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أوال :مساقات الكلية )16( :ساعة معتمدة ،كما يلي:

رقم المساق

الساعات األسبوعية

الساعات

اسم المساق

متطلب سابق

المعتمدة

نظري

عملي

0010001

اللغة العربية

3

3

-

-

0010002

اللغة اإلنجليزية

3

3

-

-

0010003

الفكر العربي اإلسالمي

3

3

-

-

0010004

تنمية في الوطن العربي

3

3

-

-

0010005

نشاط رياضي

1

-

1

-

0010006

مقدمة في الحاسب اآللي

3

2

1

-

المجموع

16

14

2

ثانيا :مساقات البرنامج )15( :ساعة معتمدة ،كما يلي:

رقم المساق

اسم المساق

الساعات

الساعات األسبوعية

المعتمدة

نظري

عملي

0207101

مبادئ محاسبة 1

3

3

-

0207102

مبادئ محاسبة 2

3

3

-

0207114

مبادئ اقتصاد

3

3

-

0207118

مبادئ اإلدارة

3

3

-

0207117

أساسيات اإلدارة المالية

3

3

-

15

15

-

المجموع
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ثالثا :مساقات التخصص )40( :ساعة معتمدة ،كما يلي:
اسم المساق

رقم المساق

الساعات

الساعات األسبوعية

متطلب سابق

المعتمدة

نظري

عملي

0207103

إدارة مصارف

3

3

-

0207118

0207119

تسويق

3

3

-

0207118

0207121

إحصاء

3

3

-

0207125

إدارة مبيعات

3

3

-

0207111

أعمال مكاتب وسكرتاريا

3

3

-

0207105

مراسالت تجارية

3

3

-

0207108

إدارة الشراء والتخزين

3

3

-

0207109

الحاسوب في اإلدارة

3

3

-

0207104

سلوك تنظيمي

3

3

-

0207106

الطباعة ووسائل االتصال

3

3

-

0207116

إدارة العمليات اإلنتاجية

3

3

-

0207122

إدارة األفراد

3

3

-

0207123

تدريب ميداني عملي 1

2

-

2

0207124

تدريب ميداني عملي 2

2

-

2

40

36

4
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الخطة االسترشادية
السنة األولى
الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق

الفصل الثاني
ساعات معتمدة

رقم المساق

0010001

اللغة العربية

3

0010006

0010003

دراسات في الفكر

3

0207102

اسم المساق
مقدمة في

ساعات معتمدة
3

الحاسوب اآللي
مبادئ محاسبة 2

3

العربي اإلسالمي
0207101

مبادئ المحاسبة 1

3

0207103

ادارة مصارف

3

0207114

مبادئ اقتصاد

3

0207117

اساسيات ادارة

3

مالية
0207118

مبادئ اإلدارة

3

0207119

التسويق

3

0010004

التنمية في الوطن

3

0207121

إحصاء

3

العربي
المجموع
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السنة الثانية
الفصل الثاني

الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق
أعمال مكاتب
وسكرتاريا

3

0010005

النشاط الرياضي

1

0207104

0207105

مراسالت تجارية

3

0207106

الطباعة ووسائل
االتصال

0207108

ادارة الشراء
والتخزين

3

0207116

ادارة العمليات
اإلنتاجية

3

0207125

إدارة مبيعات

3

0207122

ادارة األفراد

3

0207109

الحاسوب في
اإلدارة

3

0207124

تدريب ميداني 2

2

0207123

تدريب ميداني 1

2

0207111

المجموع

ساعات معتمدة

رقم المساق

اسم المساق

0010002

اللغة اإلنجليزية
سلوك تنظيمي

3
3

18
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وصف المساقات لتخصص إدارة
األعمال
 0010004 التنمية في الوطن العربي ( 3ساعات)
يسعى المساق الموجه إلى طلبة الكلية في تخصصاتهم ،إلى توضيح مفهوم التنمية وواقعها واهميتها للوطن العربي ،من جوانب
مختلفة ،اجتماعية ،اقتصادية ،علمية ،ثقافية ،سياسية ،وغيرها ،ودراسة المشكالت والمعوقات الداخلية والخارجية التي تعترض
برامج التنمية في الوطن العربي والسيما في فلسطين وسبل مواجهتها والتغلب عليها.

 0010001 اللغة العربية ( 3ساعات)
تنمية مهارات اللغة العربية األساسية وتطويرها :بناء الجملة والعبارة بناء سليما خاليا من األخطاء النحوية ،الكتابة الخالية من
األخطاء اإلمالئية ،استخدام المعاجم الشاملة والمتخصصة ،التركيز في المعاجم اللغوية الشاملة على مدرستين معجميتين :مدرسة
الباب والفصل والمدرسة الحديثة ،المعاجم المتخصصة ،تلخيص النصوص المختلفة مسموعة أو مقروءة تلخيصا وافيا بالغرض.

 0010002 اللغة االنجليزية ( 3ساعات)
يركز المساق على تطوير مهارات القراءة والكتابة للطلبة الذين يستخدمون اللغة اإلنجليزية في دراستهم ،ويتم تدريب الطلبة على
تقنيات القراءة المختلفة مثل القراءة السريعة الستخالص األفكار الرئيسة والقراءة المتفحصة لالستيعاب والقيام باالستنتاجات
والتعرف على المفردات من خالل السياق ،وذلك عن طريق تحليل النصوص القصيرة المكتوبة والتي غالبا ما تكون نصوصا أكاديمية
وغير أدبية.

 0010006 مقدمة في علم الحاسوب (3ساعات)
مكونات الحاسوب (المادية والبرمجية) ،خصوصيات الحاسوب ،أمن وفيروسات الحاسوب ،البرامج الجاهزة (ويندوز ،ميكروسوفت،
وورد ،ميكروسوفت اكسل ،ميكروسوفت بوربوينت) مقدمة في اإلنترنت تطبيقات االنترنت.

 0010005 دراسات في الفكر العربي واالسالمي (3ساعات)
يسعى المساق إلى تعريف الطالب بالفكر العربي واإلسالمي من حيث اسسه ومقاصده وتعميق االيمان باإلسالم عنده عقيدة وشرعا
ونظام حياة وان يدرك الصلة الوثيقة بين العرب واإلسالم وبيان دور العرب في حمل رسالته وفضل اإلسالم على العرب واالنسانية
وكذلك ان يتعرف الطالب ويلم باألنظمة االسالمية في جوانبها التطبيقية ويتعرف على خصائص الحضارة اإلسالمية وما يميزها عن
غيرها من الحضارات
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 0207114 مبادئ االقتصاد (عدد الساعات )3
يسعى مساق االقتصاد الى تعريف الطالب بعلم االقتصاد ومفاهيمه االساسية كالمشكلة االقتصادية ،وعناصر اإلنتاج وقوانين العرض
والطلب ،وسلوك المستهلك والمفاهيم المرتبطة باالستهالك واالستثمار ،والناتج القومي ،والدخل القومي ،ومفاهيم األجور والبطالة
والتضخم ،والسياسة المالية والسياسة النقدية ،وميزان المدفوعات.

 0207101 مبادئ المحاسبة ( 1عدد الساعات )3
يسععععى هععع ا المسعععاق العععى ان يكعععون لعععد الطالعععب المعععام بالمفعععاهيم النظريعععة األساسعععية لعلعععم المحاسعععبة ،باإلضعععافة إلعععى التركيعععز علعععى
مفهعععوم القيعععد المعععزدوج وتحليعععل العمليعععات الماليعععة وتسعععجيلها وكيفيعععة الترحيعععل معععن اليوميعععة إلعععى دفتعععر األسعععتا  ،وكيفيعععة الترصعععيد
وعمل حسابات المتاجرة والحسابات الختامية.

 0207102 مبادئ المحاسبة ( 2عدد الساعات )3
يسععععى هععع ا المسعععاق إلعععى تعريعععف الطالعععب بكيفيعععة الجعععرد لألصعععول الوهميعععة والثابتعععة والمتداولعععة واثبعععات التسعععويات الماليعععة ،وإثبعععات
العمليعععات المحاسعععبية بعععالطرق المحاسعععبية المختلفعععة واالهتمعععام بالناحيعععة التطبيقيعععة وتوظيعععف المفعععاهيم والمععععار التعععي اكتسعععبها
الطالب في الحياة العملية.

 0207118 مبادئ اإلدارة (عدد الساعات )3
يسعى ه ا المساق الى تعريف الطالب بنشأة علم االدارة وتطور الفكر االداري بمدارسه المختلفة ،وك لك فهو يسعى الى تعريف الطالب
بعناصععر االدارة المختلفة من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ،وتعريفه بالمفاهيم االسععاسععية حول الحفز واالتصععال والقيادة وك لك
برامج العالقات العامة.

 0207119 التسويق (عدد الساعات )3
يسععععى ه ا المسعععاق إلى تعريف الطالب بالمبادئ األسعععاسعععية للتسعععويق ،وعالقة وظيفة التسعععويق بالوظائف األخر للمنشعععأة ،وأهمية
الت سويق في الحياة المعا صرة ،والتعريف بالبيئة الت سويقية الكلية والجزئية ،وعرض مفهوم سلوك الم ستهلك وتوازنه وأ ساليب اتخا
القرارات التسويقية وتعريفه بمكونات المزيج التسويقي (السلعة ،السعر ،الترويج ،التوزيع).
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 0207117 أساسيات اإلدارة المالية (عدد الساعات )3
يسععععى المسعععاق العععى تعريعععف الطالعععب بوظيفعععة االدارة الماليعععة ومهعععام المعععدير المعععالي وموقععععه فعععي الهيكعععل التنظيمعععي وكععع لك تعريفعععه
بمفعععععاهيم السعععععيولة والربحيعععععة والعائعععععد والمخعععععا رة والقعععععوائم الماليعععععة المختلفعععععة والهيكعععععل المعععععالي للمنشعععععأة والتخطعععععيط المعععععالي
والسياسات المالية وادارة الموجودات كالنقدية والمخزون وال مم المدينة.

 0207103 ادارة مصار

(عدد الساعات )3

يسعععععى هعععع ا المسععععاق إلععععى تعريععععف الطالععععب بمفهععععوم البنععععوك وتععععاري نشععععأتها ،ومكونععععات الجهععععاز المصععععرفي ،ومصععععادر وأمععععوال
البنعععععوك المختلفعععععة ،واسعععععتخداماتها ،وأنعععععوا الخعععععدمات المصعععععرفية المقدمعععععة ،منهعععععا الحسعععععابات الجاريعععععة ،وخدمعععععة الشعععععيكات
والمقاصعععععة ،والتععععععر علعععععى وظعععععائف األقسعععععام المختلفعععععة ،الودائعععععع ،الخزينعععععة ،الكمبيعععععاالت ،الكفعععععاالت ،االعتمعععععادات ،وبعععععوالص
التحصيل والحواالت.

 0207123 التدريب الميداني (1عدد الساعات )2
يسععععى التعععدريب الميعععداني إلعععى التأكعععد معععن اكتسعععا الطالعععب مهعععارات عمليعععة فعععي التعامعععل معععع متطلبعععات العمعععل واععععداد تقريعععر حعععول
هععع الفتعععرة التدريبيعععة باإلضعععافة إلعععى تقريعععر الجهعععة التعععي تولععع التعععدريب حعععول معععا تعععم اسعععتخدامه معععن مهعععارات خعععالل  96سعععاعة
تدريب.

 0207124 التدريب الميداني ( 2عدد الساعات )2
يسعععععى هعععع ا التععععدريب إلععععى التأكععععد مععععن ممارسععععة الطالععععب لمهععععارات متخصصععععة فععععي مجععععال تخصصععععه تضعععععه فععععي اجععععوا عملععععه
المسعععتقبلي واععععداد تقعععارير حععععول فتعععرة تدريبعععه ،باإلضععععافة إلعععى تقريعععر مفصعععل مععععن الجهعععة التعععي تععععدر فيهعععا عععوال  96سععععاعة
تدريبية.

 0207106 باعة ووسائل االتصال (عدد الساعات )3
يتععععر الطالعععب فعععي هععع ا المسعععاق علعععى أجعععزا ووظعععائف اآللعععة الكاتبعععة والحاسعععو  ،ويعععتقن فعععن الضعععر علعععى لوحعععة المفعععاتي
باللغتين العربية واإلنجليزية بطريقة اللمس و باعة المراسالت وتنسيقها وإدارة االتصاالت.
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 0207108 ادارة الشرا والتخزين (عدد الساعات )3
يسععععععى المسعععععاق العععععى تعريعععععف الطالعععععب بأهعععععدا إدارة الشعععععرا ووظعععععائف ادارة المشعععععتريات ،وعالقعععععة ادارة الشعععععرا بعععععاإلدارات
االخععععر باإلضععععافة الععععى تعريفععععه بطععععرق الشععععرا  ،واسععععس تنظععععيم ادارة الشععععرا  ،ومفهععععوم وأهميععععة التخععععزين وادارة المخععععازن،
واهعععدا ادارة المخعععازن ،واالسعععبا التعععي تعععدعو إلعععى التخعععزين ،وأهميعععة الرقابعععة علعععى المخعععازن ،وكععع لك التععععر علعععى اسعععس جعععرد
المخزون.

 0207125 ادارة المبيعات (عدد الساعات )3
يتععععر الطالعععب خعععالل دراسعععة هععع ا المسعععاق علعععى المفهعععوم الحعععدي لوظيفعععة البيعععع والتنبععع بالمبيععععات و عععرق اسعععتقطا وتوظيعععف
وتععععدريب وتعععععوي رجععععال البيععععع وموقععععع إدارة المبيعععععات فععععي الهيكععععل التنظيمععععي و ععععرق تنظععععيم إدارة المبيعععععات وعالقععععة ادارة
المبيعات باإلدارات االخر .

 0207122 ادارة االفراد (عدد الساعات )3
يتععععر الطالعععب خعععالل دراسعععة المسعععاق علعععى المفعععاهيم المعاصعععرة إلدارة األفعععراد فعععي المنظمعععة ،معععن خعععالل مواضعععيع مثعععل تخطعععيط
واختيار االفراد والتوظيف والتدريب والتعوي وقياس االدا والتعر على نظريات واتجاهات الحفز للعاملين.

 0207116 ادارة العمليات االنتاجية (عدد الساعات )3
يسععععى المسعععاق العععى تعريعععف الطالعععب بالدراسعععات التعععي تعععتم قبعععل العمليعععة االنتاجيعععة وخاللهعععا وبععععدها ،باإلضعععافة إلعععى تعريفعععه بخطعععو
االنتعععاج والمقارنعععة بينهعععا ،والعوامعععل التعععي ت خععع بععععين االعتبعععار فعععي هععع ا المجعععال ومتعععى تسعععتبدل اآلالت والكميعععة االقتصعععادية التعععي
يجب االحتفاظ بها في المشرو و لك من خالل الجمع بين الجانبين الوصفي والكمي.

 0207105 المراسالت التجارية (عدد الساعات )3
يعععتمكن الطالعععب معععن خعععالل دراسعععته لهععع ا المسعععاق معععن اكتسعععا مهعععارات كتابعععة الرسعععائل التجاريعععة بأنواعهعععا المختلفعععة بعععالطرق
العلمية الصحيحة ،ويتعر على اشكال المراسالت وكيفية اعطا العروض البيعية للسلع وكيفية التقدم لشاغر وظيفي.
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 0207111 اعمال مكاتب وسكرتاريا (عدد الساعات )3
يتعععععر الطالععععب خععععالل دراسععععة المسععععاق علععععى عناصععععر االعمععععال المكتبيععععة وعوامععععل انتشععععار العمععععل المكتبععععي وأنععععوا المكاتععععب
باإلضععععافة الععععى التعععععر علععععى ععععرق واشععععكال االتصععععاالت الداخليععععة والخارجيععععة واسععععاليبها ،وأعمععععال السععععكرتاريا ومهامهععععا فععععي
المكتب الحدي .

 0207104 السلوك التنظيمي (عدد الساعات )3
يتعررررف الطالررررب مررررن خرررالل هررررذا المسرررراق بالسررررلوك التنظيمررري وطبيعترررره وتطرررروره ،والتعرررررف علرررى محررررددات السررررلوك كالدافعيررررة
والشخصررررية واالدراك واالتجاهررررات والقرررريم ،ومفهرررروم الجماعررررة وأثرهررررا علررررى سررررلوك الفرررررد والهيكررررل التنظيمرررري والتنظرررريم غيررررر
الرسمي والقيادة واالتصال وإدارة الصراع والتغيير.

 0207121 االحصا (عدد الساعات )3
يتعرررررف الطالررررب مررررن خررررالل هررررذا المسرررراق علررررى المبرررراد األساسررررية لعلررررم اإلحصرررراء ،وتوضرررريح أسرررراليب جمرررر البيانررررات وطرررررق
عرضررررها ،واسررررتخدام مقررررايي النزعررررة المركزيررررة والتشررررتت ،وبعررررض التوزيعررررات اإلحصررررائية ،واختبررررار الفررررروض ،ومقررررايي
االرتباط واالنحدار.

 0207109 الحاسو في االدارة (عدد الساعات )3
يتعررررف الطالرررب مرررن خرررالل دراسرررة المسررراق علرررى مهرررارات جديررردة فررري اسرررتخدام بررررامج الحاسررروب المختلفرررة فررري العمرررل االداري
كتحريررررر المراسررررالت وادارة الملفررررات باسررررتخدام الحاسرررروب واسررررتخدام بعررررض البرمجيررررات الجرررراهزة فرررري إدارة المرررروارد البشرررررية
وادارة المشررررراري وتطبيقاتهرررررا ،باإلضرررررافة إلرررررى اسرررررتخدامات مختلفرررررة مرررررن بررررررامج مكتبيرررررات مايكروسررررروفت (وورد ،اكسرررررل)
وغيرها.
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