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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:
الساعات

الساعات األسبوعية

رقم المساق

اسم المساق

0207101

مبادئ محاسبة 1

3

0207102

مبادئ محاسبة 2

3

3

0207114

مبادئ اقتصاد

3

3

-

3

3

-

3

3

-

15

15

 0207118مبادئ اإلدارة
 0207117أساسيات اإلدارة
المالية
المجموع

المعتمدة

نظري

عملي

3

-
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ثالثا :مساقات التخصص )34( :ساعة معتمدة ،كما يلي:
رقم المساق

اسم المساق

الساعات

الساعات األسبوعية

المعتمدة

نظري

عملي

3

3

-

3

3

-

3

-

0208141

رياضيات مالية

0208134

محاسبة منشأة مالية (بنوك
وتأمين)
محاسبة التكاليف

3

0208147

المحاسبة الضريبية

3

3

0208151

إنجليزي تجاري

2

2

-

0208129

محاسبة شركات

3

3

-

0208153

تطبيقات محاسبية محوسبة 1
محاسبة حكومية ومنظمات غير
ربحية
مبادئ اإلحصاء المحوسب

2

-

2

3

3

-

3

3

-

0208153

تدقيق ومراجعة حسابات

3

3

-

0208154

تطبيقات محاسبية محوسبة 2

2

-

2

0208148

تدريب ميداني عملي 1

2

-

2

0208149

تدريب ميداني عملي 2

2

-

2

34

26

8

0208136

0208128
0208152

المجموع
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الخطة االسترشادية
السنة األولى
الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق

الفصل الثاني
ساعات معتمدة

رقم المساق

اسم المساق

ساعات معتمدة

مقدمة في الحاسوب
اآللي
مبادئ محاسبة 2

3

0010001

اللغة العربية

3

0010006

0010003

دراسات في الفكر
العربي اإلسالمي

3

0207102

0207101

مبادئ المحاسبة 1

3

0207114

مبادئ اقتصاد

0207118

مبادئ اإلدارة

3
3

 0208153تطبيقات محاسبة
محوسبة 1
اساسيات ادارة مالية
0207117
تدريب ميداني 1
0207119

00100004

التنمية في الوطن
العربي

3

المجموع

0208141

18

3
2
3

2
3

رياضيات مالية

16

المجموع
السنة الثانية

الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق

الفصل الثاني
ساعات معتمدة

رقم المساق

اسم المساق

0208154

تطبيقات محاسبة
محوسبة 2

2

0208128

0208134

محاسبة منشأة مالية
(بنوك وتأمين)
محاسبة التكاليف

3

0208129

محاسبة حكومية
ومنظمات غير
ربحية
محاسبة شركات

3

0208133

0208147

المحاسبة الضريبية

3

0208149

تدقيق ومراجعة
حسابات
تدريب ميداني 2

0208136

ساعات معتمدة
3
3
3
2

0208151

انجليزي تجاري

2

 0010002اللغة اإلنجليزية

3

0208152

مبادئ االحصاء
المحوسب

3

 0010005النشاط الرياضي

1

16

المجموع

15

المجموع

تلفون Tel: +970-2-2967021/2/3/ 4:فاكس +970-2- Fax:2967025:بريد الكترونيEmail: information@muc.edu.ps :
رؤيتـنا :أن نكون "مؤسسة تعليم عالي" رائدة .ونموذجًا للتفوق والتميز في التعليم
األكاديمي والمهني والبحث العلمي على المستوى المحلي والعالمي.

www.muc.edu.ps

رسالتـنا :تقديم تعليم أكاديمي ومهني متميز ،وإيجاد بيئة محفزة للتعلم واإلبداع الفكري والمهني وفق
معايير وتقنيات عالمية ومخرجات عالية الجودة تتجسم والمستجدات وحاجة السوق.

الكليــة العـصريـة الجامعـيـة

Modern University College

رام هللا – فــلسـطـيــن

Ramallah –Palestine

كـليـة جـامـعـيـة تـمنـح

University College Offers

درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

Bachelor & Associate Degree Programs

وصف مساقات لتخصص المحاسبة التقنية
 0010004 التنمية في الوطن العربي ( 3ساعات)
المساق موجه الى طلبة الكلية في تخصصاتهم المختلفة ،ويهدف الى 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 و الكتابة 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)
يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالفكر العربي واإلسالمي ،من حيث أسسه ومقاصده وتعميق االيمان باإلسالم عنده عقيدة وشرعا
ونظام حياة وأن يدرك الصلة الوثيقة بين العرب واالسالم وبيان دور العرب في حمل رسالته وفضل اإلسالم على العرب واإلنسانية،
وكذلك أن يتعرف الطالب ويلم باألنظمة اإلسالمية في جوانبها التطبيقية ويتعرف على خصائص الحضارة اإلسالمية وما يميزها عن
غيرها من الحضارات
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 0207101 مبادئ المحاسبة ( 1عدد الساعات )3
يهدف هذا المساق الى ان يكون لدى الطالب المام بالمفاهيم النظرية االساسية لعلم المحاسبة باإلضافة الى التركيز على مفهوم القيد
المزدوج وتحليل العمليات المالية وتسجيلها وكيفية الترحيل من اليومية إلى دفتر المحاضر ،وكيفية الترصيد وعمل حسابات المتاجرة
والحسابات الختامية.

 0207118 مبادئ اإلدارة (عدد الساعات )3
يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بنشأة علم االدارة وتطور الفكر االداري بمدارسه المختلفة ،وكذلك فهو يهدف الى تعريف الطالب
بعناصر االدارة المختلفة من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة  ,وتعريفه بالمفاهيم االساسية حول الحفز واالتصال والقيادة وبرامج
العالقات العامة .

 0207114 مبادئ االقتصاد (عدد الساعات )3
يهدف 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.

 0207102 مبادئ المحاسبة ( 2عدد الساعات )3
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بكيفية الجرد لألصول الوهمية والثابتة والمتداولة واثبات التسويات المالية ،وإثبات العمليات
المحاسبية بالطرق المحاسبية المختلفة واالهتمام بالناحية التطبيقية وتوظيف المفاهيم والمعارف التي اكتسبها الطالب في الحياة العملية.

 0208148 التدريب الميداني ( 1عدد الساعات )2
يهدف التدريب الميداني إلى التأكد من اكتساب الطالب مهارات عملية في التعامل مع متطلبات العمل واعداد تقرير حول هذه الفترة
التدريبية باإلضافة الى تقرير الجهة التي تولت التدريب حول ما تم استخدامه من مهارات خالل  96ساعة تدريبية.
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 0208149 التدريب الميداني ( 2عدد الساعات )2
يهدف هذا التدريب إلى التأكد من ممارسة الطالب لمهارات متخصصة في مجال تخصصه تضعه في أجواء عمله المستقبلي وإعداد تقارير
حول فترة تدريبه باإلضافة إلى تقرير مفصل من الجهة التي تدرب بطرفها طوال  96ساعة تدريب.

 0208128 المحاسبة الحكومية والمنظمات غير الربحية (عدد الساعات )3
يتعرف الطالب خالل هذا المساق على األسس التي تقوم عليها المحاسبة في األنظمة الحكومية في فلسطين والمنظمات غير الربحية
والميزانية العامة للدولة.

 0208129 محاسبة الشركات (عدد الساعات )3
يتعرف الطالب من دراسته لهذا المساق على خصائص وأنواع الشركات في فلسطين وكيفية معالجتها محاسبيا ،وكذلك المشاكل المتعلقة
بها من خالل قسمة إلى قسمين األول لشركات األشخاص والثاني لشركات األموال.

 0208134 تدقيق حسابات ومراجعة حسابات (عدد الساعات )3
يتعرف الطالب من خالل المساق على المبادئ واإلجراءات المتعلقة بعملية المراجعة الخارجية كما يركز بشكل مفصل على كيفية وطرق
المراجعة والرقابة الداخلية والمبادئ المقبولة والمتعارف عليها في عملية التدقيق بشكل عام.

 0208134 محاسبة منشئات مالية (بنوك وتأمين) (عدد الساعات )3
يتعرف الطالب من خالل المساق على القوائم المالية في قطاع البنوك التجارية والمصارف اإلسالمية ،وكذلك قطاع التأمين ،حيث يتطرق
إلى معرفة األنواع المختلفة للقطاعات واإلجراءات المنظمة ضمن األسس المحاسبية المتعارف عليها.

 0208136 محاسبة التكاليف (عدد الساعات )3
يهدف هذا المساق إلكساب الطالب فكرة عن أنواع التكاليف وكيفية احتساب تكلفة المنتج وكذلك إعداد القوائم المالية في المنشآت
الصناعية والعالقة بين التكلفة والحجم.

 0208147 محاسبة ضريبية (عدد الساعات )3
يتعرف الطالب خالل هذا المساق على ضريبة الدخل في فلسطين وكذلك يعالج ضريبة القيمة المضافة أيضا في فلسطين والمعالجة
المحاسبية لها.
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 0208152 مبادئ اإلحصاء المحوسب (عدد الساعات )3
يهدف المساق إلى إكساب المتعلمين معارف ومهارات التعامل مع المفاهيم والمقاييس اإلحصائية واالحتمالية وتطبيقاتها؛ حيث يتناول
المساق ماهية اإلحصاء وجمع البيانات وعرضها وتصميم االستمارات اإلحصائية وحساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت
وإيجاد معامالت االرتباط ومعدلة االنحدار وحساب األرقام القياسية لألسعار والكميات واختبار صحتها وتحديد أنواع االحتماالت وحسابها
وتطبيق التوزيعات االحتمالية المتصلة في حل المسائل اإلحصائية واختبار الفرضيات واستخدام برنامج  Excelوبرنامج  SPSSلغايات
إحصائية.

 0208151 انجليزي التجاري (عدد الساعات )2
يتعرف الطالب خالل هذا المساق على القوانين السائدة في فلسطين وقانون الشركات الفلسطيني.

 0208153 تطبيقات محاسبية محوسبة ( 1عدد الساعات )2
ويتعرف الطالب من خالل دراسته لهذا المساق على الوظائف التخصصية والتعامل مع برنامج اإلكسيل بشكل أكثر مرونة وعلى كيفية
عمل الرسوم البيانية ،وكيفية توظيف برنامج اكسل في المحاسبة ومعرفة كيفية عمل السيناريوهات واستخدام تطبيقاتها ،كما يتعرف
على طريقة عمل الماكرو وطرق استخدامه ،ليتدرب بشكل أفضل على برنامج محاسبي والتمكن من استخدام كافة تطبيقاته.

 0208154 تطبيقات محاسبية محوسبة ( 2عدد الساعات )2
بعد ان يتمكن الطالب المساق السابق ويتمكن من استخدام البرامج المحاسبية فيه ،يأتي هذا المساق ليزيد من كفاءة الطالب في التعامل
مع هذه البرامج بشكل أكثر سالسة ويتقنها بشكل أفضل بحيث يتم تطبيقها مع محاور متعددة مثل المبيعات والمشتريات ،والتسويق
واالنتاج وغيرها من محاور العمل االنتاجي.

 0208141 الرياضيات المالية (عدد الساعات )3
مبادئ الرياضيات المالية ،احتساب أسعار الفائدة البسيطة والمركبة ،طرق احتساب الدفعات المنتظمة ،احتساب أسعار فوائد السندات،
مبدأ الخصم مع حاالت تطبيقية.

 02070117 أساسيات اإلدارة المالية (عدد الساعات )3
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بمفاهيم عامة عن اإلدارة المالية وتطورها ووظائفها وأهدافها ثم تتطرق الى العائد والمحاطرة
والعالقة بينهم وطرق قياسهم .وتبحث في القوائم المالية والتحليل المالي والنسب المالية والقيمة الزمنية للنقود وتخطيط االستثمارات.
والقاء الضوء على اموال الملكية واموال االقتراض.
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