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 ساعة معتمدة 9متطلبات القسم: 

 

 

 

 

 

 

 وصف متطلبات القسم: 

  -:1 المحاسبة – 3322
مددلخإ ىلددم الددم الم اسددبةم االناددام الم اسددبي اناريددة القيددل المدددلاام امصددالر القيددال االددلةاتر الم اسددبيةم االم الجددة 

م البضدااةةم ام الجة الم اسبة لل مليات النقلية الخاصة للصنلاقم ا م الجة الم اسبة ل مليدات الم اسبية لل مليات المالي

 م االم الجة الم اسبية لألاراق التجاريةم اال سابات الختامية االقاائم المالية. سما الم الجة الم اسبية ل مليات ال

 اإلدارة:  -6624

ره امهددارات ىلارا امامدداإث  يددو يتنددااإ المسدداق ماايددة ىلارا امامدداإ يهددله اددلا المسدداق ىلددم ىكسددان المت لمددي  م ددا

اناريددات االارا االتخطدديط االتنادديم ااالتصدداإ االتقدداا  االقيددالا االت قيددد اامليددة اتخددال القددرار االر ابددة اااددائه 

تقدارير االت لديم االلكتراندي المنشأا. ايتم تنقيل المساق باستخلام الم اضرات االديدارات الميلانيدة اارا ال مدإ اكتابدة ال

   اال االت اللراسية االمنا شات الجمااية.

  -:مبادئ االحصاء المحوسب –3323
يددة يهددله اددلا المسدداق ىلددم ىكسددان المت لمددي  م دداره امهددارات الت امددإ مدد  المقدداايم االمقددايي  اا صددائية ااال تمال

اتطبيقاتهدداث  يددو يتنددااإ المسدداق ماايددة اا صددان اجمدد  البيانددات اارضددها اتصددميم ااسددتمارات اا صددائية ا سددان 

مقايي  النداة المركدية امقايي  التشتت اىيجال م امالت اارتبداط ام للدة اان دلار ا سدان امر دام القياسدية لألسد ار 

ت ا سدابها اتطبيدق التادي دات اال تماليدة المتصدلة ةدي  دإ المسدائإ االكميات ااختبار صد تها ات ليدل وندااال اال تمداال

   لغايات ى صائية. SPSSابرنامج  Excelاا صائية ااختبار القرضيات ااستخلام برنامج 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Accounting 1 3 1 الم اسبة ACA 142 3332 

Management 3 الاراا ACA 136 3331 

Computerized 
Statistics 

3 
مبالئ اال صان 

 الم اسن
 3333 
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 ساعة معتمدة 14متطلبات البرنامج: 

 

 رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رقم 

 المساق

Economics 3 اال تصال ACA 139 2232 

Principles of Financial 
Management 

 2519  وساسيات االلارا المالية 3

Accounting 2 3 2520  (2(م اسبة 

Business Mathematics 3 2523  الرياضيات المالية 

Commercial English 2 2733  االنجليدي التجاري 

 وصف متطلبات البرنامج:

 صاد:االقت 2232-

والمفاهيم  ، وقوانين العرض والطلب ، المفاهيم األساسية لعلم االقتصاد ، عناصر اإلنتاج المختلفة 
األساسية المتعلقة باالستهالك واالستثمار، مفاهيم األجور والبطالة والتضخم ، السياسات النقدية والمالية، 

 مفاهيم الدخل القومي الناتج القومي.
 :ارة المالية أساسيات اإلد - 2519

تغطي اله المالا ااائه االارا المالية اوالاةها المختلقة م  السيالة االرب ية ات ايم ثراا المالك م م  لراسة النسن 

اىلارا اللمم  م المالية التي يتم م  خاللها تقييم املان المالي اىلارا رو  الماإ ال امإ اسياساته المختلقة مثإ ىلارا النقلية

ىضاةة ىلم القيمة الدمنية للنقال م  االاتمام بقرارات االستثمار الطايإ امجإ م اىلارا المخدا  السل ي م ةالملين

 ىضاةة ىلم لراسة التمايإ ةي الشركة ا ااال المقاضلة بينها.م )االستثمار ةي الماجالات الثابتة( 

 (: 6محاسبة ) - 2520   

مد   يدو الجدرل لألصداإ الااميدة االثابتدة االمتلاالدةم االدم ىثبدات ال مليددات   الطلبدة الدم ال مليدات الم اسدبيةت ريده 

ق الم اسبة المختلقةم  اتاايه المهارات ال سابية لدل  الطالدن لا  اسدت ماإ ا لدة ال اسدبةم ااالاتمدام ائالم اسبية بطر

 ل ملية.اتاايه المقاايم االم اره التي اكتسبها الطالن ةي ال ياا ا م بالنا ية التطبيقية

 الرياضيات المالية: 2523 -
يهله ىلم ت ريده الدلار  بتطبيقدات القائدلا البسديطة ا المركبدة م ب دل مراج دة مركددا لمهدارات الرياضديات الا المقرر 

امساسية م  خالإ الا لا امالم ا الثانية م ام  ثم الخا  ةي التطبيقات ال ملية للقائدلا البسديطة ا المركبدة م للمهتمدي  

ي المجاالت التمايلية ا المصرةية البنكية م ايجن و  يكا  الطالدن  دالرا الدم تاايده المهدارات ال سدابية اماليدة ةدي ة

 .ال مليات المالية المصرةية بشقيها )الالائ  ا القرا ( 

 :االنجليزي التجاري 2733 -
ة مثدإ كتابدة الرسدائإ االمدلكرات االم الثدات يهله ىلم تطاير مهارات الطالن اللغاية ةي المجاالت التجارية االم اسبي

التلقانيةم ا درانا التقدارير االملخصداتم االت دالو ةدي مكدا  ال مدإم ااالسدتيرال االتصدليرم االديداراتم ااالجتمااداتم 

 اطلبات ال مإمااستخلام المهارات اللغاية بطريقة املية تناسن التخصص اال ياا ال ملية المستقبلية.
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 ساعة معتمدة 62: التخصصمتطلبات 

 رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رقم 

 المساق

Auditing 3 2521  التل يق امراج ة ال سابات 

Cost Accounting 3 2524  م اسبة التكاليه 

Financial Firms Accounting 3 2528  م اسبة المنشآت المالية 

Accounting Software 
Application 1 

2 
تطبيقات برمجية 

 (1)م اسبية
 2611 

Accounting Software 
Application 2 

 
تطبيقات برمجية  2

 (2)م اسبية
 3113 

Corporate Accounting 3 3332  م اسبة الشركات 

Government Accounting 3 
م اسبة  كامية امنامات 

 غير رب ية
 3332 

Taxation 3 2736  الم اسبة الضريبية 

Field Training 1 2  2737  (1)التلرين الميلاني 

Field Training 2 2  2739  (2)التلرين الميلاني 

 

 : التخصصمتطلبات وصف 

 التدقيق ومراجعة الحسابات:  -2521

القداائم الماليدة  مااية التل يق اوالاةه اوناااه م كيقية اكتشاه امخطان االغا ةي ال مليات الم اسبية اال سدابيةم اتدل يق

 اىالال التقارير بمختله وناااها.

 : محاسبة التكاليف 2524 - 
م اسبة التكاليه م  النا ية النارية  اال ملية م اتمكي  الطالن م  كيقية استخراا تكلقدة الا دلا المنتجدةم االتمييدد بدي  

 لمرا بة االقاائم المالية.اكللك ىالال التقارير االكشاةات ا سابات ام  لتكاليه المختلقةااناصر 

 المنشآت المالية:محاسبة  2528-
االمصاره ااسالمية اكللك  طاال التدأمي   يدو يتطدرق  الا المقرر يشمإ الم القاائم المالية ةي  طاال البناك التجارية

 .ىلم م رةة امنااال المختلقة للقطااات اااجرانات المنامة ضم  امس  الم اسبية المت اره اليها

 ( :1)محاسبية تطبيقات برمجية  - 3111
 م  اللدك ابتدلانً لم تلرين الطالن املياً الم برامج م اسبية م تملا امرخصة ةي السداق القلسدطينيىيهله الا المساق 

م  القصإ الثالو االراب   يو يشمإ التلرين الم الخاإ كاةة البيانات الم اسبية لمؤسسة تجارية ام الجة ادله البياندات 

(  ةي الم اسبة الم اسبة م اال ربي ةي الم اسبة ااالارا Excelالـ)سبياً م اانتاا التقارير المناسبة باستخلام برنامج  ام

 المالية.

 ( :3) محاسبيةتطبيقات برمجية  - 3113 
م   اللك ابتلانً  ةي الساق القلسطينييهله الا المساق الم تلرين الطالن املياً الم برامج م اسبية م تملا امرخصة 

لخداإ كاةدة البياندات الم اسدبية لمؤسسدة تجاريدة ام الجدة ادله البياندات ىالقصإ الثالو االراب   يو يشمإ التدلرين الدم 

 ( م ابرنامج االنامة الماثا ة.  (Auditسبياً م اانتاا التقارير المناسبة باستخلام برنامجم ا
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 :  شركاتالمحاسبة   2734 -
  م ااشددهاراا اتسددجيلها تضددام  شددركة تكدداي م الشددركات م اسددبة  الددم مددلخإالماضددااات التاليددة   يغطددي اددلا المسدداق

 ةسد  م التضدام  شدركات اقل ةي التغيير م ال مامية االميدانية الختامية اال سابات الجرل م بالشركات المت لقة ال سابات

 الناام م االمااإ شركات م اسبة الم الملخإم (سيطةالب التاصية) الم للا ال الية الشركات م اتصقيتها التضام  شركات

 م ال امدة المسداامة الشدركات سدماإور ت ليالتم  ال امة المساامة الشركات ماإ   ور م المساامة الشركات ةي الم اسبي

 ةالمسدؤالي لات) الخصاصدية المسداامة الشدركاتم االمخصصدات اال تياطدات م ال ماميدة االميدانيدة الختامية ال سابات

 .(الم لالا

 :حكومية ومنظمات غير ربحية محاسبة 2735 - 
 المشدتريات م اللاخليدة الر ابدة  م ال امة الماادنة م ال كامية الم اسبة الم ملخإ يغطي الا المساق الماضااات التالية 

 االجم يددات االنليددة م الرب يددة غيددر المنامددات م اسددبة م الم اسددبية القيددال م ال كاميددة االسددجالت الددلةاتر م ال كاميددة

 .الخيرية

 المحاسبة الضريبية: 2736-
اددلا المسدداق يقسددم ىلددم  سددمي  اماإ ي ددالج ضددريبة الددلخإ ةددي مندداطق السددلطة القلسددطينية االثدداني ي ددالج ضددريبة القيمددة 

 .المضاةة ةي مناطق السلطة الاطنية القلسطينية

 : 1ني التدريب الميدا 2737-
ةدي  اتسخير الم لامات االمهارات م يهله التلرين ىلم ىكسان الطالن المهارات ةي الت امإ م  متطلبات ال مإ الم لي

 التي  صإ اليها خالإ لراسته الكتسان الخبرا المطلابة. الم اسبة   مجاإ وس

 :2التدريب الميداني 2739-
الم مهارات تخصصية مت مقدة يتلرن الطلبة م  خالإ الا المساق  يوم  ( 1)ي تبر الا التلرين مكملة لتلرين ميلاني

. كدللك تدلرين الطالدن الدم ال ليدل مد  بدرامج الم اسدبة ةدي  اتطبيقات ال اسان ةي مجاإ لم اسدبة ةي مجاإ الم اسبة

 مختله  طااات القلسطيني . 


