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ًت :BACC1311 (1ًاتارئًاحاستاً)

ًوفمًعلاقاقت :

 للعمليات املستندية الدورة تحديد طريق عن املالية املحاسبة في األساسية املبادئ املساق هذا يستعرض

 وتسجيل املحاسبية املستندات في املالية العمليات تسجيل تتضمن التي الفردي في املشروع تحدث التي املالية

 لدفتر اليومية دفتر من املحاسبية القيود وترحيل اليومية محاسبية بدفتر بقيود املستندات تلك بيانات

 املشروع في تحدث التي املالية بالعمليات املحاسبية املتعلقة للقيود شرح مع الحسابات وترصيد العام األستاذ

هذا  في تفاصيلها العام بشكل مبسط دون الدخول  نهاية في املالية القوائم وإعداد املراجعة ميزان وإعداد

 و معالجة املخزون. الجردية باإلضافة الى املواضيع املرتبطة بالتسويات

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :ً

 يتعرف على مفهوم املحاسبة. .1

 اف النظام املالي واملحاسبي.يتعرف على أهد .2

 .املحاسبية والدورة املحاسبي والنظام املالية والعملية وفروعها وأهدافها املحاسبة بمفهوم التعريف .3

 .الفردي املشروع في املستخدمة املحاسبية والدفاتر املحاسبية يتعرف على املستندات .4

 الفردي باملشروع الخاصة املالية للعمليات املحاسبية القيود إثبات خطوات يبين .5

 .يرحل القيود إلى حسابات دفتر األستاذ وترصيدها وإعداد موازين املراجعة  .6

  املال رأس تخفيض املال، رأس زيادة املشروع، تكوين بدء- املال برأس املتعلقة املحاسبية القيود يستعرض .7

 .)القروض( الخارجي والتمويل الشخصية، يتعرف على املسحوبات    .8

 · واملدفوعات( )املقبوضات الصندوق  بواسطة النقدية للعمليات املحاسبية القيود استعراض .9

 · .ومردوداتهما البضاعة ومبيعات بمشتريات املتعلقة املحاسبية القيود يحدد .11

 بالتسويات الجردية. املتعلقة املحاسبية القيود يحدد .11

 يبين طرق تحديد تكلفة املخزون. .12

ًاخرجامًعلاقاقت :ً

ًعلبالبًتارةعًعلىًأنًت :ًعنًيكيًن

 والعملية. النظرية الناحية من املحاسبي والنظام املالية والعمليات املالية املحاسبة مفهوم يستوعب .1
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 يشرح مفهوم الدورة املحاسبة.  .2

 يبين أساس االستحقاق واألساس النقدي للمحاسبة.  .3

 يستطيع تعريف املصطلحات املحاسبية األساسية.   .4

 يصنف الحسابات.  .5

 يوضح مفهوم الحساب املدين والدائن.  .6

 يصف اآلثار املترتبة على املعامالت التجارية على األصول والخصوم وحقوق امللكية.  .7

 يطبق عملية التسجيل في دفتر اليومية العام وعملية الترحيل في دفتر األستاذ العام.  .8

 ينظم إعداد واكتمال من ورقة العمل في نهاية الفترة.   .9

 يسجل آلية ترحيل كل من قيود التسوية وقيود اإلغالق.   .11

 ُيعد ميزان املراجعة في مرحلة ما بعد قيود اإلغالق.  .11

 يميز بين تسجيل املشتريات في ظل نظام الجرد املستمر والدوري.  .12

 يفرق بين املعالجة املحاسبية لتقييم املخزون.    .13

 علارعجعت :

 .2111وع، مبادئ املحاسبة املالية، يوسف محمود جرب .1

، عمان: دار املسيرة 7حسام الدين الخدش، وليد صيام، عبد الناصر نور،  1أصول املحاسبة املالية ج .2

2111. 

 .2118الشامل في مبادئ املحاسبة، عبد الستار الكبيس ي، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع،  .3
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ًت :BACC1321(2ًًًاتارئًاحاستاً)

ًوفمًعلاقاقت :

املساق مجموعة من املواضيع املحاسبية املرتبطة بكيفية التسجيل في دفاتر اليومية الخاصة  هذا يستعرض

والترحيل لألستاذ املساعد، الرقابة الداخلية واعداد التسويات البنكية، املعالجة املحاسبية لكل من االصول 

رق اعداد املالية هذا باإلضافة الى ط املتداولة واالصول الثابتة وااللتزامات املتداولة وكيفية عرضها في القوائم

يلمًصبت قًااًرةسهًعلبالبًفيًعلاقاقًانًخاللًساعاًاولمدةًكمناتشاًانًخاللًقائمة التدفق النقدي، 

ًعللبت قامًوعللماة نًعلوما ا.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 يستخدم دفاتر اليومية الخاصة والترحيل لدفتر االستاذ املساعد. .1

 .البنك وجرد الصندوق  بجرد املتعلقة القيود يشرح .2

 .البنك تسوية مذكرة ُيعد  .3

 .الرقابة الداخلية ُيحدد أسس ومبادئ أنظمة .4

 .ومخصصاتها املدينة الذمم جرد بنتائج املتعلقة املحاسبية القيود يوضح .5

 .ومخصصاتها التجارية األوراق بجرد املتعلقة القيود يحدد .6

 أو بيع املتعلقة بحاالت املحاسبية والقيود ومخصصاتها الثابتة األصول  جرد بنتائج املتعلقة القيود يثبت .7

  األصول. تخريد أو استبدال

 .يستخدم الطريقة املباشرة والغير مباشرة في إعداد قائمة التدفق النقدي .8

 اخرجامًعلاقاقت :

ًعنًيكينًعلبالبًتارةعًعلىًأنت :

 بانتهاء املساق، يتوقع من الطالب أن يكون قادًرا على:

 .يميز بين دفاتر اليومية العامة ودفاتر اليومية الخاصة وكيفية العمليات التجارية من خالله .1

 يثبت العمليات التجارية من خالل دفاتر اليومية العامة والخاصة. .2

 يميز بين حساب االستاذ العام وحساب االستاذ املساعد. .3

 يتعرف العالقة بين حساب األستاذ واملساعد .4
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 .تعلقة بصندوق النثرية وتسوية البنكُيعد العمليات امل .5

 · يجري التسويات الجردية املتعلقة بالذمم املالية واملشكوك فيها .6

 .الرقابة الداخلية اسس ومبادئ أنظمة ُيحدد .7

  التجارية األوراق جرد عمليات يتتبع إجراءات .8

 ·يكون املخصص لعمليات جرد األوراق التجارية .9

 الثابتة األصول  استهالك يميز بين طرق حساب .11

 .يثبت االستهالك السنوي بالدفاتر .11

 .تخريدها أو األصول  استبدال أو بيع بحاالت املتعلقة املحاسبية القيود يسجل .12

 .عرضها وطرق  ُيعد قائمة التدفق النقدي، .13

 علارعجعت :

 قسم املحاسبة. –الدكتور يوسف محمود جربوع، مبادئ املحاسبة املالية الجزء الثاني كلية التجارة  .1

الدكتور حسام الدين مصطفى الخداش، أصول املحاسبة املالية الجزء الثاني، دار امليسرة للنشر  .2

 والتوزيع، عمان.
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ًت :BADM1314ًعلجزئيتلاارًعلاتارئً

ًوفمًعلاقاقت :

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 

لبطالة. ويركز املساق على مبادئ االقتصاد ويوضح مفهوم الدخل القومي واألجور ودخل الفرد والتضخم وا

 الجزئي وخصوصا قوانين الطلب والعرض والعوامل املؤثرة عليهما ونظريات االستهالك والتكلفة.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 يتعرف على املفاهيم األساسية لعلم االقتصاد. .1

 يبين قوانين العرض والطلب والعوامل املؤثرة عليها. .2

 يات املتعلقة باالستهالك واالدخار.يتعرف على النظر  .3

 يفرق بين مفاهيم األجور والبطالة والتضخم. .4

 يفرق بين مفاهيم الدخل القومي والناتج القومي. .5

 يحدد املشاكل التي تواجه تقدير الناتج القومي. .6

 اخرجامًعلاقاقت :

ًعنًيكينًعلبالبًتارةعًعلىًأنت :

 على:بانتهاء املساق، يتوقع من الطالب أن يكون قادًرا 

 يحدد املفاهيم األساسية لعلم االقتصاد. .1

 يستخدم قوانين العرض والطلب والعوامل املؤثرة على كل منهما. .2

 يشرح النظريات املتعلقة باالستهالك واالدخار. .3

 يميز بين املفاهيم املختلفة املتعلقة باألجور والبطالة والتضخم. .4

 يفرق بين مفاهيم الدخل القومي والناتج القومي. .5

 املشاكل التي تواجه تقدير الناتج القومي. يحدد .6

 علارعجعت :
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 1993 مبادئ االقتصاد محمد ناصر، فتحي السروجي، عمان: جامعة القدس املفتوحة  .1

مبادئ االقتصاد صالح خصاونة، احمد زهير شامية، محمد ظافر محبك عمان: جامعة القدس املفتوحة  .2

2118 

 2111د هللا، عمان: الدار األهلية للنشر والتوزيع، االقتصاد، بول آ.سامويلسون ؛ ترجمة هشام عب .3
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ًت :BADM1322ًعلكليًًاتارئًعتلاارً

ًوفمًعلاقاقت :

يسعى هذا املساق إلى تعميق قدرة الطالب على التعرف على أساسيات االقتصاد وخصوصا االقتصاد الكلي 

دراسة حسابات الدخل القومي، والبطالة بأنواعها، واملقارنة بينه وبين االقتصاد الجزئي، وذلك من خالل 

التضخم، وسوق السلع والخدمات من خالل تحديد مستوى التوازن، وآلية عمل املضاعف. كذلك سيتم 

دراسة سوق النقد ومستويات التوازن، ودور سعر الفائدة في االقتصاد الكلي، ومفهوم السياسة املالية 

املدفوعات وأهم نظريات التجارة الخارجية، ودراسة أهم نظريات النمو  والنقدية وأدواتها، ودراسة ميزان

 االقتصادي.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 يقارن بين االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي. .1

 يبين أساس وأهمية علم االقتصاد وعالقته بالعلوم األخرى. .2

 يتعرف على أساس املشكلة االقتصادية. .3

 ومي.يتعرف على مفهوم الدخل الق .4

 يحدد مفهوم الناتج املحلي اإلجمالي .5

 يبين محددات هذا الناتج املحلي االجمالي. .6

 يشرح دور السياسة املالية والنقدية في الجهاز املصرفي. .7

ًاخرجامًعلاقاقت :

ًعنًيكينًعلبالبًتارةعًعلىًأنًت :

 بانتهاء املساق، يتوقع من الطالب أن يكون قادًرا على:

 والكلي.يميز بين االقتصاد الجزئي  .1

 يميز بين التنمية االقتصادية و النمو. .2

 يشخيص واقع االقتصاد الفلسطيني ومشاكله. .3

 يوضح املقصود باالستهالك واالدخار الكليين. .4
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 ُيعدد العوامل املؤثرة على اإلستهالك واإلدخار. .5

 يوضح املقصود باملضاعف البسيط ، يبين آلية عمل املضاعف البسيط. .6

 في إطار عمل املضاعف.-ور الحكومي الد –يستنتج دور الدولة  .7

 يشخص دور النقود والبنوك في االقتصاد، يبين آلية عمل املضاعف البسيط. .8

 يحلل التضخم من خالل طرق الحساب، واآلثار االقتصادية. .9

 يحدد املقصود بسعر الصرف، يذكر محددات سعر الصرف وعالقته بميزان املدفوعات. .11

 القتصادية.يميز النمو االقتصادي والتنمية ا .11

 يبين أهم املحددات للنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية .12

 يبين محددات التجارة الخارجية، يوضح آلية إستخدام املضاعف. .13

 علارعجعت :

 .2111عبد الحكم رشيد، عمان )األردن(: دار البداية ناشرون وموزعون  .1

 .2111ة )فلسطين(: املؤلفان بشير عبد املجيد قفة )مؤلف ثاني(: محمد إبراهيم مقدام )مؤلف( غز  .2
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ًت :BADM1313اتارئًعادرعةةًًًً

ًوفمًعلاقاقت :

يهتم املساق بتعريف الطالب باإلدارة وأهميتها ووظائفها وتطبيقاتها. وسيتم دراسة النظريات التقليدية 

ملية شرًحا تفصيلًيا للعوالسلوكية والحديثة وبيان الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال. وسيقدم املساق 

اإلدارية 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، 

ت عة تنفيذ والتقييم الخطة، تخطيط للجودة، معوقاتصنيفات التخطيط، املوازنة وعالقتها بالتخطيط، متاب

 وصعوبة التخطيط.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 ُيحدد املفاهيم األساسية املتعلقة بممارسات علم اإلدارة. .1

 يتعرف على أهمية اإلدارة وأهدافها ووظائفها وعالقتها بالعلوم األخرى. .2

 ُيحدد  الوظائف الرئيسية للمنظمة. .3

 وغرض التخطيط وأنواعه.يتعرف على طبيعة  .4

 .ُيحدد  الخطوات األساسية في عملية التخطيط .5

 ُيحدد خصائص وظيفة املدير، والقائد. .6

 .يبين أنواع الرقابة وأهميتها .7

 اخرجامًعلاقاقت :

ًعنًيكينًعلبالبًتارةعًعلىًأنًت :

 بانتهاء املساق، يتوقع من الطالب أن يكون قادًرا على أن:

 وأهدافها. يناقش مفهوم اإلدارة ووظائفها .1

 يشرح أهمية اإلدارة وعالقتها بالعلوم األخرى. .2

 يناقش التطورات التي عرفتها اإلدارة كعلم وممارسة على مدى العصور املختلفة. .3

 يحدد املفاهيم األساسية املتعلقة باإلدارة. .4

 يشرح سلوك املنظمات وهيكلها التنظيمي وفًقا العتبارات مختلفة. .5
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 نواعه.يفهم طبيعة وغرض التخطيط وأ .6

 يتعرف على الخطوات األساسية في عملية التخطيط.  .7

  يفرق بين خصائص املدير والقائد. .8

 يشخيص أهمية الرقابة وأنواعها املختلفة وسبلها. .9

 ُيجري بعض املهارات اإلدارية على حاالت واقعية. .11

ًعلارعجعت :

 .2115 أسس ومفاهيم اإلدارة الحديثة، كمال املصري، كلية اإٍلسراء الجامعية، غزة، .1

أساسيات اإلدارة، املبادئ والتطبيقات الحديثة، جاري ديسلر، عبد القادر محمد عبد القادر، مترجم،  .2

 .1992الرياض: دار املريح للنشر والتوزيع، 

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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 ت :BADM1323ًادخلًإلىًإرعةةًعألعمال

ًوفمًعلاقاقت :

(. ويهدف املساق إلى تنمية مفاهيم الطلبة فيما يتعلق 1يعتبر املساق تكملة للمساق شابق وهو مبادئ اإلدارة )

اإلدارة، والتعرف على املنظمات وأنواعها، ووظائف املنظمة الفرعية ودراستها مثل بمفاهيم أكثر تخصصية في 

التسويق، اإلنتاج، اإلدارة املالية، املوارد البشرية، ومستويات اتخاذ القرار وتطبيق وظائف اإلدارة في وظائف 

 املنظمة. سيتم أيًضا التطرق إلى بعض التحديات املعاصرة التي تواجه اإلدارة.

ًهدعفًعلواااًلامقاقت :عأًل

 ُينمي مفاهيم الطلبة املتعلقة بمفاهيم أكثر تخصصية في اإلدارة. .1

 ُيحدد وظائف املنظمة التفصيلية. .2

 ُيحدد وظائف اإلدارة في وظائف املنظمة. .3

 يوضح مستويات املنظمة وحجم التخطيط في كل مستوى. .4

 ُيعرف الطلبة باملصادر املختلفة للقوة التي يمتلكها القادة. .5

 حدد الطلبة باملفاهيم الحديثة في اإلدارة، والتحديات التي تواجهها.يُ  .6

ًاخرجامًعلاقاقت :

ًعنًيكينًعلبالبًتارةعًعلىًأنت :

 ُييهئ املبادئ األساسية في مجال األعمال. .1

 يناقش الوظائف الفرعية لإلدارة وطبيعة العالقة بينها. .2

 ُيعرف القيادة . .3

 يتعرف على نظريات القيادة املعاصرة. .4

 يختبر البدائل االستثمارية بعد تقويمها  .5

 يحلل العالقة بين البيئة واألعمال. .6

 يمارس بعض وظائف القيادة. .7

 يشرح املفاهيم الحديثة في اإلدارة، والتحديات التي تواجهها. .8
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 علارعجع

 2116كمال املصري، مبادئ اإلدارة، جامعة اإلسراء غزة 

 .2113ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع  أكم مصباح عثمان )مؤلف(، بيروت )لبنان(: دان
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ً

ًت :BADM1312اتارئًعادحااءًً

ًوفمًعلاقاقت :

يهدف املساق إلى فهم املبادئ األساسية في اإلحصاء وطريقة التفكير اإلحصائي السليم. ويغطي املساق جمع 

لتوزيع واالنحدار الخطي البسيط وكذلك االبيانات وتصنيفها، املقاييس اإلحصائية لوصف البيانات واالرتباط 

و بتقًعلبالبًااًرةسهًفيًعلاقاقًوذلكًانًخاللًساعاًعمليًاولمدةًباسلخدعاًبرنااجًعللحا لًالطبيعي .

 في مختبر الحاسوب التطبيقي. (.SPSSعادحاائيً)

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 ُيحدد املفاهيم األساسية املتعلقة بجمع البيانات اإلحصائية . .1

 يبوب املفاهيم األساسية وطرق عرضها. .2

اشتقاق املقاييس اإلحصائية الخاصة بها كالتشتت والنزعة املركزية واالرتباط ومقاييس االرتباط  .3

 واالنحدار.

 يمكن الطالب من القدرة حل بعض املشاكل اإلحصائية التي تواجههم في الحياة العملية. .4

 يشرح املقاييس اإلحصائية لوصف البيانات. .5

ًاخرجامًعلاقاقت :

 بانتهاء املساق، يتوقع من الطالب أن يكون قادًرا على أن:

 ُيحدد املبادئ األساسية في اإلحصاء. .1

 يستنتج طريقة التفكير اإلحصائي السليم. .2

 يستخدم طرق جمع البيانات وتصنيفها. .3

 يستخدم جداول األعداد العشوائية في تحديد العينة. .4

 ُيجري وحساب االرتباط واالنحدار الخطي البسيط.  .5

 يستخدم جداول التوزيع الطبيعي في حل املسائل. .6

 (.SPSSيستخدم برنامج التحليل اإلحصائي ) .7
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ًعلارعجع

 ، جامعة اإلسراء، غزة2116عالء مسلم، مبادئ اإلحصاء 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



16 
 

ً

ً

 ت :BADM1321علر اض امًعللجاة اً

ًوفمًعلاقاقت :

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 

حتة حيث سيتناول الدوال واملعادالت السندات واستهالكها. كما ويدرس املساق أساسيات الرياضيات الب

الرياضية وتفاضل الدوال الجبرية، وملحددات واملصفوفات وتطبيقاتها في حال مجموعة من املعادالت اآلنية في 

 متغيرين أو أكثر.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 يتعرف الطالب على قوانين الفائدة البسيطة واملركبة وطرق حسابها. .1

 يمة الحالية وتسويةيتعرف على احتساب الق .2

 ُيسوي الديون طويلة األجل. .3

 تقييم السنوات واالستهالك لألصول.  .4

 ُيحدد الطلبة أهم املفاهيم األساسية في الرياضيات البحتة. .5

 يتعرف الطلبةطرق حل املعادالت الرياضية  .6

 ُيرسم الدوال املختلفة للمعادالت الرياضية. .7

ًاخرجامًعلاقاقت :

 الطالب أن يكون قادًرا على أن:بانتهاء املساق، يتوقع من 

 يبين أهمية علم الرياضيات التجارية في حياة األعمال. .1

 ُيجري حساب املعادالت الرياضية األساسية الالزمة في مجال اإلدارة. .2

 يحتسب الفوائد سواء كانت بسيطة أو مركبة وخصم الديون. .3

 يستطيع تسوية حساب الدفعات املتساوية.  .4
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 للفائدة وطرق سداد الديون طويلة األجل.يحتسب القيمة الحالية  .5

 يتقن كيفية استهالك القروض والسندات.  .6

 يمثل املعادالت االقتصادية بيانيا. .7

ًعلارعجعت :

مقدمة في الرياضيات البحتة للتجاريين، محمد مختار الهانس ي )تأليف( أسامة عبد العزيز حسين  .1

 .21112)تأليف(، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 

 .2111دئ الرياضيات للتجاريين، مصطفى، وجيه عبد هللا، جامعة الطائف، مبا .2

 الرياضيات التجارية، سمير خالد صافي، الجامعة اإلسالمية. .3

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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ً

ً

ً

 UNIV1222 ًاناهجًعلتحثًعلوامي

ًوفمًعلاقاقت :

يتناول مساق مناهج البحث العلمي التعريف بمناهج البحث العلمي األساسية، وإكساب الطالب املهارات 

األساسية للبحث العلمي في مجال تخصصه وطريقة اختيار مشكلة البحث، وتنظيم خطة البحث، والقدرة على 

 فهمها وتصميمها، وكيفية تسجيل مراجع الدراسة. 

يًعلاقاقًانًخاللًساعاًاولمدةًكمناتشاًلكيًيكينًتارةعًعلىًعسلخدعاًيلمًصبت قًااًرةسهًعلبالبًف

ًفيًاجالًصخاصًعملحاستاًحقبًعألسسًعلالتواًفيًعلتحثًعلوامي،ً ًعلاهاةعمًفيًععدعرًبحثًعامي هذه

 .باادضافاًإلىًصك امًعلبالبًبإعدعرًأبحاثًعام اًيناتشهاًعلبالبًأاااًزاالئه

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 طالب بمفهوم العلم والبحث العلمي.يتعرف ال .1

 ُيحدد أهم األدوات املستخدمة في جمع البيانات. .2

 ُيحدد أهم مناهج البحث العلمي وأساليب تطبيقها. .3

 يتتبع عناصر خطة البحث. .4

 يستطيع كتابة التقرير النهائي للبحث. .5

ًاخرجامًعلاقاقت :

 في نهاية هذا املساق سيكون الطالب قادر على أن:

 العلم واملفاهيم األساسية للمنهج العلمييوضح طبيعة  .1

 يناقش مشكالت تطبيق مناهج البحث العلمي .2

 ُيعدد مناهج البحث العلمي األساسية .3

 يطبق مناهج البحث العلمي في العلوم األساسية والطبيعية  .4

 ُيعد خطة بحث علمي. .5
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 يستخدم أدوات جمع البيانات. .6

 ُيحلل البيانات الناتجة. .7

 الصحيحة في كتابة تقرير البحث.يستخدم األسس العلمية  .8

 تنفيذ بحث وكتابة تقرير البحث حسب األسس العلمية الصحيحة للبحث العلمي. .9

ًعلارعجعت :

 .2111عمان: جامعة البلقاء،  –ربحي عليان، عثمان غنيم. أساليب البحث العلمي  .1

 دليل الباحث املبتدئ.-ماثيو جيدير. منهجية البحث، ترجمة ملكة أبيض  .2

 .2113غزة: مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث،  –اب. مناهج البحث العلمي د سهيل دي  .3

 .2116غزة: الجامعة اإلسالمية  –داوود حلس، دليل الباحث في تنظيم وتوضيع البحث العلمي  .4

(. البحث العلمي، الطبعة السادسة، 1998عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن وعبد الحق، كايد ) .5

 عمان: دار الفكر(.

 ( "مناهج البحث العلمي"، عمان: مكتبة املنار.1989عمار، بوحوش، والذنيبات، محمد ) .6

 ( "مناهج البحث العلمي"، غزة: جامعة القدس املفتوحة.2112القواسمة، رشدي، وآخرون ) .7

 ( "دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحث العلمي" غزة.2116حلس، داوود ) .8

 البحث العلمي االجتماعي" القاهرة: مكتبة نهضة الشرق.( "أسس 1985إبراهيم، عبد الوهاب ) .9

 (، "مناهج البحث العلمي"، القاهرة: مكتبة األنجلو املصرية.1989إبراهيم، مجدي ) .11

 ( "أساليب البحث العلمي" عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.2119عليان، ربحي، وغنيم، عثمان ) .11
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 BADM3326 : ًتانينًصجاةًي

ًوفمًعلاقاقت :

التاجر  دراسة وكذلك .نشأته وتطوره حيث من .للقانون التجاري  العامة دراسة املبادئ إلى املساق يهدف

وحجتها  وشروطها، التجارية، أنواعها الدفاتر املتجر وعناصره، التجارية، األهلية توافرها فيه، الواجب والشروط

 عامة الشركات بصورة يناقش املساق كما .وشروطها التجارية، أنواعها األوراق والسجل التجاري، اإلثبات، في

 .التجارية العقود بأنواعها وكذلك التجارية

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 .ومصادره التجاري  تطور القانون  الطالب يتعرف .1

 .القانون التجاري  نظريات من خالل التجارة قانون  نطاق تطبيق الطالب تتبع .2

 .القانون التجاري  وأنواعها في التجارية الطالب األعمال يكتب .3

وتحليل  (االرباح – الشركات الحجم وأنواع التجار والتزامات صفة التاجر اكتساب الطالب شروط ُيعدد .4

 .الحساسية

 .اإلنتاج أوامر بنظام تعمل املشروعات التي في التكاليف تطبيق نظام يشرح الطالب آلية  .5

 .املراحل اإلنتاجية بنظام تعمل املشروعات التي في التكاليف تطبيق نظام بآلية الطالب ُيلم .6

 اخرجامًعلاقاقت :

 :على أن قادًرا أن يكون  املادة لهذه دراسته بعد بالطالب يفترض

 القانوني النظام في بالتشريعات التجارية املتعلقة املسائل في معظم األساسية واملبادئ املفاهيم ُيحدد .1

 الفلسطيني

 .القضائية وتطبيقاتها الفلسطينية للتشريعات التجارية األساسية ُيبين املبادئ .2

 البعد تتجاوز  اقتصادية واجتماعية أبعاد لها والتي بالتشريعات التجارية العالقة ذات املواضيع ُيوضح .3

 .القانوني

 القانونية أنظمتها التجارية واستعراض بالتشريعات العالقة والدولية ذات املحلية املؤسسات بعض ُيحدد .4

 وإجراءاتها.
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 .واملفترضة الواقعية الوقائع العملية على النظرية املعرفة يطبق .5

 .والقانونية والتصرفات املادية الوقائع يحلل .6

 .للمشاكل وإيجاد الحلول  القانونية القواعد التجارية الستخالص التشريعات في يبحث .7

 .بطرق متعددة منها واالستفادة الورقية واإللكترونية القانونية املعرفة مصادر يستخدم .8

 .العلمي البحث في للمنهج السليم وفًقا العمل وأوراق البحوث ُيجري  .9

 القانونية واملذكرات والوثائق العقود بعض يصيغ .11

 .التجارية والدفاتر التجار إجراءات تسجيل يتتبع .11

 .يستخدم إسلوب الفريق في اإلتصال مع األخرين .12

 ت :ًعلارعجع

 8002بشار عدنان ملكاوى ، عمان ) االردن (:دار وائل للنشر و التوزيع  -1

 8002السكندرية ) مصر (:دار الجامعة الجديدة للنشر ًمحمود السيد التحيوي)مؤلف(، -8
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ً

ً

ً

ً

 ت :BACC2312(1ًاحاستاًعللكال مً)

ًعلاقاقت :وفمً

 التكاليف باإلضافة وقوائم التكاليف وتبويبها محاسبة األساسية في واملفاهيم املساق القواعد هذا يستعرض

 املباشرة التكاليف الصناعية تحديد مباشرة وكيفية غير وعمالة ومصروفات مواد من عناصر التكاليف بيان

املراحل  تكاليف اإلنتاجية ونظام األوامر تكاليفنظام  على وتطبيقها الغير مباشرة، والتكاليف الصناعية

بيلمًالحساسية،  األرباح( وتحليل – الحجم – بين )التكلفة العالقة تحديد الى معرفة باإلضافة هذا اإلنتاجية

صبت قًااًرةسهًعلبالبًفيًعلاقاقًانًخاللًساعاًاولمدةًكمناتشاًانًخاللًحلًعللبت قامًوعللماة نً

 علوما ا.

ًواااًلامقاقت :عألهدعفًعل

 التكاليف. نظام ومقومات وتبويبها، وأهدافها بمحاسبة التكاليف الطالب يتعرف .1

 الصناعية املصروفات، التكاليف تكلفة األجور، عنصر تكلفة عنصر تكلفة املواد، بعنصر الطالب يتعرف .2

 .املشروعات الصناعية في غير املباشرة

 عنصر األجور، عنصر تكلفة املواد، تكلفة )عنصر التكاليف بعناصر املحاسبية املتعلقة القيود يستعرض .3

 املباشرة. غير التكاليف الصناعية

 وتحليل الحساسية( االرباح – الحجم– )التكلفة بين العالقة ُيحدد .4

 .اإلنتاج أوامر بنظام تعمل املشروعات التي في التكاليف تطبيق نظام يتتبع آلية .5

 .املراحل اإلنتاجية بنظام تعمل املشروعات التي في التكاليف تطبيق نظام يتتبع آلية .6

ًاخرجامًعلاقاق

 ُيحدد الطالب املفاهيم والتطبيقات األساسية ملحاسبة التكاليف. (1

يستطيع الطالب تحديد تكلفة السلعة والخدمة بشكل سليم بحيث يخدم عملية اتخاذ القرارات اإلدارية  (2

 بصورة صحيحة

 تخدمة في تحديد تكلفة السلعة والخدمة.يشرح النظريات املختلفة لتحديد املس (3

 يستخدم محاسبة التكاليف في اإلجراءات الرقابية في تحقيق األهداف االستراتيجية بشكل تنافس ي. (4

 علارعجعًت :ً
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ًخالد أبو حشيش ، دار وائل للنشر  .1

 ًأ.د جبرائيل كحالة ، دار وائل للنشر ، أ.د رضوان حنان 2

ًخالد أبو حشيش ، دار وائل للنشر  .2

 ًأ.د جبرائيل كحالة ، دار وائل للنشر ، رضوان حنان أ.د 3

ً

ًت : BACC2321 (2احاستاًعللكال مً)

ًوفمًعلاقاق

إعداد تقارير التكاليف، إعداد تقرير اإلنتاج، معالجة التالف وحسابات تكاليف املراحل، نظام العقود الخارجية 

 املنتجات املشتركة واملنتجات الفرعية، طرق )عناصر التكلفة في محاسبة العقود، احتساب األرباح(، طبيعة 

توزيع التكاليف املشتركة، املحاسبة عن املنتجات الفرعية، التكاليف املعيارية ومعالجة انحرافاتها، التكاليف 

ًعلاقاقًانًخاللًساعاًًاملالئمة التخاذ القرارات، نظم تكاليف املخزون. ًرةسهًعلبالبًفي بيلمًصبت قًاا

 خاللًحلًعللبت قامًوعللماة نًعلوما ا.ًاولمدةًكمناتشاًان
 

ًعألهدعفًعلواااًلامقاق

يتعمق الطالب في حسابات التكاليف ونظم احتساب تكلفة املنتج ومنهجية اتخاذ القرارات بناًء على  .1

   معلومات التكاليف املتعلقة )املراحل اإلنتاجية، التكاليف املعيارية، عقود املقاوالت، املنتجات املشتركة(.

 درس أساليب التنبؤ بالتكاليف وإعداد املعيارية وتحليل االنحرافات.يُ  .2

 اخرجامًعلاقاق

 بعد االنتهاء من دراسة هذا املساق يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن:

 وتوزيع التكاليف يتعرف على نظام املراحل االنتاجية .1

 يتعرف على نظام محاسبة تكاليف العقود .2

 محاسبة التكاليف املعيارية.ُيحدد طبيعة وأهمية  .3

 يستطيع إعداد القاعدة املعيارية للمنشأة وإعداد معايير التكلفة. .4

 ُيحدد انحرافات عنصر تكلفة املواد املباشرة وتحليل هذه االنحرافات. .5

 ُيحدد انحرافات عنصر تكلفة األجور املباشرة وتحليل هذه االنحرافات. .6

 وتحديد انحرافاتها.يعاير املصاريف الصناعية غير املباشرة  .7

 يتتبع على الية توزيع التكاليف املشتركة واملشتقة .8

 يتعرف على التكاليف املالئمة التخاذ القرارات .9

 يتعرف على ضبط التكاليف املخزون. .11

 علارعجعًت :ً

 ، دارى وائل للنشر  غسان فالح املطارنة .1

http://darwael.com/content/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
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  2113، دار وائل للنشر نعمان العانيلبنى هاشم د.  .1

  2113خالد أبو حشيش دار وائل للنشر  .2
  

ً

ً

ً

ًت :BACC2311 (1احاستاًاليسباً)

ًوفمًعلاقاقت :

هذه  .الشركة في بأنواعها واملحاسبة الشراكات بالصفقات مع يتعلق الذي برنامج املحاسبة من األول  الجزء هذا

 رأس تكوين والسجالت وعمليات الدفاتر مسك من حيث الشركات هذه في املعالجة املحاسبية تشمل الدراسة

 ويشمل املساق للشركات الختامية البيانات املالية إعداد كيفية أيضا وبطبيعة الحال الشركة تصفية املال حتى

على  وقدرته الطالب تطوير معرفة إلى وباإلضافة .مسك الدفاتر في معها التعامل االستثمارات وكيفية أيضا

 تحليل وتناقش .األجل والطوارئ  قصيرة والقياس االلتزامات بتقييم املحاسبية املتعلقة املشاكل مع التعامل

 امليزانية العمومية من كل إعداد بيان كيفية املواضيع هذه جانب إلى القضايا، باستخدام املالية شامل للبيانات

يلمًصبت قًااًرةسهًعلبالبًفيًًلها. املكونة والعناصربنودها  وتحديد النقدية وقائمة التدفقات الدخل قائمة

 علاقاقًانًخاللًساعاًاولمدةًكمناتشاًانًخاللًحلًعللبت قامًوعللماة نًعلوما ا.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 والشركات املساهمة. األفراد خصائص شراكات على يتعرف .1

  .ساهمةيشرح القيود املحاسبية املتعلقة بخصائص األفراد والشركات امل .2

 األسهم. نقدية وتوزيعات بالتوزيعات املحاسبية املتعلقة القيود يبين .3

 .يتعرف على آلية حساب ربحية السهم  .4

 .بها املرتبطة املالية النسب و لها، الرئيسية املكونة البنود واهم املركز املالي قائمة يتعرف على آلية إعداد .5

 .بها املرتبطة املالية و النسب املكونة لها، الرئيسية البنود الدخل واهم قائمة ُيعد .6

 املالية النسب إلى أهم باإلضافة لها، هذا الرئيسية املكونة البنود واهم التدفق النقدي قائمة إعداد كيفية .7

 .بها املرتبطة

 بأنواعها. األمد والطوارئ  قصيرة االلتزامات ونوع، وتقييم طبيعة يصف .8

 اخرجامًعلاقاق

 :على أن قادرا الطالب يكون  أن املساق، يفترض هذا دراسة من االنتهاء بعد

 باالستثمارات. املتعلقة املحاسبية اإلجراءات يتتبع .1

 بها املتعلقة املحاسبي والعمليات املساهمة في الشركات املال رأس مفاهيم ُيحدد .2

http://darwael.com/content/%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 .بها املتعلقة القيود املحاسبية وشرح املساهمة، األفراد والشركات شراكات خصائص بين يميز .3

 .السهم ربحية حساب كيفية و األسهم وتوزيعات نقدية املتعلقة بالتوزيعات املحاسبية القيود ُيحدد .4

 .بها املرتبطة املالية النسب هذا باإلضافة إلى أهم لها، املكونة البنود الرئيسية واهم املالي املركز قائمة ُيعد .5

 .بها املرتبطة املالية النسب و لها، املكونة البنود الرئيسية واهم الدخل قائمة ُيعد .6

 .بها املرتبطة املالية النسب و, لها املكونة البنود الرئيسية واهم النقدي التدفق قائمة ُيعد .7

 علارعجعًت :ً

2114ًًدار املسيرة ،أ.د عبد الناصر ابراهيم نور & د. إيهاب نظمي إبراهيم .1

2. Toronto : Pearson Canada Inc, 2017, Kin Lo; George Fisher; Desmond Tsang; Kim Trottierًً

3. Elizabeth A Gordon, (Associate professor); Jana Smith Raedy; Alexander John Sannella, 

Boston : Pearson, 2016 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



27 
 

ً

ً

ً

ً

ً

ًت :BACC2324(2ًاحاستاًاليسباً)

ًوفمًعلاقاقت :

 كل من وعرض وتقييم بكيفية تسجيل املرتبطة املواضيع املحاسبية من املساق مجموعة هذا يستعرض

متعلقة  مواضيع الى هذا باإلضافة بأنواعها املساهمين( واالستثمارات املالك )حقوق  االجل طويلة االلتزامات

 املعالجة املحاسبية كيفية راس مالي) والتمويلي بأنواعها التشغيلي االيجارات باإليرادات ومبدأ االعتراف بمبدأ

يلمًصبت قًااًرةسهًعلبالبًفيًعلاقاقًًوالتقديرات. املبادئ املحاسبية في تغيير او أخطاء محاسبية حدوث عند

 انًخاللًساعاًاولمدةًكمناتشاًانًخاللًحلًعللبت قامًوعللماة نًعلوما ا.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 بها املتعلقة املختلفة واملشاكللرسملة االيجار  واملعايير املطبقة بمفهوم االيجار وانواعها الطالب ُيحدد .1

 باإليرادات. الطالب على مبدأ  االعتراف يتعرف .2

 يتتبع آلية تطبيق مبدأ االعتراف باإليرادات بشكل عملي. .3

 .االستثمارات ومحاسبتها يستعرض .4

 .يوضح آلية بيع اإلستثمارات  .5

 معالجتها. وطبيعتها و األجل بالخصوم طويلة الطالب يتعرف .6

 .السندات م إصداروخص عالوة يستعرض .7

 يتتبع آلية استنفاذ السندات واإلفصاح عنها في القوائم املالية.  .8

 املشروع. بحقوق أصحاب الطالب يتعرف .9

 يستعرض قائمة حقوق املالك. .11

 .والتغيرات املحاسبية األخطاء املحاسبية انواع يبين .11

 اخرجامًعلاقاق

 :على أن قادرا الطالب أن يكون  يفترض املساق، هذا دراسة من االنتهاء بعد

 بها. املتعلقة املختلفة واملشاكل اإليجار املطبقة لرسملة واملعايير اإليجار أنواع بين يميز .1
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 عملي. بشكل وآلية تطبيقه باإليرادات االعتراف بمبدأ يتعرف .2

 .االستثمارات وآلية بيع ومحاسبتها االستثمارات يستعرض .3

 االلتزامات ويتتبع آلية معالجة الفروقات بين ومعالجتها، والطوارئ وطبيعتها  األجل طويلة الخصوم يوضح .4

 .األجل وااللتزامات قصيرة األجل طويلة

 املالية في القوائم عنهما واإلفصاح استنفاذهما السندات وآلية إصدار وخصم عالوة يسجل .5

 لها. املكونة أهم العناصر ومعرفة املالك حقوق  قائمة ُيعد .6

 .املحاسبية والتغيرات املحاسبية بأنواع األخطاء املتعلقة بيةاملحاس املعالجة يطبق .7

 علارعجعًت :

1. Donald E Kieso; Jerry J Weygandt; Irene Wiecek; Bruce J McConomy; Nicola M Young. Toronto : 

John Wiley & Sons Canada, Ltd. 2016 

2.  J David Spiceland. Toronto : McGraw-Hill Ryerson. 2010 

3. Donald E Kieso; Jerry J Weygandt; Irene M Wiecek; Nicola M Young; Terry D Warfield; Michelle 

Lum. Mississauga, Ontario : John Wiley & Sons Canada, Ltd.2010 

Hill Ryerson.2010 -4. J David Spiceland. Toronto, ON : McGraw 
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًت :BACC2323ًاحاستاًحكيا ا

ًوفمًعلاقاقت :

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 

تبويبها، واإلجراءات العامة  لضبط عمليات األنفاق الحكومي، و اإلجراءات للدولة من حيث مبادئها ومراحلها و 

املتبعة لضبط عمليات املقبوضات الحكومية، والرقابة الداخلية والخارجية، ودور ديوان املحاسبة في الرقابة 

ات املشترياملالية، والحسابات الحكومية وأنواعها والحساب الختامي للدولة، ونظام الرقابة الداخلي على 

الحكومية، والعطاءات واستالم اللوازم وقيدها، ومعالجات حاالت محاسبية على عمليات الشراء واملناقصات، 

 ومحاسبة املؤسسات غير الربحية كالجامعات واملستشفيات

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 :يلي ما إلى املساق هذا يهدف

 النظري. املجال بالدولة في املتعلقة املالية القضايا الحكومية في املحاسبة يحدد دور  .1

 .العملي املجال بالدولة في املتعلقة املالية القضايا الحكومية في املحاسبة يحدد دور  .2

 .االقتصادي على املستوى  الحكومية املحاسبة دور  يبين .3

 االجتماعي. على املستوى  الحكومية املحاسبة دور  يبين .4

 ككل. االقتصادي امالنظ في خدمة الحكومية املحاسبة دور  ُيحدد .5

 العامة. األموال مجاالت مسار في املالية لإلدارة املحاسبة الحكومية مساعدة يشرح .6

 1998 لعام7 رقم قانون  وفق للسلطة املوازنة العامة إعداد يتعرف على طرق  .7

 .الحكومي للنظام املحاسبي التنظيمي يرسم الهيكل .8

 املوازنة العامة.يميز بين أنواع الرقابة الداخلية في تنفيذ  .9

 يميز بين أنواع الرقابة الخارجية في تنفيذ املوازنة العامة. .11

 العامة املوازنة تنفيذ على الخارجية الرقابة بأنواع التعريف .11
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 السابقة لألهداف بالجوانب التطبيقية النظرية الجوانب يربط .12

 .عليه طرأت والتعديالت التي 2005 لعام 43 الفلسطيني رقم املالي يتعرف على النظام .13

ًاخرجامًعلاقاقت :

 :على أن قادرا املساق لهذا بعد دراسته الطالب يكون  أن املفترض من

 للدولة. املوازنة العامة إلعداد العلمية األسس ُيحدد .1

 الحكومية واتخاذ القرارات والتخطيط الرقابة املالية ألغراض التقارير أهمية يبين .2

 العام. اإلنفاق فهم خالل الدولة من لسيادة العلمي املعنى ُيحدد .3

 جغرافية...( مختلفة )اقتصادية، بأهداف االستثماري للدولة القرار مفهوم يربط .4

 التخصيص. مثل إعادة مستقبال السوق  في تخصيصية تستخدم معاني تحديد على يقدر .5

قاعدة  واإلنجليزية لتشكيل باللغتين العربية الحكومية املحاسبة أنظمة وبرامج في الحاسوب مع يتعامل .6

 مساقات أخرى. في مستقبلية ملعلومات تراكمية أساسا لتكون  ثابتة علمية

 فلسطين. في الحكومية املحاسبة في والسجالت املستخدمة الدفاتر يستخدم .7

 .الحكومية والنفقات املتعلقة باإليرادات املحاسبية القيود يثبت .8

 )العمليات الحكومية(ُيجري املعالجة املحاسبية لعمليات الصرف والتحصيل  .9

 ُيعد قوائم مالية حكومية وللمنظمات الغير هادفة للربح. .11

 ُيحدد مفهوم األموال والتفرقة بين أنواعها وكيفية املحاسبة عنها. .11

 علارعجعًت :

 .2117د. أحمد محمد ابو شمالة ، . د.يونس عليان الشوبكي1 .12

 .2113ترجمة د. سامر جميل رضوان  -. د. رافت سالمة محمود 2 .13

 .2111. د. خالد الخطيب، دار وائل 3 .14
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ً

ً

ً

ً

 ت :BADM3312احاستاًإرعة اً

ًوفمًعلاقاقت :

 البيانات وتحليل لقياس الكمية الالزمة والطرق  واالجراءات الطالب باملفاهيم يزود االدارية املحاسبة مساق

املنشأة،  في املستويات املختلفة على االدارية واتخاذ القرارات والرقابة التخطيط ألغراض املحاسبية الضرورية

 هذه كما وتشمل االنشطة تكاليف ونظام بحجم التكلفة التنبؤ في املستخدمة التكاليف والنماذج وسلوك

 والتكاليف الصناعية واالجور  املواد املعيارية وانحرافات والتكاليف االرباح، الشاملة وتخطيط املوازنة البيانات

 الثابتة الغير مباشرة الصناعية التكاليف املرنة وانحراف املوازنات املتوازن، وبطاقة االداء املتغيرة مباشرة الغير

 التخاذ التكاليف املالئمة أنواع املساق كما يستعرض ، الالمركزية اطار في باألقسام الخاصة التقارير واعداد

خاللًساعاًاولمدةًكمناتشاًانًيلمًصبت قًااًرةسهًعلبالبًفيًعلاقاقًانًًالغير مالئمة. وتلك القرارات

 خاللًحلًعللبت قامًوعللماة نًعلوما ا.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 اإلدارية. بيانات املحاسبة لطبيعة فهم الطالب تطوير .1

 .التخطيط والرقابة في مجاالت السليمة اتخاذ القرارات في البيانات يستخدم .2

 الشركات ونتائجها املرجوة وغير املرغوبة أهداف كوسيلة لتحقيق والرقابة تطوير عملية التخطيط .3

تطوير قدرة الطالب على اختيار وتطبيق االدوات التي تزود بها املحاسبة االدارية إلعداد وعرض التقارير  .4

 املحاسبية الخاصة بخدمة العملية االدارية.

 ُيحدد مفهوم وأهداف املوازنات التخطيطية. .5

 أن يتعرف مزايا نظام التكاليف املبنية على األنشطة وعيوبه وتطبيقه في املنشآت املختلفة.  .6
ً

ًاخرجامًعلاقاق

 على أن: قادًرا الطالب املساق، سيكون  هذا دراسة من االنتهاء بعد
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 الربحية والتجارية وغير والخدمية املنظمات الصناعية في اإلدارية تلعبه املحاسبة الذي الدور  أهمية ُيقدر .1

 والحكومية.

واستخدام  ومعالجة بتجهيز التي تتعلق والتقنيات واالدوات باملحاسبة االدارية الخاصة املفاهيم ُيحدد .2

 .واتخاذ القرارات والرقابة ألغراض التخطيط املحاسبية املعلومات

 مالية. غير واخرى  مالية بيانات ومعلومات على االدارية الخاصة باملحاسبة التقارير اشتمال أهمية يبين .3

 .عام التنظيمي بشكل السلوك على ألغراض الرقابة االدارية واستخدام املحاسبة تصميم كيفية يوضح  .4

 .االدارية املحاسبة تواجه واألخالقية التي السلوكية العوامل يتعرف على .5

 مجال اإلبداعي في التفكير ومهارات االتصال الفعال على والقدرة التحليلية والتفسيرية املهارات تطوير .6

 .االدارية املحاسبة

 علارعجعًت :

 .2115. د. نصر صالح محمد، دار املسيرة 1

 .2111. أ.د عبد الناصر ابراهيم نور & أ.د مؤيد محمد الفضل، دار املسيرة 2

 .2119أ.د جبرائيل كحالة، دار الثقافة  ، . أ.د رضوان حنان3
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًت :BADM4224رةعسامًعلجدوىًعلتلاارياً

ًوفمًعلاقاقت :

يتناول هذا املقرر  دراسة أسس وكيفية إعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية الجديدة، 

وكذلك كخطوة ضرورية قبل تنفيذها ويشمل هذا املقرر على املوضوعات التالية: اإلطار العام لدراسة الجدوى 

،الدراسة التسويقية وتقدير حجم الطلب، أهداف الدراسة االقتصادية " مدخل ومفاهيم أساسية " 

التسويقية، البيانات املطلوبة إلعداد الدراسة التسويقية ومصادرها وطرق جمعها، تقدير حجم الطلب وتقدير 

الحصة التسويقية ،الدراسة الفنية وإعداد التقديرات املالية، وتشمل مراحل إعداد الدراسة الفنية 

اإليرادات "، الدراسة التمويلية: مصادر التمويل  –التقديرات املالية "جداول التكاليف  والهندسية، إعداد

ات تحليل الربحية التجارية وتقييم املشروعات، طرق تقييم املشروع –وتكلفته _ تحديد الهيكل التمويلي األمثل 

 ية القومية.الربح  ترتيب املشروعات االستثمارية واملفاضلة بينها، تحليل –االستثمارية 

ًإلىً ًعلباتا ًصقق م ًيلم ًبح ث ًعملي ًاولمدة ًساعا ًخالل ًان ًعلاقاق ًفي ًعلبالب ًرةسه ًاا ًصبت ق يلم

ًصقر ًر ًثمًكلابا ًلديها ً ًلدةعساًعلجدوىًعلتلااريا ًبز اةعمًا دعن اًلشركاًالخااا اجميعامًصقيا

ًيقياًعلبالبًبإعدعرًجدوىًعتلااريا
ا
  لاشروعًفغيًرً.ًوعضحًعماًتوامه.ًانًهذهًعلجدوى.ًأيضا

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 يتعرف املنهجية العلمية إلعداد دراسات جدوى. .1

يبين كيفية معرفة مدى جدوى إنشاء مشروع استثماري مقترح قبل تنفيذه بطريقة علمية من خالل إعداد  .2

 الدراسات الخاصة بتقييم جدوى املشروعات االستثمارية.

ة والدراسة التفصيلية من الدراسة التسويقية والفنية والتحويلية وكذلك يعرف آلية إعداد الدراسة املبدئي .3

 التقييم املالي واالقتصادي للربحية التجارية.

 يكتسب الطلبة القدرة على دراسة وتحليل دراسات الجدوى االقتصادية. .4

 اخرجامًعلاقاق
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 يتعرف الطالب املقصود بالفكرة االستثمارية وأولويات قرارات االستثمار. .1

يتتبع الخطوات التحليلية لدراسة الجدوى االقتصادية، مما يساعده في القيام بإعداد دراسة جدوى  .2

اقتصادية ملشروع ما ويستطيع من خالل ذلك أن يقرر الشكل القانوني للمشروع ويقيم اآلثار البيئية 

 للمشروع، كما يحلل الربحية التجارية واالجتماعية للمشروع.

ًعلارعجعت :

ً عتيبي)مؤلف ثاني(:: نضال الحواري)مؤلف(، عمان ) االردن (:دار اليازوري . ضرار ال1

   2113العلمية للنشر والتوزيع 

 2112ن خلف)مؤلف(، اربد ) االردن (:عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع فليح حس -2

2111ًًاألردن .د. محمد محمود العجلوني + أ.د. سعيد سامي الحالق، دار اليازوري العلمية، عمانً-3

ً

ًت :BACC3313 رةعسامًاحاسب اًبالاغاًعادنجايزيا

ًوفمًعلاقاقت :

يتناول هذا املساق باللغة االنجليزية مقدمة في املحاسبة وفي الوظائف واألهداف، أهمية، ونظام املحاسبة، نظام 

عليها،  املالية( التي يحتوي القيد املزدوج، املعامالت امليزان، ميزان املراجعة وإعداد الحسابات الختامية )القوائم 

   أيضا التعديل في تأجيل ومستحقات، الثابتة واألصول املتداولة، وتصنيف البيانات األخطاء والتصويبات.

ًعللبت قامً ًحل ًخالل ًان ًكمناتشا ًاولمدة ًساعا ًخالل ًان ًعلاقاق ًفي ًعلبالب ًرةسه ًاا ًصبت ق يلم

 وعللماة نًعلوما ا.

ًًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 .على مفاهيم محاسبية متنوعة باللغة االنجليزية يتعرف .1

 .يتعرف على مصطلحات هامة في املحاسبة باللغة االنجليزية .2

 يوفر حاجة سوق العمل املتزايد ملحاسبين يجيدون اللغة اإلنجليزية. .3

ًاخرجامًعلاقاق

ًعنًيكينًعلبالبًتارةعًعلىًأنًت :

 .باللغة االنجليزية يتعرف الطالب باملصطلحات املحاسبية الهامة والشائعة .1

 ُيحسن مستوى اللغة االنجليزية لطالب املحاسبة. .2

 علارعجع

Dr>rama Krishna,2013 finance and accounting case studies book in 2013ً
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ً

ً

ً

ً

ً

ًت :BACC3324احاستاًخافاً

ًوفمًعلاقاقت :

 الفروع واالقسام ذات بالشركات املالية الخاصة العمليات بطبيعة تعريف الطالب إلى املساق هذا يهدف

 بما املختلفة الفروع واألقسام ذات بالشركات املالية الخاصة العمليات إثبات في املحاسبية املتبعة واإلجراءات

 العمليات مناقشة يتم إلى ذلك وإضافة األمانة برسم البضاعة املرسلة معالجة وكذلك .العمليات املتبادلة فيها

 .كالجمعيات والنوادي الحكومية، عن الجهات عدا الربح، لتحقيق ال تهدف التي املؤسسات تخص املالية التي

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 األمانة(. بضاعة الفروع ، ، األقسام )  محاسبة من كل املتبع في املحاسبي بالنظام الطالب يتعرف .1

 .الثالث النظم في بالبضاعة واملصروفات املتعلقة القيود املحاسبية إثبات مهارة الطالب يكتسب .2

 .واالقسام للفروع واالرباح والخسائر( )املتاجرة الدخل العمومية وقائمة امليزانية تجهيز يتتبع آلية .3

 .بضاعة االمانة عن املحاسبة يتتبع آلية .4

 الربحية. املنظمات غير عن املحاسبة يتعرف آلية .5

 النوادي. مثل املؤسسات االهلية عن املحاسبة يتعرف آلية .6

 الجمعيات الخيرية عن املحاسبة يتعرف آلية .7

ًاخرجامًعلاقاق

 -بعد االنتهاء من دراسة هذا املساق، سيكون الطالب قادًرا على أن: 

 يقييم عناصر املحاسبة عن الفروع واالقسام. .1

 توضيح بضاعة األمانة واملحاسبة عن العمليات التي تتم عليها. .2

 يستخدم نظم التقييم املختلفة لبضاعة االمانة. .3

 حساب املقبوضات واملدفوعات والقوائم املالية للمنظمات الغير ربحية.ُيعد  .4

 املراجع: 

 2119أ.د جبرائيل كحالة ، دار الثقافة  ، أ.د رضوان حنان -1
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ً

ً

ً

ً

ً

ًت :BACC4322ًاحاستاً-أخالت امًعلاهنا

ًوفمًعلاقاقت :

 خالل استعراض تجاربيستهدف هذا املساق أخالقيات وسلوكيات مهنة املحاسبة واملراجعة بصفة عامة من 

في هذا الشأن  IFACمصر وبعض الدول األخرى في هذا املجال مع التركيز على اصدرات االتحاد الدولي للمحاسبين 

، وتجدر االشارة إلى أن وظيفة املحاسبة هي قياس وتوصيل العديد من املعلومات املالية للعديد من الجهات والتي 

ة دية وتقييم االداء املالي للشركات والتنبؤ بالعائد املتوقع للمستقبلمن ناحيتستخدم في اتخاذ القرارات االقتصا

أخرى فإن الوظيفة األساسية للمراجعة هي اضفاء الثقة على املعلومات املالية مما يزيد من درجة االعتماد عليها 

افة إلى واعد السلوكية باإلضفي اتخاذ القرارت وال شك ان التزام املحاسبين واملراجعين بمجموعة من املبادئ والق

ماتفرضه املعايير املهنية والقوانين والتشريعات التي تفرضها الدول املختلفة من شانها رفع مستوى املهنة وزيادة 

 جودة أدائها وزيادة ثقة املجتمع فيها  

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

تع بها      ألخالقيات الحميدة التي يتميتعرف الطالب على أخالقيات املهنة في اإلسالم والسلوك الوظيفي وا .1

 املوظف.

 يتعرف الطالب على أهم املشكالت الخلقية التي تواجهه في ميادين العمل. .2

 يوضح معالجة الجوانب الخلقية املتعلقة بمهنته في أي قطاع. .3

ًاخرجامًعلاقاق

ًعنًيكينًعلبالبًتارةعًعلىًأنًت :

 اآلخرين.ُيحدد سلوك املوظف الصحيح وآلية تفهمه سلوك  (1

 يميز بين السلوك األخالقي والغير أخالقي. (2

 يتحلى الطالب بالخلق الحسن والوازع الديني للطالب أثناء ممارسة عمله. (3

 يتعرف على السلوك اإليجابي لدى الطالب في مجال األعمال خاصة في أوقات ضغوط العمل. (4

 علارعجع
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وسايك امًاهناًعملحاستاًوعلارعجوا،ًًعتدًعليهابًناًرعليًًوشحارةًعلق دًشحارةًتيععدًأخالت ام

ً،ًعلدعًةعلجااو اًلانشًر،ًااًر2002ًادخلًااريًوعربيًروليًاقاةن،

ً

ً

ً

ً

ًت :BACC3321(1ًصدت قًحقابامً)

ًوفمًعلاقاق

 .عنها الحسابات ومسؤولية مراجع مراجعة الحسابات الحسابات، وانواع مراجعة بمقدمة عن املساق هذا يبدأ

 وتقييم التدقيق املهنية، دراسة معايير القانونية واألخالقية، مسؤوليات املحاسب مواضيعاملساق  هذا يتضمن

 تقارير التدقيق، ثم ومن هذه الدالئل وتوثيق وتقيم دالئل التدقيق على وكيفية الحصول  الداخلية نظام الرقابة

 التدقيق الطالب بأدلة تعريف السلوك املنهي، مع وقواعد املراجع الخارجي وحقوق  على مسئوليات يشتمل كما

ًًالدولية.

ًعللبت قامً ًحل ًخالل ًان ًكمناتشا ًاولمدة ًساعا ًخالل ًان ًعلاقاق ًفي ًعلبالب ًرةسه ًاا ًصبت ق يلم

 وعللماة نًعلوما ا.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 وأهدافه وأهميته. الحسابات تدقيق مفهوم يستعرض .1

 .يفرق بين تدقيق الحسابات واملحاسبة املالية .2

 ارتكابها وتصحيحها. ومواطن األخطاء وأنواع وأسباب ارتكابهما والغش األخطاء مفهوم ُيحدد .3

 .األخطاء والغش اكتشاف عن املدقق وأشكاله ومسؤولية وأهدافه الغش مفهوم ُيناقش .4

 .اإلثبات أدلة كمية وحجّية على املؤثرة والعوامل التدقيق وأنواعها في اإلثبات أدلة مفهوم يستعرض .5

 .التدقيق في ألدلة اإلثبات كمصادر الحسابات مدقق يعتمد عليها التي واألساليب وسائلال يستعرض .6

 يستعرض مفهوم الرقابة الداخلية وأهدافها وأسباب تطورها. .7

يناقش إجراءات تصميم نظام سليم للرقابة الداخلية وأهمية نظام الرقابة الداخلية ملدقق الحسابات،  .8

 الداخلية. ووسائل فحص وتقييم نظام الرقابة

 يتعرف على التدقيق الداخلي وأهميته وأهدافه وأوجه التعاون بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي. .9

 يتعرف على مقومات عملية تدقيق الحسابات في الواقع العملي. .11

 يتعرف على تقرير مدقق الحسابات واملعايير املتعلقة به وأنواع التقارير والتحفظات التي تتضمنها. .11
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 اخرجامًعلاقاق

 :على أنه قادرا الطالب يكون  أن املساق، يفترض هذا دراسة من االنتهاء بعد

 .املدقق يعتمد عليها التي التدقيق وأساليب الحسابات وأهميته تدقيق علم مفهوم ُيحدد .1

 تصحيحهما. وطرق  حدوثهما ارتكابهما ومواطن وطرق  والغش األخطاء ُيحدد .2

 اإلثبات. أدلة على في الحصول  املدقق عليها يعتمد التي وأهميتها واملصادر التدقيق في اإلثبات أدلة يطبق .3

 للرقابة الداخلية سليم نظام أي عليها يستند واألركان التي الداخلية الرقابة مفهوم يشرح .4

 واملدقق الخارجي. الداخلي املدقق بين وأوجه التعاون  الداخلي، التدقيق مفهوم يبين .5

 .تدقيق الحسابات عملية ذتنفي مقومات يشرح .6

 وواجباته. الحسابات وحقوقه بمدقق املتعلقة القواعد يوضح .7

 في التقرير. ترد قد التي والتحفظات الحسابات وأنواعه مدقق تقرير مفهوم ُيحدد .8

 .يتعرف على معايير التدقيق واملبادئ املحاسبية .9

 :  علارعجع

 2115األردن دار وائل دار اليازوري العلمية، تدقيق حسابات،عمان  -1

 2115دار وائل  تدقيق حسابات، ، علي عبد القادر الذنيبات -2

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

http://darwael.com/content/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://darwael.com/content/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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ً

ً

ً

ً

ً

ًت :BACC4314احاستاًالقدااً

ًوفمًعلاقاق

 معالجة وكيفية في االعمال باالندماج املتعلقة املواضيع املتقدمة بدراسة املحاسبة مادة في الدراسة تتعلق

 الزميلة في الشركات االستثمارات عن للمحاسبة حقوق امللكية طريقة ودراسة االستحواذ االستثمارات بطريقة

 .سيطرة هام أو تأثير عنها ينشأ ال التي عن االستثمارات للمحاسبة العادلة القيمة التكلفة وطريقة طريقة ودراسة

 السياق هذا في تنشأ القضايا التي ومعالجة اعدادها وكيفية املالية املوحدة القوائم دراسة في املادة تتعمق كما

 أو اراض ي أو بيع بضاعة من والتابعة القابضة اتبين الشرك املتبادلة العمليات عن الناتجة األرباح البينية مثل

 .املتبادلة والقروض والسندات قابلة لإلهالك أصول 

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 والطرق  واالتحاد عمليات االندماج فيها بما املختلفة االستثمار والتوسع أشكال الطالب على  يتعرف .1

 .االستثمارات هذه معالجة في املحاسبية املستخدمة

 االستحواذ تاريخ وذلك في سليم بشكل املوحدة املالية إلعداد القوائم الالزمة املهارات الطالب يكتسب .2

 والقيمة قيمة االستثمار بين للفرق  الالزمة عمل اإلطفاءات على القدرة ذلك في بما الفترات الالحقة وخالل

 .الدفترية

 بإعداد وعرض القوائم املالية املوحدة.يشرح نظريات الشركة االم ونظرية املنشأة وعالقة ذلك  .3

يتتبع املعالجات املحاسبية للعمليات املالية املتبادلة بين الشركات القابضة والشركات التابعة وأثر ذلك على  .4

 القوائم املالية املوحدة.

ًاخرجامًًعلاقاقًت :ً

 :على أنه قادًرا الطالب املساق، سيكون  هذا دراسة من االنتهاء بعد

 .سليمة بطريقة االستثمارات عن في املحاسبة امللكية حقوق  طريقة يطبق .1

 .واالتحاد عمليات االندماج عن للمحاسبة االستحواذ املتعلقة بطريقة املختلفة القضايا يناقش .2
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 املكاسب أو الشهرة ثم املحددة ومن وااللتزامات االصول  على هذه التكلفة وتوزيع االستحواذ تكلفة ُيحدد .3

 .االستحواذ عن جةالغير عادية النات

 الدخل) االقلية الخاصة بحقوق  املبالغ وحساب األقلية والتفرقة )التمييز حقوق  مصطلح يستنتج .4

 امللكية. وحساب واالرباح املحتجزة والتوزيعات

التسويات  اجراء وضرورة التابعة والقابضة الشركات بين االصول  في تبادل املتبادلة العمليات مفهوم ُيحدد .5

 .املالية املوحدة القوائم اعداد عملية قبل املناسبة

 .املخزون في البينية البيع عن عمليات الناتجة املتبادلة الحسابات يحذف .6

 .املوحدة املالية القوائم ُيعد .7

 ت :ًًعلارعجع

 . 2119خالد أبو حشيش ، محاسبة متقدمة، دار وائل للنشر ، دار وائل،  .1

  2111محاسبة متقدمة،.، . جون الرسن، مونش ي، ترجمة أحمد حجاجد .2
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 ت :BACC3325احاستاًضر ب اً

ًوفمًعلاقاق

يستعرض هذا املساق التعريف باملحاسبة الضريبية انطالقا من تعريف الضريبة وماهيتها والتعريف بالضريبة 

ي والنظام االقتصاد في املجتمعات املعاصرة وأهدافها وأهميتها كأداة فعالة في خدمة النظام املالي للدولة

 املباشرة مثل واالجتماعي وذلك بتناول قانون ضريبة الدخل في فلسطين مع أمثلة تطبيقية ألنواع الضرائب

 ضريبة القيمة مثل غير املباشرة املهن والضرائب الصناعية وضريبة وضريبة األرباح الرواتب واألجور  ضريبة

في  جانب االيرادات قوانين اللوازم و األنظمة املالية واستعراض الجمارك، وقوانين االستثمار و املضافة وضريبة

 .واملتعلق بضريبة الدخل (12) رقم املعيار الدولي على الى التعرف باإلضافة هذا .الفلسطينية املوازنة

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 .وماهيتها وأنواعها الضريبة تعريف انطالقا من الضريبية يتعرف على املحاسبة .1

 .وخصائصها وأهدافها املجتمعات املعاصرة في يتعرف على الضريبة .2

 واالعتباريين. لألشخاص الطبيعيين املحاسبي النظام في خدمة فعالة كوسيلة يتعرف على الضريبة .3

  للمكلفين الحقيقية اإليرادات ُيحدد .4
ً
 النافذة. واألنظمة للقوانين وفقا

 .بذلك املفاهيم املرتبطة واهم للضريبة خاضع والدخل الغير للضريبة الخاضع الدخل يفرق بين .5

 .الضريبي الضريبي والتهرب التجنب بين يفرق  .6

 يتعرف على ضريبة الدخل في فلسطين انطالقا من الواقع العملي في دوائر ضريبة الدخل .7

 2114لسنة  17يتعرف على  قانون ضريبة الدخل في فلسطين رقم  .8

 والتحقيقات.يفرق بين الغرامات واإلعفاءات  .9



42 
 

 يطبق حاالت عملية لربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي .11

 يتعرف الطالب طرق االعتراض على ضريبة الدخل. .11

 2118يتعرف على قانون الضريبة الفلسطيني املعدل لسنة  .12

 يتعرف على ضريبة القيمة الضافة واهم خصائصها وواقع ضريبة القيمة املضافة في فلسطين. .13

 على قانون ضريبة القيمة املضافة في فلسطين. يطبق حاالت عملية .14

 اخرجامًعلاقاق

 :على أن قادرا الطالب يكون  يفترض أن املساق، هذا دراسة من االنتهاء بعد

 .وأنواعها وخصائصها وماهيتها الضريبة يتعرف على .1

 الطبيعيين واالعتباريين لألشخاص املحاسبي خدمة النظام في فعالة كوسيلة الضريبة يشرح .2

 النافذة واألنظمة وفقا للقوانين للمكلفين الحقيقية اإليرادات ُيحدد .3

 .بذلك املرتبطة املفاهيم واهم خاضع للضريبة الغير والدخل للضريبة الخاضع الدخل يفرق بين .4

 .والتهرب الضريبي الضريبي التجنب بين يفرق  .5

 الدخل ضريبة دوائر في الواقع العملي من انطالقا فلسطين في الدخل ضريبة يتعرف على .6

 2004 لسنة 17 فلسطين رقم في الدخل ضريبة قانون  يتعرف  .7

 .االعفاءات، التخفيضات الغرامات، بين يميز .8

 17 رقم الدخل الفلسطيني ضريبة لقانون  التطبيقي النظري بالجانب الجانب لربط عملية حاالت يطبق .9

 2004 لسنة

 .ضريبة الدخل على االعتراض طرق  يوضح .11

 2008 املعدل لسنة الفلسطيني الضريبة قانون  يتعرف على .11

 .فلسطين املضافة في القيمة ضريبة وواقع واهم خصائصها الضافة القيمة يتعرف على ضريبة .12

 .فلسطين في املضافة ضريبة القيمة قانون  على عملية حاالت يطبق .13

 (.12) رقم الدولي املتعلقة باملعيار الجوانب اهم يبين .14

 علارعجعًت :ً

2118ًًًً، دار وائلعادل قطاونة. 1

2118ًأ.د عبد الناصر ابراهيم نور & د. نائل حسن عدس دار املسيرة ً-3

ً

ً

http://darwael.com/content/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9
http://darwael.com/content/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9


43 
 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًت :BACC3322(2ًصدت قًحقابامً)

ًوفمًعلاقاق

 العينة التحليلية، استخدام واملستقبلية، املراجعة االحداث الالحقة :االتية على املواضيع املساق هذا يركز

مراجعة  الثابتة، املتداولة واالصول  مراجعة االصول  اآللي، واستخدام الحاسب املراجعة اإلحصائية في

 تقارير املراجعة،  املراجعة،عمليات  استكمال حقوق امللكية، مراجعة وطويلة االجل، قصيرة االلتزامات

خاللًساعلينًعمليًاولمدةًبح ثًيلمًصقق مًعلباتاًإلىًاجميعامًصقياًبز اةعمًا دعن اًلاكاصبًصدت قً

احاسب اًالخاااًادكقابًعلبالبًاهاةعمًعلارعجوامًعللحا ا اًوعلاال اًوكذلكًعللورفًعلىًعلبرعاجًذعمً

ًهذهًعلز اةعمعلوالتا.ًوكلاباًصقر ًرعماًتوامهًعلبالبًانً

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 وإجراءات التدقيق. ومحتوياته وتقرير املدقق التدقيق ومعايير الحسابات وأهدافها الطالب تدقيق يتعرف .1

 وأهداف تدقيقها. التجاري  املشروع واآلجلة في النقدية للعمليات بالدورات املستندية الطالب يتعرف .2

 .األمريكية الطريقة واآلجلة باستخدام النقدية للعمليات والحسابياملستندي  التدقيق أساليب يناقش .3

 الصناعية املصروفات، التكاليف األجور، املواد، (التكاليف لعناصر بالدورات املستندية الطالب يتعرف .4

 املشروعات الصناعية. في ) غير املباشرة التقديرية

 .املشروعات الصناعية في ر التكاليفلعناص الحسابي املستندي والتدقيق التدقيق أساليب يناقش .5

 .الصناعية التجارية واملشروعات املشروعات في القوائم املالية تدقيق أساليب يناقش .6

ًاخرجامًعلاقاق

 :على أن قادرا الطالب يكون  يفترض أن املساق، هذا دراسة من االنتهاء بعد

 .املشروع التجاري  في واآلجلة النقدية العمليات الداخلية على الرقابة نظام قواعد يتعرف .1
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 .املشروعات التجارية في ومدفوعات من مقبوضات املالية للعمليات املستندية الدورات ُيحدد .2

 التجارية املشروعات في املالية التدقيق للعمليات وإجراءات التدقيق أهداف يتعرف .3

 .التجاريةاملشروعات  في النقدية العمليات املختلفة لتدقيق التدقيق أساليب يستخدم .4

 التجاري  املشروع في اآلجلة لتدقيق العمليات املختلفة التدقيق أساليب ُيحدد .5

 .الصناعية املشروعات في التكاليف املختلفة لعناصر املستندية الدورات يشرح  .6

 .الصناعية املشروعات التكاليف في لعناصر التدقيق يطبق إجراءات .7

 صناعية تكاليف عمل، مصروفات، مواد، (التكاليف عناصرلتدقيق  املختلفة التدقيق أساليب يستخدم .8

 .الصناعية املشروعات في ) مباشرة تقديرية غير

 الصناعية. واملشروعات التجارية املشروعات في نتائج األعمال قوائم تدقيق أساليب بين يميز .9

 .املالي قائمة املركز عناصر تدقيق أساليب يستخدم .11

 علارعجعًت :ً

)مؤلف(: لؤي محمد وديان )مؤلف ثاني( عمان )األردن(: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع  سامي محمد الوقاد -1

8010. 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



45 
 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًت :BACC3312احاستاًرول اً

ًوفمًعلاقاق

 املستوى الدولي على االعمال التي تواجه للتحديات االساسية الطالب باملعرفة ليزود املساق هذا صمم لقد

 سيتم .الدول  مختلف املحاسبية في واملمارسات املحاسبة واملعايير مهنة على القضايا والتحديات هذه تؤثر وكيف

 وعرض العام إلعداد لإلطار تفصيلية دراسة الدولية، مع املحاسبة معايير املحاسبة الدولية، أهداف على التركيز

 واستعراض التدقيق الدولية، أدلة وكذلك املالية( )عرض القوائم االول  املحاسبي املالية واملعيار القوائم

كما  الدولي، املستوى  على بينها وتطبيقها واملواءمة املحاسبية وضع املعايير بعملية املهتمة املنظمات الدولية

بعملة  العمليات مثل الدولية بيئة االعمال في العمل عن الناشئة بعض القضايا عن املحاسبة املساق يشمل

التي  الدولة االم أو الشركة عملة غير بعملة التي تكون  التابعة والشركات املالية للفروع القوائم ترجمة و أجنبية

 .املستوى الدولي على الضريبية الدولية والقضايا التحويل أسعار املركز الرئيس ي، فيها يقع

ًعألهدعفًعلواااًلامقاق

 والتحليل. املالي املحاسبة، التقرير تاريخ علم املحاسبة، في الدولية على التوجهات يتعرف .1

 املالي. التقرير مجال في بين الدول  الرئيسية الفروق ُيحدد .2

 .بينهما والفرق  املعايير وعملية وضع املختلفة املحاسبية واملمارسات املعايير املواءمة بين عملية يشرح .3

 .الدولية املحاسبة معايير ودور لجنة الدولية املحاسبة تطور معايير يناقش .4

 والبيئات الدول  املالية في التقارير وعرض وعملية اعداد الدولية عن الشركات معمقة بنظرة يزود الطالب .5

 املختلفة

 عن التقرير املالي ترافق التي واملشكالت املحاسبية والقضايا الشركات الدولية ونمو تطور  يتتبع دراسة .6

 العمليات التي عن املحاسبة الدولي وكذلك املستوى  على أسعار الصرف وتغير االقسام مثل تقارير عملياتها

 أجنبية. بعمالت تتم

 االجنبية الفروع عن عمليات املحاسبة في الوظيفية ودورها العملة يطبق .7
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 .املرتبطة بها املحاسبية الدولية والقضايا التحويل أسعار يناقش .8

 علارعجعًت :ً

االعصار العلمي للنشر والتوزيع: عمان )األردن( أحمد محمد العداس )مؤلف( عمان )األردن(: دار  .1

 .2111مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع 

ً

ً

ً

 ت :BACC3311نظر اًاحاسب اً

ًوفمًعلاقاق

 البحث من واالنتقال التنظير املحاسبي، ومحاوالت علم املحاسبة تطور  املساق هذا يستعرض

 بين للتمييز للمحاسبة املالية املفاهيمي الطالب باإلطار تزويد الى باإلضافة .املعايير إنشاء إلى املبادئ عن

 والدخل والخسائر _ صافي الدخل _املصروفات واملكاسب الدخل )مثل االيرادات بقائمة املفاهيم الخاصة

املالك  استثمارات – األصول والخصوم مثل) املالي املركز التغيرات في وقائمة املالي وقائمة املركز) الشامل

 واملناهج قبوال عاما املقبولة املحاسبية واملبادئ املحاسبية الفروض كما يستعرض .(املالك والتوزيعات

املحاسبة  في األساسية املحاسبية واملفاهيم للمعلومات والخصائص النوعية محاسبية، لتكوين نظرية العلمية

 وتطورها.

ةًكمناتشاًانًخاللًحلًعللبت قامًيلمًصبت قًااًرةسهًعلبالبًفيًعلاقاقًانًخاللًساعاًاولمد

 وعللماة نًعلوما ا.

ًأهدعفًعلاقاقت :

 حول الطبيعة املحاسبي ومحاوالت التنظيم املحاسبة الفكري لعلم والبناء باألساس النظري  الطالب يزود .1

ًالبحث. للمحاسبة ومناهج العلمية

 نظرية املحاسبة. هيكل ُيحدد .2

 املحاسبية جودة املعلومات ومفاهيم الوحدة املحاسبية بطبيعة باملفاهيم الخاصة الطالب يمد .3

 .املحاسبة في األساسية املفاهيم بيان .5املحاسبية  واملبادئ الفروض يستعرض .4

 (.GAAPمنظور ) وفق املالية األساسية للقوائم املفاهيم تطور  يشرح .5

 .املركز املالي في وقائمة التغيرات املالي وقائمة املركز الدخل الخاصة بقائمة املفاهيم ُيحدد .6
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 اخرجامًعلاقاقت :

 :على أن قادرا الطالب يكون  أن املساق، يفترض هذا دراسة من االنتهاء بعد

 في موضوع البحث في التعمق من شمولية تمكنه نظرة في املعلومات املحاسبي وربط الفكر تطور  يتتبع .1

 .معين محاسبي

 ُيحدد دور املناهج العلمية لتكوين نظرية املحاسبة .2

 .املحاسبية النظرية املكونة لهيكل االساسية العناصر ُيحدد .3

 املحاسبة. النظرية تكوين مداخل يطبق .4

  (G A A P) منظور  وفق القوائم املالية إلعداد اإلجراءات كافة يطبق .5

القرارات  بمتخذي املتعلقة إصدارا وخاصة وفق املحاسبية (FASB) للمعلومات النوعية الخصائص ُيحدد .6

 .وطرق اإلفصاح عملية على التركيز وكيفية

 املحاسبة. في األساسية املفاهيم يشرح .7

 . ( G A A P)وفق منظور  املالية للقوائم األساسية بتطور املفاهيم املتعمقة املعرفة يوضح .8

 .املالي املركز في وقائمة التغيرات املالي املركز وقائمة بقائمة الدخل الخاصة املفاهيم بين يميز .9

 علارعجعًت :ً

 8002عمان ) االردن (:دار وائل للنشر و التوزيع  8ط، محمد مطر)مؤلف(:: موسى السويطي)مؤلف ثاني( -1

 8008المنصورة ) مصر (:المكتبة العصرية للنشر و التوزيع ، محمد السيد الناغي)مؤلف( -2
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًت :BACC4324نظمًاواياامًاحاسب اً

ًوفمًعلاقاق

إلى نظم املعلومات املحاسبية، مفهوم النظم " عناصر النظام، أنواع النظم، نظم يتناول املساق مدخل 

املعلومات": وعناصر نظم املعلومات والرقابة عليها، مدخالت ومخرجات نظم املعلومات املحاسبية، واملعالجة في 

فيذ صميم النظم، تننظم املعلومات املحاسبية، ونظم إدارة قواعد البيانات، دراسة النظم ) تحليل النظم، ت

النظم،متابعة وصيانة النظم( وتصميم قواعد البيانات والرقابة في ظل نظم املعلومات املحوسبة وتقنيات تطوير 

 وتوثيق نظم املعلومات.

خاللًساعلينًعمليًاولمدةًباسلخدعاًأجهزةًعلكمت يصًروعلبرعاجًعلالخاااًعألخرىًذعمًعلاااًفيًاجالً

. بحيث ينش ئ الطالب برنامجه الخاص بإشراف مًوأنظماًعلاافامًوعلرتاباًعلدعخا اعملحاستاًوتيععدًعلت انا

 متخصص في املجال.

ًأهدعفًعلاقاقت :

 .األعمال وظائف يشرح .1

 .اإلدارية ونظم املعلومات املحاسبية نظم املعلومات بين يفرق  .2

 واملعلومات والبيانات املرتبطة بالنظام املفاهيم ُيحدد .3

 .املحاسبية نظم املعلومات في منها وأنواعها والغرض الوثائق انواع ُيفرق بين .4

 .املعلومات املحاسبية نظم في لدورات املعامالت الرئيسية املعامالت واألقسام املعالجة يوضح .5

 . الكمبيوتر الغش باستخدام عمليات يصف .6

 .يشرح األشكال التي تتخذها عمليات الغش .7
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 جهاز الرقابة على أهمية والخداع، األخالقيات، االحتيال لية،األساسية للرقابة الداخ املفاهيم ُيحدد .8

 .مهمة الكمبيوتر

 في الفرعية للمحاسبة األنظمة الداخلية ملختلف الضوابط تحسين حول سبل توصيات ُيقدم  .9

 .املؤسسة

 "ACCESSيتعرف الطالب على آلية تطبيق قواعد البيانات املحاسبية " .11

 اخرجامًعلاقاقت :

 دراسة هذا املساق، يفترض أن يكون الطالب قادرا على أن:بعد االنتهاء من 

 ُيميز بين نظم املعلومات املحاسبية ونظم املعلومات اإلدارية.  .1

 ُيحدد وظائف األعمال. .2

 يميز بين النظام والبيانات واملعلومات. .3

 يشرح معنى الوثائق وأنواعها والغرض منها في نظم املعلومات املحاسبية. .4

 األقسام الرئيسية لدورات املعامالت في نظم املعلومات املحاسبية.يعالج املعامالت و  .5

 يناقش الغش باستخدام الكمبيوتر وشرح األشكال التي تتخذها. .6

ُيحدد املفاهيم األساسية للرقابة الداخلية، األخالقيات، االحتيال والخداع، الرقابة على جهاز  .7

 الكمبيوتر مهمة.

 اخلية ملختلف األنظمة الفرعية للمحاسبة في املؤسسة.يضع توصيات لسبل تحسين الضوابط الد .8

 علارعجعًت :ً

          8012سالم عبد هللا حلس)مشرف(:: محمد احمد عبد الرزاق ابو حصيرة)اعداد(، غزة ) فلسطين (:المعد ً-1ً

8002ًغزة ) فلسطين (:المعد ً، د(عصام محمد البحيصي)مشرف(:: منذر يحيى صبحي الداية)اعدا - 8

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 ت :BACC2322احاستاًانشآمًاال اً

ًوفمًعلاقاق

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 

ة وبوالص التحصيل، األوراق املالية، واإلقراض والتسليف(، وفي النهاية إعداد الحسابات الختامية املستندي

والقوائم املالية ودراسة محاسبة شركات التأمين منها محاسبة التامين واعادة التامين، اعداد الحسابات 

ز اةعمًاًإلىًاجميعامًصقياًبخاللًساعاًعمليًاولمدةًبح ثًيلمًصقق مًعلباتالختامية في شركات التامين، 

ا دعن اًلاكاصبًصدت قًاحاسب اًالخاااًادكقابًعلبالبًاهاةعمًعلارعجوامًعللحا ا اًوعلاال اًوكذلكً

ًعللورفًعلىًعادجرعءعمًذًوًعلوالتا.ًوكلاباًصقر ًرعماًتوامهًعلبالبًانًهذهًعلز اةعم

  

ًعألهدعفًعلواااًلامقاق

 لألسس واملقومات يهدف املساق إلى إعداد الطالب 
ً
ملمارسة مهنة املحاسبة في املصارف التجارية )التقليدية( وفقا

 ملا 
ً
النظرية والتطبيقية التي يستند إليها النظام املحاسبي، واألساليب املحاسبية املطبقة في هذا الخصوص، وفقا

 يلي:

  رفيلبات العمل املصتزويد الطالب بأصول املعرفة للعلوم املصرفية ومستجداتها بما يتناسب ومتط .1

ترسيخ الفهم العميق للقواعـد واملبادئ املحاسبية التي تستند إليها املمارسات العملية للعمل في القطاع  .2

 املصرفي

 إكساب الطالب املهارة العملية من خالل ربط األصول النظرية بالواقع العملي. .3
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 ركزي على الجهاز املصرفي.التعرف على قواعد اإلشراف والرقابـة التي يمارسهـا البنك امل .4

التعرف على طبيعة عمليات التامين وانواعها واملتطلبات القانونية ومعرفة اإلطار العام للنظام املحاسبي  .5

 واعداد الحسابات الختامية.

ًاخرجامًعلاقاق

 ييخرج كوادر مؤهله تتمتع باملعارف واملهارات الالزمة بمستوى يتوافق مع احتياجات سوق العمل للعمل ف .1

  املؤسسات املصرفية.

 علارعجعًت :ًًًًً

 ة. قاعة الكتب العربي-المكتبة المركزية-غزة،ًًاالميرة ابراهيم عثمان)مؤلف(:: محمد السيد سرايا)مؤلف ثاني( -1

 

 ً

ً

ً

ً BACC4311:  صحا لًتيعئمًاال ا

ًوفمًعلاقاق

يسعى املقرر إلى التعريف باألسس النظرية والتطبيقية ألساليب تحليل التقارير املالية، وكذلك أساليب التنبؤ 

املالي وتقييم املنشآت ، ويتناول االستخدامات العديدة للتحليل األساس ي مع التركيز على تحليل الربحية ، ودور 

مان لك املتعلقة باالستثمار في األوراق املالية ، ومنح االئتالتحليل املالي في عمليات اتخاذ القرارات ، وخصوصا ت

، واالندماج . كما يهدف املقرر إلى إكساب الطالب املهارات املتعلقة باستخدام أدوات التحليل املالي لبنود القوائم 

يخية والنمطية لتار ومقارنتها مع املعايير ا املالية املختلفة، وتحديد العالقة بين البنود املختلفة لهذه القوائم

خاللًساعاًعمليًالخاصة وذلك للحكم على كفاءة إدارة املشروع ومركزه املالي قصير األجل وطويل األجل، 

اولمدةًبح ثًيلمًصقق مًعلباتاًإلىًاجميعامًصقياًبز اةعمًا دعن اًلشريامًالخاااًفيًعألوةعقًعلاال اًً

ًذوًعالتاًباألوةعقًعلاال ا ًعلوالتا.ًًادكقابًعلبالبًاهاةعمً وصدعولهاًوكذلكًعللورفًعلىًعادجرعءعمًذوً

 .وكلاباًصقر ًرعماًتوامهًعلبالبًانًهذهًعلز اةعم

ًعألهدعفًعلواااًلامقاق

 ينمي قدرات الطالب على تحليل وتفسير القوائم املالية. .1

 يطور قدرة الطالب على اتخاذ القرار املالي. .2

 اخرجامًعلاقاقت :

 :على أنه قادرا املساق لهذا بعد دراسته الطالب يكون  أن املفترض من

 يتعرف على البيانات املالية املطلوبة ألغراض التحليل وطبيعة هذه البيانات ومحدداتها.  .1

 ُيحدد األدوات واألساليب التي يستخدمها املحلل املالي في تطبيقاته  .2
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ـــعف( م .3 ــ ــــأة )بيان جوانب القوة والضــ ــ ـــتخدم نتائج التحليل في تقييم اداء املنشـ ــ جم ن نقاط مختلفة تنســـــــيســ

 وأهداف مستخدمي تلك املعلومات. 

 

ًت :ًًعلارعجع
 

 8008عبد الغفار حنفي)مؤلف( ، اإلسكندرية )مصر( دار الجامعة الجديدة للنشر  -1

ً

ً

ً

ً

ً

ًت :BACC4313صبت قامًاحاسب اًعلىًعلحاسيبً

ًوفمًعلاقاق

 يتم حيث .األعمال في ووظائفها املحاسبيةاملعلومات  نظم دور  في فهم الطالب لتطوير املساق هذا تصميم تم

 برامج استخدامه من خالل وذلك املحاسبة في في تخصصه الستخدامه الحاسوب الطالب في مهارات تطوير

 .اكسل مثل وجداول االلكترونية حاسوبية األصيل واملمتاز واملحاسب الذكي وبرامج برنامج مثل محاسبية جاهزة

 التشغيلية االستراتيجية األهداف انجاز املحاسبية لتسهل املعلومات نظم من فهم الطلبة تمكن نماذج وبإنجاز

خاللًساعلينًعمليًاولمدةًبح ثًيكتقبًعلبالبًاهاةعمًباسلخدعاًعلحزاًعللبت ق اًفيًاملؤسسة،  في

 عملحاستاًفيًاجالًصخااه.

ًأهدعفًعلاقاق

باستخدام  الكاملة الدورة املحاسبة وتطبيق املحاسبة الحاسوبية في التطبيقات للطلبة مبادئ يقدم .1

 .الحاسوب

 الحاسوبية خالل البرامج ومن االصيل مثل برنامج أخرى  جاهزة برامج محاسبية على يستطيع العمل .2

 .اكسل مثل والجداول االلكترونية

 .باستخدام الحاسوب املالية إلعداد القوائم الطالب مهارة ينمي .3

 .اكسل عمل ميكروسوفت أوراق املحاسبية باستخدام املسائل يحل .4

 .العمل اكسل أوراق والخسائر باستخدام األرباح املتاجرة وحساب حساب ميزان املراجعة، على عملي يطبق .5

 .تطبيقاته بكل األصيل املحاسبي برنامج يستخدم .6

 اخرجامًعلاقاق
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 :على أن قادرا املساق لهذا بعد دراسته الطالب يكون  أن املفترض من

 الحاسوب  اليومية باستخدام دفتر يجهز ويصمم .1

 .T C/A 2 شكل على العام األستاذ دفتر يصمم .2

   )املتحرك )األربعة أعمدة الرصيد العام ذو األستاذ دفتر ُيعد أو يصمم .3
ً
 الحاسوب مستخدما

 باستخدام الحاسوب واملجاميع املراجعة باألرصدة ميزان يصمم .4

 .الحاسوب األمريكية( باستخدام )الطريقة معا اليومية واألستاذ دفتر يصمم .5

 يستخدم الحاسوب في تصميم املتاجرة. .6

 يستخدم الحاسوب في تصميم األرباح والخسائر. .7

 يستخدم الحاسوب في تصميم املوازنة العمومية واملركز املالي. .8

 .يستخدم الحاسوب في تصميم قائمة الدخل .9

 علارعجع

 2112ة للنشر والتوزيع فريد نصر مشرف)مؤلف( القاهرة مصر دار الكتب العلمي

 211نضال محمود الرمحي )مؤلف( عمان األردن دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 ت :BACC4314أسال بًكم اًفيًعصخاذًعلقرعًة

ًوفمًعلاقاقت :

يتناول هذا املساق مقدمة عن األساليب الكمية ونشأتها وتعريفها ومفهوم اتخاذ القرارات بأساليب كمية تساعد 

املدراء في اتخاذ قرار ، فهو بداية يعمل على التعرف على بحوث العمليات ونشأتها وأساليب ظهورها وعالقاتها 

 ا لحل املشكالت ومساعدة املدراء في اتخاذ قراراتهمبالعلوم األخرى وأسباب انتشارها، واألساليب التي يتناوله

ملواجهة املشكالت املختلفة إن كانت مشاكل وصفية أو كمية وكيفية التعبير عنها بنماذج كمية بحته وتفسير 

هذه األرقام الكمية للوصول إلى الحالة املثلى، والتعرف على النماذج الكمية املختلفة، كما أن املساق يتناول 

 
ً
 تقييم املشاريع وطرق تصميمها بأكثر من أسلوب.أيضا

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 يتعرف على بحوث العمليات واألساليب الكمية التخاذ القرار. .1

 يستخدم ألساليب الكمية التخاذ القرار وحل املشاكل اإلدارية. .2

 يمثل املشاكل الوصفية بنماذج رياضية. .3

 ر بطريقة كمية.التعرف على اساليب  تساعد في اتخاذ القرا .4

 التعرف على اساليب  تساعد في استخدام النماذج الكمية لحل املشكالت. .5

ًاخرجامًعلاقاقت :

 يتعرف الطالب لعلم بحوث العمليات. (1

 يبصر الطالب باألساليب الكمية لحل املشكالت. (2

 يفرق الطالب  بين املشكالت الوصفية والكمية. (3
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 يعبر الطالب عن املشكالت بنماذج كمية (4

 الطالب  بعض النماذج لحل املشكالت. يستخدم (5

 علارعجع

جالل إبراهيم العبد )مؤلف( ،األساليب الكمية في اتخاذ القرار ،االسكندرية مصر دار الجامعة الجديدة للنشر 

2114 

ً

ً

ً

ً

ً

 ت :BACC4321عملحاستاًًفيًاشروعًصخرج

ًوفمًعلاقاق

يتضمن هذا املساق تدريب الطالب على إعداد مشاريع التخرج من خالل اإلشراف والتوجيه ومساعدة الطالب 

على اختيار موضوع البحث، واستخدام املنهجية العلمية في انجاز مشروعه ابتداًء من تحديد املشكلة واألهداف 

 إلى النتائج والتوصيات. ويتعين على الطالب شرح
ً
تخصصة سبب اختياره ملشكلة البحث امل والفرضيات ووصوال

في مجاله، مع توضيح منهجية البحث التي سيعتمدها، كما يقوم بتحليل وتوليف وتقييم املعلومات وصياغتها في 

 متن البحث، على أن يتم متابعته وتقييمه من مشرفه املباشر.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 ه، وإجراءات الدراسة امليدانية، والتحليل اإلحصائي.أن يتدرب الطالب على إعداد خطة البحث ومنهجيت .1

 أن يتمكن الطالب من استنتاج الحلول ملشاكل املنظمات الحكومية محل البحث في مجال تخصصه. .2

 القدرة على مناقشة واثبات الفكرة البحثية بطرق املنهجية. .3

ًاخرجامًعلاقاق

ً:على قادرا الطالب يكون  االنتهاء من دراسة املساق، سوف عند

 يتدرب على تطبيقات ومناهج البحث العلمي. (1

 يستخدم املعالجات اإلحصائية في البحث العلمي. (2

 يقلل الفجوة ما بين النظرية واملمارسة في انجاز األبحاث املتعلقة بالتدقيق. (3

 يعزز قدرات الطالب في مهارات البحث العلمي وتوظيف املعلومات. (4



56 
 

 تطوير مؤسسات السلطة الفلسطينية العامة.يبتكر الحلول الخالقة بما يسهم في  (5

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 ت :BACC4112احاستاًً–صدة بًا دعنيًرعخليً

ًوفمًعلاقاق

يتناول التدريب محاكاة للمؤسسات مثل البنوك و الشركات  داخل الكلية  لفهم الطالب للتطبيقات واالجراءات 

ن االجراءات املحاسبية املستخدمة  ،وذلك مالعملية بشأن فهم املفاهيم النظرية التي يتم دراستها وتناولها و 

خالل مناقشة االجراءات مع املختصين وحل التطبيقات عملية.و إملام الطالب بالهيئات والدوائر والجهات 

العامة والخاصة ذات العالقة واختصاصاتها واطالع الطلبة على سير اإلجراءات املتبعة . واستغالل االقسام 

ل قسم املحاسبة وقسم املشتريات و اجراؤات لجنة املشتريات و اجراءات قسم االدارية داخل الكلية مث

 التخطيط  والجودة.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاق

 يتيح الفرصة للمتدرب لكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج.  .1

 يشجع على التخصص الذي اختاره في مجال دراسته.  .2

 باملواعيد وحسن التعامل مع اآلخرين.يشجع املتدرب على تحمل املسئولية والتقيد  .3

 يطلع على التجهيزات واملعدات املوجودة في قطاع العمل من خالل مختبرات الحاسوب املوجودة بالكلية. .4

 اختصار فترة التدريب التي تسبق تعيينه الفعلي. .5

طلبة طالع اليتعرف الطالب على الهيئات والدوائر والجهات العامة والخاصة ذات العالقة واختصاصاتها وا .6

 على سير اإلجراءات املتبعة أمامها.

ًاخرجامًعلاقاقت :

 يتوقع من الطالب الذي أنهى متطلبات مساق التدريب امليداني أن يكون قادرا على أن:
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يستخدم كافة النماذج املحاسبية األساسية مثل سندات القبض وسندات الصرف وسندات القيد  .1

 وتعبئتها حسب األصول.

 فاتر املحاسبية كالتسجيل في دفتر أو دفاتر اليومية والترحيل إلى دفتر أو دفاتر األستاذ.يستخدم كافة الد .2

ُيعد كافة الكشوف والتقارير املحاسبية واملالية الالزمة، مثل إعداد ميزان املراجعة وإعداد قائمة التدفق  .3

 النقدي وقوائم وتقارير التكاليف.

 مة املركز املالي.إعداد القوائم املالية كقائمة الدخل وقائ .4

ًت :BACC4223 احاستاً-صدة بًا دعنيًخاةجيً

 وفمًعلاقاق

 في بيئة العمل من خالل دمجه في بيئة 
ً
يتناول هذا املساق بشكل عام إلى تهيئة الطالب وتأهيله لالنخراط مستقبال

 عمل واقعية تساعده على استخدام معارفه النظرية في بناء قدرته ومهاراته. 

ًلامقاقًعألهدعفًعلوااا

 في بيئة العمل. .1
ً
 ُييهئ الطالب لالنخراط مستقبال

 يدمج الطالب في بيئة عمل واقعية تساعده على استخدام معارفه النظرية في بناء قدراته ومهاراته.  .2

 يتعرف على الفرص املتاحة عند االلتحاق ببيئة العمل. .3

ًاخرجامًعلاقاق

ً:على أن قادرا الطالب يكون  االنتهاء من دراسة املساق، سوف عند

 بناء القدرات من خالل متابعة كافة الجوانب التطبيقية والعملية للمقومات النظرية الدراسية. .1

التعرف على املفردات النظرية من خال ل النظام املحاسبي مثل )سند القبض، سند الصرف، الفائدة، شعار  .2

 دائن، شعار مدين،

 ُيعد القوائم املالية وتقارير ذات العالقة. .3
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ًت :BACCDM3316إرعةةًعلاااةفً

ًصيف مًعلاقاقت :

يتناول هذا املساق تعريف الطالب بالنظام املصرفي، أنواع املصارف، وأعمال املصارف التجارية، وخلق النقود،  

ومصادر تمويل املصارف التجارية، وأوجه التوظيف املختلفة "التسهيالت االئتمانية املباشرة" وتحليل ميزانية 

املركزي وعالقته بالبنوك التجارية، ومؤسسات  البنك التجاري، والتنظيم الداخلي للبنك التجاري، والبنك

   .اإلقراض املتخصصة، والفرق بين البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :

 ُيحدد الطالب مفهوم البنوك التجارية وأنواعها. .1

 يتعرف على العمليات املصرفية والنظام املحاسبي املستخدم في البنوك.  .2

 على كافة املستندات املستخدمة في جميع أقسام البنك.يتعرف الطالب  .3

 أن يكتسب الطالب مهارة إثبات القيود املحاسبية في كافة أقسام البنك املختلفة. .4

 يتعرف الطالب التسهيالت االئتمانية لدى البنوك واستعراض العمليات املصرفية للحسابات الجارية. .5

ًاخرجامًعلاقاق

 في الدولة. يتعرف الطالب للنظام املصرفي (1

 يتعرف الطالب بأنواع املصارف واألعمال التجارية التي تقوم بها. (2

 يتعرف إدارة البنوك وكيفية إجراء املعامالت البنكية.  (3

 يتعرف الطالب لدور البنك املركزي. (4

 يتعرف على دور البنوك اإلسالمية والعمل املصرفي فيها (5

 

ًعلارعجعت :ً

 2118)إعداد( يوسف حسين عاشور مشرف، غزة فلسطين، شادي عطامحمد عايش إدارة مصارف ، 

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ًت :BADM2315إرعةةًاال اًأساس امً

ًوفمًعلاقاق

 يغطي املالية، حيث االدارة في واملهارات التحليلية واملفاهيم االساسية النظري  املالية اإلطار االدارة مساق يقدم

املالية،  األسواق واملؤسسات على عامة ويشمل نظرة املالية، أهداف االدارة تقييم مثل املواضيع االساسية

 تقييم الزمنية للنقود، القيمة النسب املالية، باستخدام التحليل املالي ومبادئ والتدفق النقدي، املالية القوائم

العامل،  املال رأس بينهما، ادارة والعالقة العائد واملخاطرة وقياس والسندات، دراسة واالسهم األوراق املالية

 .للشركات السوقية تعظيم القيمة في املالية دور االدارة على املساق يركز .والتشغيلية املالية الرافعة

ًأهدعفًعلاقاق

 .السوقية للمنشأة القيمة تعظيم في املالية ودورها والوظيفة االدارة أهمية يبين .1

 من التي تمكنه التحليلية واملهارات املاليةاإلدارة  تعالجها التي املتعلقة باملوضوعات املعرفة الطالب يكتسب .2

 .معها التعامل

 املالية. القوائم دراسة وتحليل على القدرة الطالب يكتسب .3

 يستخدم النسب املالية في تقييم األداء واملركز املالي.  .4

 وسياسة يلباالستثمار والتمو  املتعلقة القرارات في اتخاذ املفهوم وتطبيق للنقود القيمة الزمنية مفهوم يبين .5

 .االرباح توزيع

 ُيحلل املخاطر والعوائد املتعلقة باالستثمارات واهمية التنويع وفهم أهمية املحافظ االستثمارية. .6

ُيقدر أهمية االدارة املالية والرقابة في الشركة بالتركيز على القرارات املتعلقة باالستثمارات طويلة االجل  .7

 وادارة رأس املال العامل.

 اقاخرجامًعلاق

 :على أن قادًرا سيكون الطالب املساق، هذا دراسة من االنتهاء بعد

 .مجال التمويل في العملية املشاكل وحل مناقشة وصياغة في املالية النظرية يطبق .1

 .املنشأة في االخرى  الوظائف مع جميع املالية الوظيفة تتداخل كيف يقدر .2

 املالية االسواق ووظيفة أنواع يتعرف .3

 .استخدامها وكيفية ومستخدميها (دين وملكية) املالية االدوات وأنواع طبيعة يتعرف على .4

 كمًيا وقياسها تحليلها املخاطر وكيفية تجاه الحس ينمي .5

 املالي التحليل مهارات يستخدم .6
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األسهم  وتقييم للنقود الزمنية مثل القيمة املادة تغطيها التي املتعلق باملوضوعات والفهم املعرفة يطور  .7

 .العامل رأس املال ادارة واملخاطرة، العائد السندات،

 .القرار وصناع املدراء املاليين يقابلها التي املشاكل الشركات على مالية نظرية يطبق .8

 علارعجع

2113ًمحمد سرور )مؤلف( عمان )األردن(: دار البداية ناشرون وموزعون  .1
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ً

ًت :OPTL 3205عملحاستاًعلقضائ اً

ًعلاقاقت :ًوفم

يتناول هذا املساق إلى التعريف باملحاسبة القضائية ونشأتها وكذلك خصائص ومجاالت املحاسبة القضائية 

األساسية الالزمة للمحاسب القضائي الفعال، كما سيتم التعرف على استخدم املهارات  وأهم املتطلبات

 شركة. وبالتالي، وتوفير تحليل مناسباملحاسبة في التحري والتدقيق وإجراء الفحص للبيانات املالية لل

 الحتياجات املحاكم.

ًعألهدعفًعلواااًلامقاقت :ًًًًًً

 يتعرف على مفهوم وأهداف ومبادئ املحاسبة القضائية. .1

 يتعرف على دور املحاسبة القضائية في اكتشاف الغش. .2

 لشركة.يتعرف على مهارات املحاسبة في التحري والتدقيق وإجراء الفحص للبيانات املالية ل .3

 يتعرف على آلية التعامل مع الفساد املالي في املنشآت. .4

ًاخرجامًعلاقاق

 يتعرف الطالب على مفهوم وأهداف ومبادئ املحاسبة القضائية. (1

 ُيحدد دور املحاسبة القضائية في اكتشاف الغش. (2

 يكتسب مهارات املحاسبة في التحري والتدقيق وإجراء الفحص للبيانات املالية للشركة.  (3

 يتعرف كيفية التعامل مع الفساد املالي في املنشآت. (4

 علارعجع

 2114انعام عثمان شعبان املحاسبة القضائية ،إعداد: علي عبد هللا شاهين مشرف غزة، فلسطين 
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ً

ًت :BADM4315عادبدععًوعلبلكاًة

ًوفمًعلاقاق

تقييم أنشطة متنوعة فكريا وتأهيله ليهدف املساق إلى إرشاد الطالب حول كيفية تحفيز التفكير اإلبداعي في 

ومن ثم تكييف البيئة املادية والنفسية لتحفيز التفكير اإلبداعي، وكيفية إدارة عملية االبتكار. يتطرق املساق إلى 

تقنيات العصف الذهني، وإدارة الصراع الخالق، وأساليب اختيار الحلول. كما ويتضمن آليات ونماذج ونظريات 

اإلبداعية، والطرق الحديثة في التطوير والعمل واالختراع،  ع، والتعرف على النماذج االقتصاديةاالبتكار واإلبدا

 وذلك كله ملواجهة التحديات االقتصادية املعّقدة من الناحيتين التقنية والتنظيمية.

م قدرات هيتضمن املساق تعريف الطالب على تقنيات مبتكرة لتطوير مهاراتهم في اإلبداع والتفكير بهدف منح

أفضل في مجال عملهم بحيث يكونوا قادة في حياتهم املهنية املستقبلية. ويتضمن املساق بعض التمارين العملية 

 في مجال اإلبداع والتطوير االبتكاري.

سيتم دراسة وتجربة مفاهيم مثل: مفاهيم فهم اإلبداع وعالقته باالبتكار والريادة، معوقات اإلبداع، محددات 

 العمل الجماعي، فحص األفكار والتعرف على االبتكار املحتمل، ... وهكذا.وأساليب 

ًعألهدعفًعلواااًلامقاق

 ُيرشد الطالب حول كيفية تحفيز التفكير اإلبداعي في أنشطة متنوعة فكريا وتأهيله للتقييم. (1

 ر.تكييف البيئة املادية والنفسية لتحفيز التفكير اإلبداعي وكيفية إدارة عملية االبتكا  (2

 يطور مهارات الطالب في بناء الفريق وتعريفه بأهمية العمل الجماعي في العصر الحديث. (3

 يعزز الوعي بتقنيات التفكير اإلبداعي لدى الطالب. (4

 يتعرف على  تقنيات اإلبداع وبعض األساليب اإلبداعية لحل املشاكل. (5

 األفكار. يتعرف على كيفية إدارة الشركات لعملية االبتكار بما في ذلك توليد (6

 تتبع فكرة ومنهجية تطوير التفكير اإلبداعي. (7

يناقش دور اإلبداع وصلته بريادة األعمال، وعلى اكتشاف طرق جديدة للتفكير والتأمل، وكذلك على  (8

 تطوير فكرة أو مشروع جديد وعرض في إطار فريق.

ًاخرجامًعلاقاقت :

 يتمكن الطالب من فهم علم بحوث العمليات.  .1

 املعرفة باألساليب الكمية لحل املشكالت يتمكن الطالب من  .2

 يتمكن الطالب من القدرة على التفريق بين املشكالت الوصفية والكمية  .3

 يتمكن الطالب من القدرة على التعبير عن املشكالت بنماذج كمية .4
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 يتمكن الطالب من القدرة على استخدام بعض النماذج لحل املشكالت.  .5

 علارعجع

 2115قاهرة مصر مؤسسة ام القرى للترجمة والنشر والتوزيع إبراهيم الديب )مؤلف( ال
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ً

ً

ً

ً

ًت : OPTL 4309اقاقًاتارئًعلتقي قً

ًوفمًعلاقاقت :

المساق هو بمثابة مقدمة لنظرية وممارسة التسويق. يتناول المساق التسويَق من منظور حديث. المساق يدرس الفلسفة التي 

سلوك المستهلك وعالقته بالقرارات التسويقية، واألسواق، وتجزئة السوق واستهدافه. كما  يقوم عليها التسويق، وكذلك

يتناول المساق بحوث التسويق، والتمركز السوقي، وأنواع األسواق، وعناصر المزيج التسويقي. وسوف يرّكز المساق 

 .على كيفية تطوير خطة تسويقية متكاملة وفاعلة وتنفيذها وتقييمها

ًلواااًلامقاقًت :عألهدعفًع

 يتعرف الطالب باملفاهيم والتطبيقات األساسية لألنشطة التسويقية. .1

 يشرح عناصر املزيج التسويقي وكذلك أهميتها في مجال التسويق. .2

يعزز قدرة الطالب على التعرف على آخر وأحدث التقنيات واألساليب التسويقية لبحث إمكانية  .3

 االستفادة منها.

التحليلية في حل املشاكل والتحديات املتعلقة بالتسويق ويكون على دراية بعملية  يزود الطلبة باملهارات .4

 إدارة التسويق االستراتيجي.

يساعد الطالب على تحسين قدرتهم على وضع استراتيجيات تسويقية فعالة وتقييم الفرص املتاحة في  .5

 السوق.

 اخرجامًعلاقاقت :

 ًرا على:بانتهاء المساق، يتوقع من الطالب أن يكون قاد

 يشرح املفاهيم والتطبيقات األساسية لألنشطة التسويقية. .1

 يناقش الدور الشامل للتسويق في الشركة. .2

 يتعرف على النظريات واملمارسات وراء املتغيرات في املزيج التسويقي. .3

 يحدد البيئة السوقية باالستناد إلى عناصر السوق واملزيج التسويقي. .4

 واألساليب التسويقية املتبعة ودراسة إمكانية تطبيقها.يتعرف على بعض أحدث الطرق  .5

 (.Segmentsيتعرف على  قطاعات السوق ) .6

 يعد خطة تسويقية تالئم طبيعة املنتج والبيئة التسويقية. .7

 يتعرف على أهم املشاكل ومواجهة التحديات ذات العالقة بالتسويق. .8
 الفرص السوقية.يتعرف على طرق تطوير استراتيجيات تسويق فعّالة، وتقييم  .9

 علارعجعًت :
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  ،2116االتصاالت التسويقية املتكاملة، شيماء السيد سالم، القاهرة: مجموعة النيل العربية. 

 2113 التسويق للمبتدئين، عماد الحداد، القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع. 

  ،النشر والتوزيعناجي معال،  عمان: دار آدام للدراسات و  بحوث التسويق املنهجية واألساليب

 1994. 
 

ً

ًت :OPTL 4306اقاقًإرعةةًعلاشاةيعً

ًوفمًعلاقاقت :ًًًًًًًًًًً

تغطي هذه املادة وظائف املحاسبة للمشاريع حيث يتم التركيز على اإلدارة املالية وأهدافها املختلفة من السيولة 

العامل  األداء املالي وإدارة رأس املالوالربحية وتعظيم الثروة، مع دراسة النسب املالية التي يتم من خاللها تقييم 

وسياساته املختلفة مثل إدارة النقدية، وإدارة الذمم املدينة، وإدارة املخزون السلعي، إضافة إلى القيمة الزمنية 

للنفوذ مع االهتمام بقرارات االستثمار الطويل األجل )االستثمار في املوجودات الثابتة(، إضافة إلى دراسة 

 املشاريع وقواعد املفاضلة بينها.التمويل في 

ًأهدعفًعلاقاق

 يتعرف الطالب على  فهم املشروعات ودورة حياتها وكيفية إدارتها. .1

 يكتب مقترحات ملشاريع في املؤسسات املجتمعية وفهم بيئة التمويل. .2

 يتعرف على  دور املشروعات االستراتيجي في تحقيق مسارات القيمة األساسية في املؤسسة. .3

 على أهم العوامل املؤثرة على جودة ونجاح املشروعات وكيفية تعزيزها.التعرف  .4

التعرف على آليات تقدير تكلفة املشروعات على مستوى ) الزمن، التكلفة املالية، الجودة  .5

 والنطاق(.

 التعرف على آليات تحقيق الرقابة على املشروعات وتقييمها وغلقها. .6

ًاخرجامًعلاقاق

 عات وتخطيطها.يتعرف على  تهيئة املشرو  .1

 يتعرف الطالب  على إدارة املشروعات والرقابة عليها. .2

 يكتب الطالب  جدول الزمني للمشروع وتكاليفه املالية. .3

 يكتب الطالب مقترحات ملشاريع والجدوى االقتصادية لها. .4

 يصيغ تقارير فنية ومالية ملشروع. .5

ًعلارعجع

 2115للنشر والعلوم عمر بن الحمود الحمود " مؤلف" دمشق سوريا شعاع  .1

 2118عبد الرحمن الجبوري "مؤلف" عمان األردن دار املناهج للنشر والتوزيع  .2

ً
 برنامج الدبلوم محاسبة
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