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التوصيف
يهدف هذا المساق إلى تنمية قدرات الطلبة في اللغة العربية وتمكينهم من إجادتها بما ينعكس عليهم في المواد الدراسية ومجاﻻت استخدام
اللغة وتطبيقاتها ،فيدرس الطلبة موضوعات تهتم بطبيعة اللغة ومستوياتها ،كأساسيات النحو والصرف وقواعد اﻹمﻼء ،ومختارات من
اﻷدب الجاهلي واﻹسﻼمي واﻷموي والعباسي واﻷندلسي ،وموضوعات من البﻼغة العربية وخاصة علمي البﻼغة والبديع؛ ليتذوق
جماليات اللغة وروعة أسلوبها ،مع ذكر اﻷمثلة التوضيحية والشارحة التي تعين الطلبة على الفهم واﻻستيعاب.
يشمل هذا المساق علي شرح المفاهيم اﻷساسية والمصطلحات الحاسوبية ومميزات الحاسوب و مكونات نظام الحاسوب ووظائفه
واستخدامات الحاسوب النموذجية واستخدام الحاسوب في التعليم و في اﻹنترنت والخدمات المقدمة للعمﻼء والبريد اﻻلكتروني والتعرف
علي المجتمعات اﻻفتراضية والعالم اﻹلكتروني و وحدات اﻹدخال واﻹخراج والذاكرة الرئيسية وطرق تمثيل البيانات في الذاكرة
ومكونات الحاسوب البرمجية وأنواع الفيروسات وعلم السﻼمة الصحية وسبل الوقاية منها.
هي عبارة عن  4وحدات تدريبية تهدف إلي تطوير المهارات الريادية وإلي تهيئة الشباب علي المستوي العلمي ليس فقط ليتمكنوا من إنشاء
مشاريعهم الخاصة في المستقبل بل كذلك ليعملوا بشكل منتج في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وبذلك يكون هدف البرنامج اﻹجمالي
على المستوي اﻷوسع هو المساهمة في استحداث ثقافة مؤسساتية في فلسطين
It is a motivating package which aims to give further practice on the 4 language skills required at
university level, listening, speaking, reading, and writing through the communicative approach. The
course also provides students with considerable range of different intermediate activities on vocabulary
.and grammar in general
This course provides students with an introduction to the potential and pitfalls of Entrepreneurship.
Students will learn about the various methods for starting up, managing and financing a new venture.
Students will get a chance to evaluate real world business plans and videos of entrepreneurs.
يقدم هذا المساق تعريفا ً بأخﻼقيات المهنة والسلوك الوظيفي وأخﻼقيات المهنة في اﻹسﻼم ومصادر أخﻼقيات المهنة واﻷخﻼقيات الحميدة
التي يجب أن يتحلى بها الموظف ،كما وتعرف الطالب بالسلوكيات غير الحميدة واﻻنحرافات الوظيفية ،كما ويتم التطرق إلى الصفات
الشخصية والقدرات والمهارات الفنية التي يجب أن تتوفر في الضابط اﻷمني ،وأهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة ،وكيفية
التعامل مع ضغوط العمل ،وفي نهاية المساق ستتم معالجة بعض القضايا اﻷخﻼقية من خﻼل التطبيقات العملية.
يتناول هذا المساق تعريف الطالب بمفهوم الفكر العربي اﻹسﻼمي والتعريف إلي العقيدة اﻹسﻼمية الصحية والتعرف على اﻷثر اﻹسﻼمي
في النفس البشرية وبناء أسس وخصائص الفكر العربي اﻹسﻼمي ويتناول هذا المساق تعريف الطالب اﻷلهوهية والربانية واﻷسس
والصفات وتعريف الطالب بكتي العلماء السابقين وأهمية هذه الكتب في الفكر العربي اﻹسﻼمي
يتناول المساق مجموعة من الموضوعات ذات اﻷهمية بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي :موجز لتاريخ فلسطين القديم وكذلك التاريخ
اﻹسﻼمي لها منذ الفتح وحتي العهد العثماني ،الحركة الصهيونية  :تشكيﻼتها المختلفة  ،رموزها وتياراتها الرئيسية المقاومة الفلسطينية
المراحل التي مرت بها ،وأدواتها ووسائلها مع تقييم لكل مرحلة منظمة التحرير ومؤسساتها والحركات التي تحت جناحها واﻻنتفاضة
الكبري العملية السلمية
التوصيف
مساق مبادئ المحاسبة المالية )، (1والذي يمثل اﻹطار العام لعلم المحاسبة ،فمن خﻼل هذا المساق سوف يتم مناقشة اﻵتي :ماهيّة المحاسبة
وتطورها التاريخي ،وأهميتها في اتخاذ القرار اﻻقتصادي ،ونظرياتها اﻷساسية التي تستند عليها كل المبادئ واﻹجراءات المالية ومعالجة
العمليات المالية الختامية ﻷغراض خدمة اﻹدارة والجهات المعنية اﻷخرى باتخاذ القرار اﻻقتصادي المتعلق بتلك الشركة من خﻼل
مخرجات الدورة المحاسبية .
يتضمن المساق المبادئ العلمية والعملية لﻺدارة  ،اضافة الى نظريات مدارس اﻻدارة المتخلفة  .تسليط الضوء على وظائف اﻻدارة
اﻷربعة وهي ) :التخطيط  ،التنظيم ،التوجيه والرقابة (.كما ويتم الربط بين الجانب العلمي والعملي من خﻼل الحاﻻت الدراسية المختلفة.
يتناول هذا المساق يتناول هذا المساق ،الجزء اﻷول  :اﻻقتصاد الجزئي  :تعريفات علم اﻻقتصاد وعﻼقته بالعلوم اﻷخرى ،المشكلة
اﻻقتصادية ،منحنى إمكانيات اﻹنتاج ، ،نظرية الطلب والعرض  ،المرونات  ،سلوك المستهلك  -اﻹنتاج والتكاليف  -توازن السوق في
المنافسة الكاملة واﻻحتكار .
ويتناول الجزء الثاني  :اﻻقتصاد الكلي  :الناتج المحلي اﻹجمالي ،وطرق قياس الناتج المحلي اﻹجمالي ،واﻻستهﻼك الكلي ،واﻻدخار
الكلي ،واﻻستثمار الكلي ،ومستوى العمالة والتوظف .باﻹضافة إلى التعريف بمفهوم النقود والبنوك وتطورها ووظائفها وكذلك التطرق
للتضخم وتعريفه وأسبابه وآثاره وطرق عﻼجه ،البطالة وأنواعها والعﻼقة بين البطالة والتضخم والسياسات اﻻقتصادية
التوصيف
يدرس المساق التعرف على إدارة النقود وخلق الودائع يتعرض إلى البنوك المركزية والبنوك التجارية وكذلك البنوك المتخصصة والبنوك
اﻹسﻼمية شارحا ً المفاهيم اﻷساسية لوظائف كل منها وعﻼقتها ببعضها البعض .ثم ينتقل لدراسة السياسات النقدية المتبعة في السيطرة على
النظام المصرفي وأدوات هذه السياسات وآثارها اﻻقتصادية واﻻجتماعية .
وتناول بشكل منفصل موضوع التضخم الذي غدا ظاهرة خطيرة في البلدان النامية والمتقدمة فتم شرح آثاره وأنواعه وكيفية مواجهة أنواع
التضخم المختلفة .
يتناول هذا المساق دراسة المفاهيم اﻷساسية للجرد التسويات الجردية جرد المصروفات واﻹيرادات جرد اﻷصول غير المتداولة وجرد
اﻷصول المتداولة اﻷخطاء المحاسبية.كما يتناول دراسة القوائم المالية وتبويبها  ،تحليل القوائم المالية ومناقشتها والطرق المحاسبية.
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمراحل تطور المفهوم التسويقي للبنوك والمؤسسات المالية المختلفة و اﻻستراتيجيات التسويقية
المتبعة لديها للوصول إلى اشباع حاجات المستهلكين وذلك عن طريق تقديم خدمات مالية متميزة وذات جودة عالية .في هذه المادة سيتم
توضيح عناصر المزيج التسويقي للخدمات المصرفية وكيفية التعامل مع المستهلك و مدى تأثير البيئة التسويقية و اﻷساليب التسويقية
الحديثة على العملية التسويقية مع ربطها بواقع الجهاز المصرفي ..
يتناول المساق أهمية دور البنوك التجارية وعﻼقتها مع البنوك اﻷخرى ،والهيكل التنظيمي الحديث للبنوك ،والخدمات والمنتجات التقليدية
والحديثة المقدمة من قبل البنوك التجارية ،وكيفية إعداد القوائم المالية الخاصة بالبنك التجاري وتفاصيل البنود المتعلقة بها ،ومصادر تمويل
البنك الخاصة – الداخلية والخارجية ،ومعايير وأسس تشغيل وتوظيف المصرف ﻷمواله ،وإدارة الموجودات والمطلوبات في البنك،
والتسهيﻼت اﻻئتمانية غير المباشرة :اﻻعتماد والكفاﻻت وكما يهدف هذا المساق إلى تلبية حاجة الطﻼب لفهم المبادئ واﻷسس ﻹدارة
المصارف اﻹسﻼمية وتحليلها باﻹضافة إلى التعمق في مناقشة مشاكل التطبيق في البنوك اﻹسﻼمية وإدارتها وتحليلها .كما يهدف هذا
المساق إلى توضيح مفهوم نشأة المصرف اﻹسﻼمي ووظائفه وأهدافه وكذلك يوضح سياسات وأساليب التمويل في المصارف اﻹسﻼمية
مثل :البيوع واﻹجارة  ،المرابحة  ،البيع بالتقسيط  ،المشاركات والمضاربة ويهدف إلى إبراز أهمية الرقابة المصرفية والشرعية في ضبط
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وتقويم مسيرة البنوك اﻹسﻼمية.
تضمن هذه المساق عرضًا للمفاهيم المختلفة لﻼئتمان المصرفي وأهميته وأنواعه وكذلك توضح السياسة اﻻئتمانية المصرفية وعناصرها
وطرق إعدادها وتتناول القرار اﻻئتماني ومراحل اتخاذه وأبعاده وتتطرق لنظم المعلومات اﻻئتمانية  ،و تتحدث أسس تصنيف اﻻئتمان و
أنواعه ويتناول تحليل اﻻئتمان  ،لتحليل اﻻئتماني اﻻئتمان  ،من حيث إجراءات منح اﻻئتمان والرقابة و القروض المتعثرة وجدولة الديون .
هدف هذا المساق إلى إكساب الطالب مجموعة من المعارف والمهارات المرتبطة بمفاهيم اﻻستثمار والتمويل مثل اﻷسواق المالية،
تسعير اﻷصول ،المخاطر ،نظرية المحفظة اﻻستثمارية ،تقييم ومخاطر اﻷسهم والسندات ،والتجارة في اﻷسواق المالية .المواضيع التي
ستتم مناقشتها في المساق :بيئة اﻻستثمار ،تصنيف اﻷصول واﻷدوات المالية ،كيفية تداول اﻷوراق المالية ،فرضية كفاءة السوق،
مقدمة إلى المخاطر والعائد المالي ،تصميم المحافظ اﻻستثمارية وتقييم كفاءتها وكفاءة مدراء المحافظ .
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأهمية القانون وتقسيماته ،كما يهدف إلى تعريف الطالب بأهم القوانين التجارية والمالية
والمصرفية التي تعمل على ضبط وتنظيم عمل المؤسسات المالية والمصرفية ،وكذلك معرفة كيفية التعامل مع اﻷوراق التجارية
والمالية ،وأهم التشريعات التي تنظم عمل المؤسسات التمويلي
يتناول هذا المساق  :جمع و عرض البيانات  ،التوزيعات التكرارية و تمثيلها بيانيا  ،مقاييس النزعة المركزية  ،مقاييس التشتت ،
اﻻرتباط و اﻻنحدار
لقوائم المالية :قائمة الدخل واﻷرباح المحتجزة ،الميزانية ،قائمة التدفقات محاسبة شركات اﻷشخاص :تكوين وعمليات الشركات
التضامن ،التغير في ملكية شركات التضامن ،انقضاء وتصفية أعمال التضامن محاسبة شركات اﻷموال :حقوق الملكية إصدار وإعادة
شراء اﻷسهم ،رأس المال اﻹضافي واﻹرباح المحتجزة ،إصدار السندات ،اﻷوراق المالية المنخفضة لربحية اﻷسهم -ربحية اﻷسهم
العادية
يقدم مساق اﻹدارة المالية اﻹطار النظري و المفاهيم اﻷساسية و المهارات التحليلية في اﻹدارة  ،حيث يغطى المواضيع اﻷساسية مثل
تقييم أهداف اﻹدارة المالية  ،و يشمل نظرة عامة على اﻷسواق و المؤسسات المالية  ،القوائم المالية و التدفق النقدي  ،و مبادئ
التحليل المالي باستخدام النسب المالية  ،القيمة الزمنية للنقود  ،تقييم اﻷوراق المالية و اﻷسهم و السندات  ،دراسة و قياس العائد و
المخاطرة و العﻼقة بينهما ،إدارة رأس المال العامل  ،الرافعة المالية و التشغيلية  ،يركز المساق على دور اﻻدارة المالية في تغطية
القيمة السوقية للشركة
يتناول المساق موضوع نظم المعلومات المصرفية ودورها في رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي ورفع أداء العاملين بالجهاز المصرفي
ومواكبتهم للتطورات المصرفية .والتعرف على الخدمات المصرفية اﻹلكترونية والشيكات ودورها وأهميتها بالعمل وأمن العمل
المصرفي وسﻼمته
شمل هذا المساق أهمية الموضوعات التالية باللغة اﻹنجليزية ،إدارة اﻹعمال ،إدارة اﻹنتاج ،مؤسسات اﻹعمال التجارية ،اﻷنشطة
التجارية ،التجارة الدولية ،المشتريات والمخازن ،مبادئ اﻻقتصاد ،التسويق ،المراسﻼت التجارية
يتناول هذا المساق  :مجموعات اﻹعداد و العﻼقات بينها ،أنظمة اﻹعداد ،المعادﻻت من الدرجة اﻷولى ،كثيرات الحدود و العمليات
عليها ،المصفوفات و المحددات ،المجموعات و أنواعها و العمليات عليها
يتم تدريب الطﻼب في المؤسسات المصرفية من أجل استخدام وتطبيق معلوماتهم وما تم دراسته في مساقات التخصص .كما يلزم
الطالب بتقديم الطﻼب تقارير أسبوعية طيلة فترة التدريب تبين المهارات التي اكتسبها الطالب .
يهدف هذا المساق إلي تعريف الطالب كيفية اﻹجراءات المحاسبية التي تحصل داخل أروقة البنك وإكساب الطالب المعرفة بالقواعد
والمبادئ اﻷساسية للتعامل المحاسبي الصحيح مع العمليات المالية التي تحدث داخل هذه النوع من المنشأت والمعالجة المحاسبية
اﻷساليب التمويل في البنوك اﻹسﻼمية
يتناول المساق دراسة كيفية اعداد دراسات الجدوى اﻻقتصادية للمشروعات اﻻستثمارية وكيفية تقييم المشروعات والمفاضلة بينها
وذلك من خﻼل دراسة الموضوعات التالية  :اﻹطار العام لدراسة جدوى اﻻستثمار ،الدراسة المبدئية وتحليل المناخ اﻻستثماري،
الدراسة التسويقية وتقدير حجم الطلب والحصة التسويقية للمشروع ،الدراسة الفنية وإعداد التقديرات المالية ،الدراسة التمويلية
للمشروع واختيار هيكل التمويل المناسب ،تحليل الربحية التجارية وتقييم المشروعات ،تطبيقات على إعداد دراسات الجدوى اﻻقتصادية
باستخدام الحاسوب.

