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البرنامج

العلوم المالية واإلدارية

التخصص

علوم مالية ومصرفية

تفصيل ساعات التخصص
تسلسل

المتطلبات

الساعات المطلوبة

أوال

متطلبات الكلية

16

ثانيا

متطلبات البرنامج

15

ثالثا

متطلبات التخصص

45

المجموع

76
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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 )45( :ساعة معتمدة ،كما يلي:
اسم المساق

رقم المساق

الساعات

الساعات األسبوعية

المعتمدة
3

نظري
3

عملي
-

تسويق

3

3

-

0207121
0208141
0209160
0209161
0209164
0209167
0209168
0209169
0209162
0209170
0209165
0209175

إحصاء
رياضيات مالية
اللغة اإلنجليزية الفنية
القانون التجاري
المالية العامة
إدارة التأمين
إدارة مصارف 2
المعامالت المالية في اإلسالم
مبادئ االستثمار
تطبيقات برمجية
المالية في الشركات المساهمة
تدريب ميداني عملي 1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

3
3

0209176

تدريب ميداني عملي 2

3

-

3

45

36

9

0207103
0207119

إدارة مصارف1

المجموع

متطلب سابق
0207118
0207118

0207101

0207103

0010006
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الخطة االسترشادية
السنة األولى
الفصل األول
رقم المساق

الفصل الثاني

اسم المساق

0010001

اللغة العربية

ساعات معتمدة
3

0010003

دراسات في الفكر
العربي اإلسالمي

3

0207101

مبادئ المحاسبة 1

3

0207119

0207114

مبادئ اقتصاد

3

0207121

احصاء

0207118

مبادئ اإلدارة

3

0208141

رياضيات مالية

0010004

التنمية في الوطن
العربي

3

0207102

مبادئ محاسبة 2

المجموع

اسم المساق
مقدمة في
الحاسوب اآللي

ساعات معتمدة
3

رقم المساق

0207117

اساسيات ادارة
مالية

3

التسويق

3
3
3

0010006

18

3
18

المجموع

السنة األولى
الفصل الصيفي
رقم المساق
0209161
0209160

اسم المساق
القانون التجاري
اللغة اإلنجليزية الفنية
المجموع

ساعات معتمدة
3
3
6
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السنة الثانية
الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق

الفصل الثاني
ساعات معتمدة

رقم المساق

اسم المساق

ساعات معتمدة

0010002

اللغة اإلنجليزية

3

0010005

النشاط الرياضي

1

0209164

المالية العامة

3

0209162

مبادئ االستثمار

3

0209167

ادارة التأمين

3

0209176

تدريب ميداني 2

3

0209163

ادارة مصارف 1

3

0209170

تطبيقات برمجية

3

0209169

المعامالت المالية
في اإلسالم

3

0209165

المالية في الشركات
المساهمة

3

0209175

تدريب ميداني 1

3

0209168

ادارة مصارف 2

3

المجموع

18

المجموع
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وصف مساقات تخصص العلوم المالية والمصرفية
 0010004 التنمية في الوطن العربي ( 3ساعات)
يهدف المساق الموجه إلى طلبة الكلية في تخصصاتهم المختلفة ،الى توضيح مفهوم التنمية وواقعها وأهميتها 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 هذا 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)
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالفكر العربي واالسالمي من حيث أسسه 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 اإلسالمية في جوانبها التطبيقية ويتعرف على خصائص الحضارة اإلسالمية وما
يميزها عن غيرها من الحضارات
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 0207114 مبادئ االقتصاد (عدد الساعات )3
يهدف مساق االقتصاد إلى تعريف الطالب بعلم االقتصاد ومفاهيمه األساسية 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
يهدف هذا المساق الى ان يكون لدى الطالب المام بالمفاهيم النظرية األساسية 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.

 0207102 مبادئ المحاسبة ( 2عدد الساعات )3
يتعرف الطالب من خالل هذا المساق على المبادئ األساسية لعلم اإلحصاء ،وتوضيح أساليب جمع البيانات وطرق عرضها ،واستخدام
مقاييس النزعة المركزية والتشتت ،وبعض التوزيعات اإلحصائية ،واختبار الفروض ،ومقاييس االرتباط واالنحدار.

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

 0207119 التسويق (عدد الساعات )3
يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالمبادئ األساسية للتسويق ،وعالقة وظيفة التسويق بالوظائف األخرى للمنشأة ،وأهمية التسويق في
الحياة المعاصرة ،والتعريف بالبيئة التسويقية الكلية والجزئية ،وعرض مفهوم سلوك المستهلك وتوازنه وأساليب اتخاذ القرارات
التسويقية وتعريفه بمكونات المزيج التسويقي (السلعة ،السعر ،الترويج ،التوزيع).

 0207102 مبادئ محاسبة (( )2عدد الساعات )3
يهدف 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.
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 0209161 مبادئ القانون التجاري (عدد الساعات )3
يهدف المقرر إلى دراسة تطور القانون التجاري وخصائصه وأهميته وموقعة بين القوانين ،ثم األعمال التجارية بطبيعتها وبالتبعية ،والتجار ودفاتر
التجارة والسجل التجاري وعقود البيع والرهن والوكاالت واالوراق التجارية ،وكذلك نظرة عامة عن المؤسسة التجارية والشركات التجارية وشركات
األشخاص وشركات األموال :المساهمة والمساهمة الخاصة وأنواع خاصة من الشركات المحدودة المسؤولية واألجنبية.

 0209160 اللغة اإلنجليزية الفنية (عدد الساعات )3
يهدف المقرر إلى تحسين قدرة الطالب/ة على استخدام اللغة اإلنجليزية في اإلدارة قراءة وكتابة ومحادثة ويركز بصورة أساسية على
الوظائف اإلدارية ،والشركات وأنواعها وأشكالها ،ومحددات التنظيم الداخلية والخارجية.

 02070117 أساسيات اإلدارة المالية (عدد الساعات )3
يهددددف هدددذا المقدددرر إلدددى تزويدددد الطالدددب بمفددداهيم عامدددة عدددن اإلدارة الماليدددة وتطورهدددا ووظائفهدددا وأهددددافها ثدددم تتطدددرق الدددى العائدددد
والمخددداطرة والعالقدددة بيدددنهم وطدددرق قياسدددهم .وتبحدددث فدددي القدددوائم الماليدددة والتحليدددل المدددالي والنسدددب الماليدددة والقيمدددة الزمنيدددة
للنقود وتخطيط االستثمارات والقاء الضوء على اموال الملكية واموال االقتراض.

 0209163 إدارة مصارف (( )1عدد الساعات )3
يتناول هذا المقرر تحديد المصارف وطبيعتها ونشأتها ووظائفها التقليدية والحديثة ،والتنظيم االداري للمصارف ومصادر واستخدامات
اموالها .تم نظرة على القوائم المالية للمصرف ،وأنواع المخاطر التي يتعرض لها المصرف ،كما يتناول العمليات المصرفية .ودور البنوك
المركزية في إدارة الجهاز المصرفي ويتحدث عن واقع عمل وأفاق مستقبل سلطة النقد الفلسطيني.

 0209168 إدارة مصارف (( )2عدد الساعات )3
سع على أنواع المصارف المختلفة وأقسامها اإلدارية الداخلية والوظائف التي تؤديها والمخاطر
يهتم المساق بإلقاء الضوء بشكل مو ً
المصرفية المرتبطة بنشاطها والسياسات االقتصادية والمالية التي تتبعها في تنفيذ مهامها والقوائم المالية الختامية التي تفصح عنها
المؤسسات المصرفية إلبراز نتائج أعمالها ومصادر تمويلها وأوجه استخداماتها .من ثم دور البنك المركزي كمشرف على الجهاز
المصرفي والسياسة النقدية .باإلضافة إلى التسويق المصرفي ،ومؤسسات االقراض المتخصصة.

 0209162 مبادئ االستثمار (عدد الساعات )3
يتناول المقرر المفاهيم والنظريات ذات العالقة باالستثمار ،مع بحث المخاطر والفوائد في القرار االستثماري وخصائص مجاالت االستثمار
وأدواته المتنوعة وأسواق هذه األدوات ،والمحافظ االستثمارية من حيث تكوينها ،وإدارتها ،وتقييمها وتعديلها .كما يتناول المقرر شركات
االستثمار من حيث إنشائها وأنواعها وطبيعة عملها وخصائص كل نوع منها وكيفية إدارتها وحساب عوائدها وأسعار أسهمها في
السوق.
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 0209167 إدارة التأمين (عدد الساعات )3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفاهيم التأمين ضد الخطر واألخطار القابلة للتأمين والتعرف على المبادئ التي يقوم عليها التأمين
وتناول أنواع التأمين مع التركيز على أنظمة بوالص التامين واحتساب أقساطها.

 0209170 التطبيقات البرمجية (عدد الساعات )3
إكساب الطالب المهارات الخاصة الستخدام البرامج المختلفة في مجال إدارة نظم قواعد البيانات أو الرسم الستخدام الحاسوب أو التصميم
بمساعدة الحاسوب أو غيرها من المجاالت ،من ودائع وخدمة العمالء والتسهيالت والعمليات المصرفية الدولية وصناديق االستثمار
والتدرب العملي على استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية.

 0209164 المالية العامة (عدد الساعات )3
يركز المقرر على تطور النفقات العامة واإليرادات العامة ضمن الميزانية العامة وفق األهداف السياسية المالية .ويبحث المقرر في تطور
دور الدولة ووظائفها وانعكاس ذلك على زيادة وتنوع النفقات العامة واإليرادات العامة وما لها من آثار اقتصادية .وهناك تطرق إلى
كيفية إعداد الموازنة التقديرية والميزانية العامة.

 0208141 رياضيات مالية (عدد الساعات )3
مبادئ الرياضيات المالية ،احتساب أسعار الفائدة البسيطة والمركبة ،طرق احتساب الدفعات المنتظمة ،احتساب أسعار
فوائد السندات ،مبدأ الخصم مع حاالت تطبيقية.
 0209165 المالية في الشركات المساهمة (عدد الساعات )3
يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالتطور التاريخي لدور اإلدارة المالية في المشروعات ،ووظائف الدائرة المالية ،وتخطيط الربحية،
والتخطيط المالي ،والتوقعات المالية ،والتحليل المالي ،واستخدام النسب المالية ،وإدارة رأس المال العامل ،وإدارة األصول المتداولة،
وإدارة مصادر التمويل قصير األجل ،واألسواق المالية ،ومصادر التمويل طويل األجل (األسهم والسندات).

 0209169 المعامالت المالية في اإلسالم (عدد الساعات )3
المبادئ اإلسالمية للمعامالت المالية ،أوجه الحالل والحرام في التعامل التجاري اإلسالمي مثل :البيع والرهن والربا والسمسرة والمرابحة
والمشاركة والمضاربة واإليجار والصرف وبيع العمالت ،البنوك اإلسالمية ،الدين ،التأمين ،أهداف االقتصاد اإلسالمي ،األسس
والمرتكزات التي يقوم عليها ،ودوره في حل المشكلة االقتصادية وعملية التنمية.
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 0209175 التدريب المدني (عدد الساعات )3
يهدف هذا المقرر إلى الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق في سوق العمل لتخصص المالية والمصرفية في البنوك من خالل ممارسة
األنشطة واألعمال اليومية التي تؤديها البنوك في مجاالت األنشطة األساسية.

 0209176 التدريب الميداني (عدد الساعات )3
يهدف هذا التدريب إلى التأكد من ممارسة الطالب لمهارات متخصصة في مجال تخصصه تضعه في اجواء عمله المستقبلي واعداد
تقارير حول فترة تدريبه باإلضافة الى تقرير مفصل من الجهة التي تدرب بطرفها طوال  96ساعة تدريب.
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