومية في القضايا املالية املتعلقة بالدولة في املجال النظري.
 .2يحدد دور املحاسبة الحكومية في القضايا املالية املتعلقة بالدولة في املجال العملي.
 .3يبين دور املحاسبة الحكومية على املستوى االقتصادي.
 .4يبين دور املحاسبة الحكومية على املستوى االجتماعي.
ُ .5يحدد دور املحاسبة الحكومية في خدمة النظام االقتصادي ككل.
 .6يشرح مساعدة املحاسبة الحكومية لإلدارة املالية في مجاالت مسار األموال العامة.
 .7يتعرف على طرق إعداد املوازنة العامة للسلطة وفق قانون رقم 7لعام1998
 .2يرسم الهيكل التنظيمي للنظام املحاسبي الحكومي.
 .9يميز بين أنواع الرقابة الداخلية في تنفيذ املوازنة العامة.
 .10يميز بين أنواع الرقابة الخارجية في تنفيذ املوازنة العامة.
 .11التعريف بأنواع الرقابة الخارجية على تنفيذ املوازنة العامة
 .12يربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية لألهداف السابقة
 .13يتعرف على النظام املالي الفلسطيني رقم  43لعام  2005والتعديالت التي طرأت عليه.
مخرجات املساق:
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من املفترض أن يكون الطالب بعد دراسته لهذا املساق قادرا على أن:
ُ .1يحدد األسس العلمية إلعداد املوازنة العامة للدولة.
 .2يبين أهمية التقارير املالية ألغراض الرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات الحكومية
ُ .3يحدد املعنى العلمي لسيادة الدولة من خالل فهم اإلنفاق العام.
 .4يربط مفهوم القرار االستثماري للدولة بأهداف مختلفة (اقتصادية ،جغرافية)...
 .5يقدر على تحديد معاني تخصيصية تستخدم في السوق مستقبال مثل إعادة التخصيص.
 .6يتعامل مع الحاسوب في أنظمة وبرامج املحاسبة الحكومية باللغتين العربية واإلنجليزية لتشكيل قاعدة
علمية ثابتة لتكون أساسا ملعلومات تراكمية مستقبلية في مساقات أخرى.
 .7يستخدم الدفاتر والسجالت املستخدمة في املحاسبة الحكومية في فلسطين.
.2

يثبت القيود املحاسبية املتعلقة باإليرادات والنفقات الحكومية.
ُيجري املعالجة املحاسبية لعمليات الصرف والتحصيل (العمليات الحكومية)
ُيعد قوائم مالية حكومية وللمنظمات الغير هادفة للربح.
ُيحدد مفهوم األموال والتفرقة بين أنواعها وكيفية املحاسبة عنها.

.9
.10
.11
 .12القدرة على تحليل وتقييم الحسابات القومية في فلسطين
املراجع :

 .1النظام املحاسبي الحكومي وإدارته ،د .عقلة محمد املبيضين ،الطبعة األولى ،دار وائل للطباعة والنشر
والتوزيع ،عمان 1999م.
.2املحاسبة الحكومية واإلدارة املالية العامة ،محمد أحمد حجازي ،الطبعة الرابعة ،األردن 1992م.
 .3املحاسبة الحكومية وتطبيقاتها في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ،د .أكرم حماد ،الطبعة األولى ،آفاق
للطباعة والنشر.2005 ،
 .4النظام املالي الفلسطيني لعام 2005م ،والصادر عن وزارة املالية والقوانين والتعليمات املالية ذات العالقة.

21

تدقيق ومراجعة داخلية ()DACC2324
وصف املساق
يبدأ هذا املساق بمقدمة عن مراجعة الحسابات ،وانواع مراجعة الحسابات ومسؤولية مراجع الحسابات عنها.
يتضمن هذا املساق مواضيع مسؤوليات املحاسب القانونية واألخالقية ،معايير التدقيق املهنية ،دراسة وتقييم
نظام الرقابة الداخلية وكيفية الحصول على دالئل التدقيق وتقيم وتوثيق هذه الدالئل ومن ثم تقارير التدقيق،
كما يشتمل على مسئوليات وحقوق املراجع الخارجي وقواعد السلوك املنهي ،مع تعريف الطالب بأدلة التدقيق
الدولية.
يتم تطبيق ما درسه الطالب في املساق من خالل ساعة معتمدة كمناقشة من خالل حل التطبيقات
والتمارين العملية.
األهداف العامة للمساق:
 .1يستعرض مفهوم تدقيق الحسابات وأهدافه وأهميته.
 .2يفرق بين تدقيق الحسابات واملحاسبة املالية.
ُ .3يحدد مفهوم األخطاء والغش وأسباب ارتكابهما وأنواع األخطاء ومواطن ارتكابها وتصحيحها.
ُ .4يناقش مفهوم الغش وأهدافه وأشكاله ومسؤولية املدقق عن اكتشاف األخطاء والغش.
 .5يستعرض مفهوم أدلة اإلثبات في التدقيق وأنواعها والعوامل املؤثرة على كمية وحجية أدلة اإلثبات.
 .6يستعرض الوسائل واألساليب التي يعتمد عليها مدقق الحسابات كمصادر ألدلة اإلثبات في التدقيق.
 .7يستعرض مفهوم الرقابة الداخلية وأهدافها وأسباب تطورها.
 .2يناقش إجراءات تصميم نظام سليم للرقابة الداخلية وأهمية نظام الرقابة الداخلية ملدقق الحسابات،
ووسائل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
 .9يتعرف على التدقيق الداخلي وأهميته وأهدافه وأوجه التعاون بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي.
 .10يتعرف على مقومات عملية تدقيق الحسابات في الواقع العملي.
 .11يتعرف على تقرير مدقق الحسابات واملعايير املتعلقة به وأنواع التقارير والتحفظات التي تتضمنها.
مخرجات املساق
بعد االنتهاء من دراسة هذا املساق ،يفترض أن يكون الطالب قادرا على أنه:
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ُ .1يحدد مفهوم علم تدقيق الحسابات وأهميته وأساليب التدقيق التي يعتمد عليها املدقق.
ُ .2يحدد األخطاء والغش وطرق ارتكابهما ومواطن حدوثهما وطرق تصحيحهما.
 .3يطبق أدلة اإلثبات في التدقيق وأهميتها واملصادر التي يعتمد عليها املدقق في الحصول على أدلة اإلثبات.
 .4يشرح مفهوم الرقابة الداخلية واألركان التي يستند عليها أي نظام سليم للرقابة الداخلية
 .5يبين مفهوم التدقيق الداخلي ،وأوجه التعاون بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي.
 .6يشرح مقومات تنفيذ عملية تدقيق الحسابات.
 .7يوضح القواعد املتعلقة بمدقق الحسابات وحقوقه وواجباته.
ُ .2يحدد مفهوم تقرير مدقق الحسابات وأنواعه والتحفظات التي قد ترد في التقرير.
 .9القدرة على التعامل مع معايير التدقيق واملبادئ املحاسبية.
املراجع :
 -1دار اليازوري العلمية "،تدقيق حسابات"،عمان األردن دار وائل .2015
 -2علي عبد القادر الذنيبات " ،تدقيق حسابات" ،دار وائل .2015
 .4يوسف محمود جربوع(مؤلف) " ،أساسيات اإلطار النظري في مراجعة الحسابات "  ،غزة ( فلسطين

):المؤلف .2220
 .5يوسف محمود جربوع(مؤلف) ،أساسيات اإلطار العملي في مراجعة الحسابات"  ،ط 2غزة ( فلسطين
):المؤلف .2223
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محاسبة مالية خاصة DACC2321 :
وصف املساق:
يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب بطبيعة العمليات املالية الخاصة بالشركات ذات الفروع واالقسام
واإلجراءات املحاسبية املتبعة في إثبات العمليات املالية الخاصة بالشركات ذات الفروع واألقسام املختلفة بما
فيها العمليات املتبادلة .وكذلك معالجة البضاعة املرسلة برسم األمانة وإضافة إلى ذلك يتم مناقشة العمليات
املالية التي تخص املؤسسات التي ال تهدف لتحقيق الربح ،عدا عن الجهات الحكومية ،كالجمعيات والنوادي.
األهداف العامة للمساق:
 .1يتعرف الطالب بالنظام املحاسبي املتبع في كل من محاسبة ( األقسام  ،الفروع  ،بضاعة األمانة).
 .2يكتسب الطالب مهارة إثبات القيود املحاسبية املتعلقة بالبضاعة واملصروفات في النظم الثالث.
 .3يتتبع آلية تجهيز امليزانية العمومية وقائمة الدخل (املتاجرة واالرباح والخسائر) للفروع واالقسام.
 .4يتتبع آلية املحاسبة عن بضاعة االمانة.
 .5يتعرف آلية املحاسبة عن املنظمات غير الربحية.
 .6يتعرف آلية املحاسبة عن املؤسسات االهلية مثل النوادي.
 .7يتعرف آلية املحاسبة عن الجمعيات الخيرية
مخرجات املساق
بعد االنتهاء من دراسة هذا املساق ،سيكون الطالب ً
قادرا على أن- :
 .1يقييم عناصر املحاسبة عن الفروع واالقسام.
 .2توضيح بضاعة األمانة واملحاسبة عن العمليات التي تتم عليها.
 .3يستخدم نظم التقييم املختلفة لبضاعة االمانة.
ُ .4يعد حساب املقبوضات واملدفوعات والقوائم املالية للمنظمات الغير ربحية.
املراجع:
.0عبد الناصر احمد حميدان(مؤلف)  "،أساسيات املحاسبة املالية الخاصة "  ،ط 3عمان ( االردن ):دار

المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ::عمان ( االردن ):دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة .2202
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 .2بطرس ميالة(مؤلف) "،محاسبة المنشأت الخاصة  :أصول القياس المحاسبي "  ،اربد ( االردن ):دار
االمل للنشر و التوزيع .2202

محاسبة البنوك ومنشآت مالية ()DACC2312
وصف املساق
دراسة البنوك من حيث التعريف والنشأة والتطور واألقسام اإلدارية والفنية ،املعالجة املحاسبية لعمل هذه
األقسام وهي قسم الحسابات الجارية ،الكمبياالت ،املقاصة ،الودائع ،الكفاالت ،الحواالت ،االعتمادات
املستندية وبواليص التحصيل ،األوراق املالية ،واإلقراض والتسليف) ،وفي النهاية إعداد الحسابات الختامية
والقوائم املالية .باإلضافة لدراسة انواع شركات التامين وطرق املحاسبة بها
األهداف العامة للمساق:
ً
يهدف املساق إلى إعداد الطالب ملمارسة مهنة املحاسبة في املصارف التجارية (التقليدية) وفقا لألسس
واملقومات النظرية والتطبيقية التي يستند إليها النظام املحاسبي ،واألساليب املحاسبية املطبقة في هذا
ً
الخصوص ،وفقا ملا يلي:
 )1تزويد الطالب بأصول املعرفة للعلوم املصرفية ومستجداتها بما يتناسب ومتطلبات العمل املصرفي
 )2ترسيخ الفهم العميق للقواعـد واملبادئ املحاسبية التي تستند إليها املمارسات العملية للعمل في القطاع
املصرفي
 )3إكساب الطالب املهارة العملية من خالل ربط األصول النظرية بالواقع العملي
 )4التعرف على قواعد اإلشراف والرقابـة التي يمارسهـا البنك املركزي على الجهاز املصرفي.
 )5اكساب الطالب مهارات في محاسبة التأمين والتعرف على شركات التامين انواعها وطرق املحاسبة بها
مخرجات املساق
 )1تخريج كوادر مؤهله تتمتع باملعارف واملهارات الالزمة بمستوى يتوافق مع احتياجات سوق العمل للخوض
بمجال العمل في املؤسسات املصرفية
 )2تخريج كوادر مؤهله تتمتع باملعارف واملهارات الالزمة بمستوى يتوافق مع احتياجات سوق العمل للخوض
بمجال العمل في شركات التأمين.
املراجع :
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.0مدحت محمدإسماعيل " ،محاسبة البنوك التجارية و شركات التأمين"،عمان ( االردن ):دار االمل للنشر
و التوزيع ، 2202غزة-املكتبة املركزية-قاعة الكتب العربية ،.حا
 .2عبدهللا نعمة جعفر (مؤلف) ،النظم املحاسبية في البنوك و شركات التأمين،عمان ( االردن ):دار املناهج
للنشر والتوزيع .2222نوك وشركات التامين
سبة البنوك التجارية و شركات التامين ممحاسبة البنوك التجارية و شركات التامين حاسبة البنوك

محاسبة ضريبية : DACC 3322
وصف املساق
يستعرض هذا املساق التعريف باملحاسبة الضريبية انطالقا من تعريف الضريبة وماهيتها والتعريف بالضريبة
في املجتمعات املعاصرة وأهدافها وأهميتها كأداة فعالة في خدمة النظام املالي للدولة والنظام االقتصادي
واالجتماعي وذلك بتناول قانون ضريبة الدخل في فلسطين مع أمثلة تطبيقية ألنواع الضرائب املباشرة مثل
ضريبة الرواتب واألجور وضريبة األرباح الصناعية وضريبة املهن والضرائب غير املباشرة مثل ضريبة القيمة
املضافة وضريبة الجمارك ،وقوانين االستثمار و قوانين اللوازم و األنظمة املالية واستعراض جانب االيرادات في
املوازنة الفلسطينية .هذا باإلضافة الى التعرف على املعيار الدولي رقم ) (12واملتعلق بضريبة الدخل.
األهداف العامة للمساق:
 .1يتعرف على املحاسبة الضريبية انطالقا من تعريف الضريبة وماهيتها وأنواعها.
 .2يتعرف على الضريبة في املجتمعات املعاصرة وأهدافها وخصائصها.
 .3يتعرف على الضريبة كوسيلة فعالة في خدمة النظام املحاسبي لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين.
ً
ُ .4يحدد اإليرادات الحقيقية للمكلفين وفقا للقوانين واألنظمة النافذة.
 .5يفرق بين الدخل الخاضع للضريبة والدخل الغير خاضع للضريبة واهم املفاهيم املرتبطة بذلك.
 .6يفرق بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي.
 .7يتعرف على ضريبة الدخل في فلسطين انطالقا من الواقع العملي في دوائر ضريبة الدخل
 .2يتعرف على قانون ضريبة الدخل في فلسطين رقم  17لسنة 2004
 .9يفرق بين الغرامات واإلعفاءات والتحقيقات.
 .10يطبق حاالت عملية لربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي
 .11يتعرف الطالب طرق االعتراض على ضريبة الدخل.
 .12يتعرف على قانون الضريبة الفلسطيني املعدل لسنة 2002
 .13يتعرف على ضريبة القيمة الضافة واهم خصائصها وواقع ضريبة القيمة املضافة في فلسطين.
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 .14يطبق حاالت عملية على قانون ضريبة القيمة املضافة في فلسطين.
مخرجات املساق
بعد االنتهاء من دراسة هذا املساق ،يفترض أن يكون الطالب قادرا على أن:
 .1معرفة الطالب بامحاسبة الضريبة وماهيتها و أنواعها وخصائصها وما هو مطبق في فلسطين.
 .2يشرح الضريبة كوسيلة فعالة في خدمة النظام املحاسبي لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين
ُ .3يحدد اإليرادات الحقيقية للمكلفين وفقا للقوانين واألنظمة النافذة
 .4يفرق بين الدخل الخاضع للضريبة والدخل الغير خاضع للضريبة واهم املفاهيم املرتبطة بذلك.
 .5يفرق بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي.
 .6التمييز بين الغرامات  ،االعفاءات ،التخفيضات.
 .7يتعرف قانون ضريبة الدخل في فلسطين رقم  17لسنة2004
 .2يميز بين الغرامات ،االعفاءات ،التخفيضات.
 .9يطبق حاالت عملية لربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17
لسنة2004
 .10يوضح طرق االعتراض على ضريبة الدخل.
 .11القدرة على معرفة قانون الضريبة الفلسطيني املعدل لسنة2008
 .12يتعرف على ضريبة القيمة الضافة واهم خصائصها وواقع ضريبة القيمة املضافة في فلسطين.
 .13يطبق حاالت عملية على قانون ضريبة القيمة املضافة في فلسطين.
 .14يبين اهم الجوانب املتعلقة باملعيار الدولي رقم (.)12
املراجع :
 .1عبد الناصر نور (مؤلف) " ،الضرائب ومحاسبتها "– عمان – األردن .2003
2.محمد ابو نصار (مؤلف) " ،الضرائب ومحاسبتها – بين النظرية والتطبيق "– عمان ،االردن .2002 ،
التدريب امليداني ()DACC2211( )1
وصف املساق:
يعتبر نشاط عملي ينفذ وفق خطة منظمة خالل فترة زمنية محددة ،يمارس فيها الطلبة املتدربون الجوانب
النظرية التي درسوها ،ويسعى التدريب امليداني إلى تنمية قدرات الطلبة وتأهيلهم في الجوانب املهنية والعملية
وذلك بتزويدهم بمهارات التطبيق العملي لدراستهم النظرية وجسر الهوة بين النظرية والتطبيق؛ لتخريج طالب
قادر على اإلبداع والتميز والنهوض بمؤسسته .
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األهداف العامة للمساق
 )1تنمية قدرة الطلبة على التعلم الذاتي واالعتماد على الذات.
 )2تنمية قدرة الطالب على أداء ولعب الدور بشكل فردي أو ضمن فريق عمل واملقدرة على إدارة الوقت.
مخرجات املساق
)1
)2
)3
)4
)5
)6

اإلملام بمبادئ وخصائص ومقومات نظام املعلومات املحاسبي الجيد.
التمييز بين مقومات نظم املعلومات املحاسبية في املنشآت املختلفة.
استخدام وتوظيف أدوات التوثيق في األنظمة املحاسبية
استخدام الرسومات التوضيحية في فهم وتقييم وتصميم أنظمة املعلومات املحاسبية
القدرة على تحليل وتصميم نظم املعلومات املحاسبية
معرفة تصميم والرقابة على أنظمة املعلومات املحاسبية االلكترونية.
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مساق مبادئ التسويق :OPTL 4309
وصف املساق:
المساق هو بمثابة مقدمة لنظرية وممارسة التسويق .يتناول المساق التسويق من منظور حديث .المساق يدرس الفلسفة التي
يقوم عليها التسويق ،وكذلك سلوك المستهلك وعالقته بالقرارات التسويقية ،واألسواق ،وتجزئة السوق واستهدافه .كما
يتناول المساق بحوث التسويق ،والتمركز السوقي ،وأنواع األسواق ،وعناصر المزيج التسويقي .وسوف ير ّكز المساق
على كيفية تطوير خطة تسويقية متكاملة وفاعلة وتنفيذها وتقييمها.

األهداف العامة للمساق :
 .1يتعرف الطالب باملفاهيم والتطبيقات األساسية لألنشطة التسويقية.
 .2يشرح عناصر املزيج التسويقي وكذلك أهميتها في مجال التسويق.
 .3يعزز قدرة الطالب على التعرف على آخر وأحدث التقنيات واألساليب التسويقية لبحث إمكانية
االستفادة منها.
 .4يزود الطلبة باملهارات التحليلية في حل املشاكل والتحديات املتعلقة بالتسويق ويكون على دراية بعملية
إدارة التسويق االستراتيجي.
 .5يساعد الطالب على تحسين قدرتهم على وضع استراتيجيات تسويقية فعالة وتقييم الفرص املتاحة في
السوق.
مخرجات املساق:
قادرا على:
بانتهاء المساق ،يتوقع من الطالب أن يكون ً

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.2

يشرح املفاهيم والتطبيقات األساسية لألنشطة التسويقية.
يناقش الدور الشامل للتسويق في الشركة.
يتعرف على النظريات واملمارسات وراء املتغيرات في املزيج التسويقي.
يحدد البيئة السوقية باالستناد إلى عناصر السوق واملزيج التسويقي.
يتعرف على بعض أحدث الطرق واألساليب التسويقية املتبعة ودراسة إمكانية تطبيقها.
يتعرف على قطاعات السوق (.)Segments
يعد خطة تسويقية تالئم طبيعة املنتج والبيئة التسويقية.
يتعرف على أهم املشاكل ومواجهة التحديات ذات العالقة بالتسويق.
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 .9يتعرف على طرق تطوير استراتيجيات تسويق فعّالة ،وتقييم الفرص السوقية.

املراجع :
 االتصاالت التسويقية املتكاملة ،شيماء السيد سالم ،القاهرة :مجموعة النيل العربية.2006 ،
 التسويق للمبتدئين ،عماد الحداد ،القاهرة :دار الفاروق للنشر والتوزيع .2003
 بحوث التسويق املنهجية واألساليب ،ناجي معال ،عمان :دار آدام للدراسات والنشر والتوزيع
.1994

مواد غير موصفة :
-

محاسبة شركات .1
محاسبة شركات .2
تدريب ميداني .2
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