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 Principles of Microeconomicsاسم الممرر باللغة اإلنجليزية:  اسم الممرر باللغة العربية: مبادئ االلتصاد الجزئي ACFA1330 رلم المساق:

 وصف المساق باللغة اإلنجليزية وصف المساق باللغة العربية

 متطلب سابك  ) ال يوجد (

والمفاهٌم االلتصادٌة، واألسواق والتوازن، ومرونة الطلب ٌتناول هذا المساق مدخل علم االلتصاد، 

والعرض، وسلون الوحدات االلتصادٌة الجزئٌة مثل: سلون المستهلن والمنفعة، واإلنتاج والتكالٌف، 

 األسواق: المنافسة الكاملة، واالحتكارٌة، واالحتكار التام واحتكار الملة، ونظرٌة التوزٌع.أنواع و

This course deals with economics principles, economic concepts, markets demand and 

supply and equilibrium, the elasticity of demand and supply, the behavior of 

microeconomic units such as: consumer behavior and utility, production and costs, and 

types of markets: perfect competition, monopoly, total monopoly and oligopoly, and 

distribution theory. 

 :   Principles of Macroeconomicاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: مبادئ االلتصاد الكلي ACFA1331 رلم المساق:

 اإلنجليزيةوصف المساق باللغة  وصف المساق باللغة العربية

  ACFA1330 متطلب سابك:

ٌتناول هذا المساق المبادئ األساسٌة لاللتصاد الكلً، وتوضٌح مفهوم اإلنتاج المومً، والدخل المومً، 

وطرق لٌاسهما، والتملبات االلتصادٌة والسٌاسات االلتصادٌة التً تستخدم لمواجهة هذه التملبات. كما 

 . رجٌةتعرف الطلبة  بمبادئ التجارة الخا

This course deals with the basic principles of macroeconomics, and clarifies the 

concept of national production, national income and its methods of measurement, 

economic fluctuations and economic policies used to control these fluctuations. 

Students are also introduced to the principles of foreign trade. 

 :   Principles of Accounting (1)اسم الممرر باللغة اإلنجليزية (1اسم الممرر باللغة العربية: مبادئ المحاسبة المالية ) ACFA1332  رلم المساق:

 متطلب سابك  ) ال يوجد (

علٌه جمٌع المسالات فً تخصص المحاسبة، و ٌتناول ماهٌة ٌعتبر هذا المساق األساس الذي تبنى 

المحاسبة وتطورها وأهمٌتها وأهدافها وعاللتها بالعلوم األخرى، والفروض والمبادئ األساسٌة فً 

المحاسبة، كما ٌتناول بالتفصٌل الدفاتر والسجالت المحاسبٌة والدورة المالٌة التً تمر بها األحداث 

لٌل واثبات العملٌات المالٌة، وتسجٌلها فً دفتر الٌومٌة العامة وترحٌلها االلتصادٌة، وتتضمن تح

إلى دفتر األستاذ العام وإعداد الموائم والتمارٌر المالٌة فً نهاٌة العام ألغراض خدمة االدارة 

 والجهات المستفٌدة من البٌانات المحاسبٌة باتخاذ المرارات االلتصادٌة.

This course is considered as the basis for accounting specialization and courses. It 

deals with the nature and development of accounting, the importance and objectives of 

accounting and its relationship with other sciences, the basics assumptions and 

principles of accounting. This course introduce the recording and posting process in 

general journal and ledger, and preparing financial statements and reports at the end of 

the year to serve its internal and external users by making economic decisions. 

 :  Principles of Accounting (2) اسم الممرر باللغة اإلنجليزية (2اسم الممرر باللغة العربية: مبادئ المحاسبة المالية ) ACFA1333  المساق:رلم 

  ACFA1332متطلب سابك : 

فً نهاٌة السنة المالٌة،  الختامٌةكٌفٌة إجراء التسوٌات الجردٌة المتعلمة بالحسابات ٌتناول هذا المساق 

وذلن استناداً إلى األساس المحاسبً المتعارف علٌه أساس االستحماق. كما ٌشتمل على دراسة تفصٌلٌة 

لتمٌٌم األصول والخصوم ولٌاس دخل الوحدات االلتصادٌة بحٌث تشمل دراسة الطرق المختلفة لتموٌم 

وطرله المختلفة، ثم ننتمل لمٌاس وتمٌٌم المخزون األصول الثابتة )التشغٌلٌة( متضمنة مفهوم االستهالن 

ٌتم منالشة كٌفٌة  واالستثمارات المإلتة والدائمة، كما السلعً وطرلة المتعددة، تمٌٌم حسابات العمالء

 معالجة األخطاء المحاسبٌة المتنوعة، والتً لد تكتشف عند إعداد الحسابات الختامٌة أو بعدها.

This course deals with inventory adjustments that related to final accounts at the end of 

financial year based on the accrual accounting basis. It also includes how to assess the 

assets, liabilities and measure the income of economic units. This course introducing 

different methods of fixed assets evaluation and its depreciation, then move on to 

measure and evaluate inventory using multi-methods, as well as discuss how to treat 

different accounting errors, which may be detected during or after the preparation of 
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 final accounts. 

 :  Intermediate Accounting (1) اسم الممرر باللغة اإلنجليزية (1اسم الممرر باللغة العربية: محاسبة متوسطة ) ACFA2340  رلم المساق:

  3ACFA133متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق المحاسبة علً شركات األشخاص واالموال من حٌث التعرف علً طبٌعة هذه 

والمعالجات المحاسبٌة لتعامالت الشركاء والشهرة والتؤمٌن علً الحٌاة والمشاكل المتعلمة  الشركات

بتعدٌل عمد الشركة وانمضائها ، كما ٌشمل التعرف علً المعالجة المحاسبٌة لتؤسٌس شركات المساهمة 

 العامة وتكوٌن رأس المال والسندات وسٌاسة توزٌع األرباح .

This course deals with accounting for partnership companies in terms of identifying the 

nature of these companies, accounting treatments for partners transactions, goodwill, 

life insurance and problems related to the amendment and expiry of the company's 

contract. It also covers the accounting treatment for the establishment of public 

shareholding companies, the formation of capital, bonds and dividend policy. 
 

 

 

 :  Intermediate accounting (2) اسم الممرر باللغة اإلنجليزية (2اسم الممرر باللغة العربية: محاسبة متوسطة ) ACFA2341 رلم المساق:

  ACFA2340متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق اعداد لائمة الدخل والتدفك النمدي، والمحاسبة عن االستثمارات المالٌة و االلتزامات 

طوٌلة األجل واألصول الملموسة و غٌر الملموسة، كما ٌتناول التغٌر فً المبادئ والسٌاسات 

سابمة، والمحاسبة عن عمود اإلٌجار التموٌلً ، ومحاسبة المحاسبٌة، تحلٌل ومعالجة األخطاء لسنوات 

 تكالٌف منافع التماعد ومعالجة نفمات البحث والتطوٌر.

This course provides in-depth a review of financial statement preparation with an 

emphasis on disclosure. Topics include long-term liabilities, tangible and intangible 

assets, change in accounting principles and policies, analysis and treatment of errors 

for previous years, accounting for finance leases, retirement benefits and costs and 

processing research expenses and developments. 
 
 

 :  Islamic Accounting اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: محاسبة اسالمية ACFA2342 رلم المساق:

  ACFA133 3متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق ماهٌة المحاسبة المالٌة فً اإلسالم والمفاهٌم والفروض والمبادئ المحاسبٌة 

المحاسبً فً االسالم وحساب اإلٌرادات والنفمات والربح فً اإلسالمٌة، وكٌفٌة المٌاس واالفصاح 

اإلسالم ،ومحاسبة الزكاة والتركات والموارٌث ، والمعالجة المحاسبٌة لعملٌات البنون اإلسالمٌة، ، 

باإلضافة إلى تناول أدوات التموٌل االسالمً ولتتضمن المرابحة ، المشاركة ، المضاربة ، اإلجارة ، 

 اع  والمعالجة المحاسبٌة الخاصة بهم .السلم ، اإلستصن

This course covers financial accounting concepts, assumptions and principles from 

Islamic perspectives, how to measure and disclose accounting, calculate income, 

expenditure and profit in Islam, accounting for Zakat, inheritance and inheritance, 

accounting treatment of Islamic bank operations. In addition to deal with Islamic finance 

tools, including Murabaha, Musharaka, Speculation, leasing, peace, Istisna and their 

accounting treatment. 
 

 :  Governmental Accounting لممرر باللغة اإلنجليزيةاسم ا اسم الممرر باللغة العربية: محاسبة حكومية ACFA2345 رلم المساق:

  ACFA133 2متطلب سابك : 
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ٌتناول هذا المساق أساسٌات المعالجة المحاسبٌة للدوائر الحكومٌة ونظرٌة األموال المخصصة، و 

التعرف على  الموازنة العامة للدولة من حٌث تبوٌبها و مراحل إعدادها وطرق تمدٌر المصروفات 

واإلٌرادات، مراحل المرالبة الداخلٌة المتبعة فً مرالبة المتحصالت، والمصروفات، والدٌون المستحمة 

للحكومة، والدفاتر والمٌود المحاسبٌة ومراحل المرالبة الخارجٌة التً تتم عن طرٌك كل من وزارة 

 ت مع العالم الخارجً.المالٌة ودٌوان المحاسبة ، كما ٌشتمل الممرر حسابات الدخل المومً والمعامال

This course related to the basics of accounting treatment of government departments, 

the theory of funds allocated, identify the general budget of the State in terms of 

classification and stages of preparation and methods of estimating expenses and 

revenues, internal control process on government revenues, expenses and debts owed 

to the government, in addition this course includes National Income Accounts and other 

transactions with the outside world. 

 

 :   Accounting for Financial Institutionsاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اللغة العربية: محاسبة المنشآت الماليةاسم الممرر ب ACFA2351 رلم المساق:

  ACFA1333(  2) متطلب سابك : مبادئ المحاسبة المالية

ٌتناول هذا المساق ماهٌه البنون وأنواعها وطبٌعة عملها، باإلضافة إلى دراسة األنشطة المالٌة التً 

تمدمها ألسام البنون والمعالجات المحاسبٌة التً تتم داخل كل لسم، وكٌفٌة إعداد الحسابات الختامٌة 

والمركز المالً للبنن.  كما ٌشتمل هذا الممرر على دراسة التطور التارٌخً لشركات التامٌن، المبادئ 

لتؤمٌن وأنظمة إعادة التؤمٌن، األساسٌة لنظرٌة التؤمٌن وأنواع التؤمٌن والمعالجات المحاسبٌة ألنشطة ا

والحسابات الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة لشركات التؤمٌن وممارنتها مع مٌزانٌة األعمال التجارٌة 

 األخرى.

This course deals with banks, in term of, types and nature of their work, in addition, 

studying the financial activities provided by the banking departments and the 

accounting treatments that take place within each section, and how to prepare the final 

accounts and the financial position of the bank. The course also examines the historical 

development of insurance companies, the basic principles of insurance theory, types of 

insurance, accounting treatments for insurance activities and reinsurance systems, the 

final accounts and the balance sheet of insurance companies and their comparison with 

other businesses budget. 
 

 ACFA2352المساق:رلم 
اسم الممرر باللغة العربية: تدليك ومراجعة حسابات 

(1) 
 :  Auditing (1) اسم الممرر باللغة اإلنجليزية

  ACFA2341متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق لمحة تارٌخٌة عن تطور مهنة تدلٌك الحسابات ودور مدلك الحسابات ، حٌث ٌتطرق 

وأنواع التدلٌك بجوانبه المختلفة ودور المدلك باكتشاف الغش والخطؤ ، الً مفهوم تدلٌك الحسابات 

مدٌر مخاطره ، كما باإلضافة الً دراسة معاٌٌر التدلٌك الدولٌة واألمرٌكٌة وتخطٌط عملٌة التدلٌك وت

ج لواعد السلون المهنً والتنظٌم الداخلً لمكتب التدلٌك وأدلة االثبات المستخدمة ، وأخٌراً نماذ ٌتناول

 تمارٌر التدلٌك .

This course presents a brief history of audit profession development and the role of the 

auditor. The course deals with auditing concepts and types in term of its various 

aspects and the role of auditor in detecting fraud and error, in addition to study 

international and American auditing standards, planning the auditing process, reports 

and assessing the risks. 
 

 :  International Accounting اسم الممرر باللغة اإلنجليزية لمحاسبة الدوليةاسم الممرر باللغة العربية: ا ACFA2364رلم المساق:

  ACFA1333متطلب سابك : 

ٌهدف هذا المساق الى تعرٌف الطالب على المجمعات المهنٌة للمحاسبة الدولٌة واإلللٌمٌة والمحلٌة، 

دراسة ما ٌصدر عن هذه المجمعات من أصول دولٌة للمحاسبة وأدلة دولٌة لمراجعة الحسابات، 

عالم، دراسة المشاكل المحاسبٌة التً تعترض الشركات الدولٌة، والطرق المحاسبٌة المختلفة فى دول ال

العوامل المسببة فً اختالف النظم المحاسبٌة بٌن دول العالم ، كما ٌتناول هذا المساق المعالجة 

This course aims at introducing students to the professional complexes of international, 

regional and local accounting. This course also deals with accounting treatment of 

conversion rates, inflation accounting, accounting treatments for import and export 

operations, foreign currency accounting, international company reports, international 
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المحاسبٌة ألسعار التحوٌل ، محاسبة التضخم، المعالجات المحاسبٌة لعملٌات االستٌراد والتصدٌر، 

ضرٌبً الدولً، ترجمة الموائم المحاسبة عن العمالت األجنبٌة، تمارٌر الشركات الدولٌة، التحاسب ال

 المالٌة فً الشركات الدولٌة.

tax accounting, and translation of statements in international financial companies. 
 

 : Cost Accounting (1) ة اإلنجليزيةاسم الممرر باللغ (1اسم الممرر باللغة العربية: محاسبة التكاليف ) ACFA3343 رلم المساق:

  ACFA2341  متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق مفهوم محاسبة التكالٌف، وظائفها، وأهدافها، وأنواع التمارٌر التً ٌوفرها نظام 

محاسبة التكالٌف، وطرق تصنٌف التكالٌف، كما ٌتناول أسس تحمٌل التكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة 

المنتجة، وكٌفٌة استخدام معلومات التكالٌف كؤداة رلابٌة تساعد المنشؤة على تحمٌك  على الوحدات

 أهدافها.

 

This course introducing the cost accounting concept, functions, objectives, types of 

reports provided by the cost accounting system, methods of classifying costs, basics of 

charging industrial indirect costs to the produced units, and how to use the cost 

information as a control tool to help the organization to achieve its objectives. 
 

 :  Taxation اإلنجليزيةاسم الممرر باللغة  اسم الممرر باللغة العربية: محاسبة ضريبية ACFA3346 رلم المساق:

  ACFA1333متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق مفهوم المحاسبة الضرٌبٌة، وأهمٌتها، وأهدافها، وأنواعها، والفرق بٌن الدخل 

، وطرق التمدٌر الضرٌبً، واالزدواج الضرٌبٌة المحاسبً والضرٌبً، وما هً اإلعفاءات والتنزٌالت

التجنب والتهرب الضرٌبً، باإلضافة الً التطرق لضرائب المهن الحرة الضرٌبً، والفرق بٌن مفهوم 

 والمٌمة المضافة والجمارن والمكوس ، وفماً للمانون الضرٌبً بفلسطٌن.

This course teaching the concept of tax accounting, its importance, objectives, types, 

difference between income and tax, exemptions and discounts, methods of tax 

assessment, double taxation, the difference between the concept of avoidance and tax 

evasion, in addition, discussing the free professions taxes, value added and customs 

according to Palestinian tax law. 

 :  Managerial Accounting اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: المحاسبة اإلدارية ACFA3347 رلم المساق:

  ACFA1333  ,BAFA1320متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق  مفهوم المحاسبة اإلدارٌة، ونشؤتها، وتطورها، ودورها فً دعم المرارات اإلدارٌة، 

 أٌضا مفهوم الموازنات وأنواعها، ٌتناولوودراسة العاللة بٌن التكلفة والربح والنشاط، ونمطة التعادل، 

 اتٌجٌاتها.وأسالٌب تسعٌر المنتجات والخدمات المبنٌة على أساس التكالٌف، واستر

This course deals with management accounting concept, origins, evolution, role in 

supporting administrative decisions, the study of the relationship between cost, profit 

and activity, and the break-even point. Also, this course deals with the concept of 

budgets and types, costs of activities system, and methods of pricing for products and 

services based on a cost basis, and strategies 

 :  Accounting Principles اسم الممرر باللغة اإلنجليزية (Eاسم الممرر باللغة العربية: محاسبة مالية  ) ACFA3348 رلم المساق:

  ACFA1332متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق دراسة المفاهٌم المحاسبٌة باللغة االنجلٌزٌة، من حٌث إعداد المٌود الٌومٌة، ودفتر 

 األستاذ، ومٌزان المراجعة، والموائم المالٌة، وكٌفٌة استخدامها لتوسٌع المدارن العلمٌة للطالب.

This course studying accounting concepts in English, preparing daily entries, ledger, 

trial balance, financial statements, and how to use them to expand the student's 

scientific perceptions. 

 ACFA3349 رلم المساق:
اسم الممرر باللغة العربية: تطبيمات محاسبية بالحاسوب 

(1) 
 :  Computer Accounting Application (1)الممرر باللغة اإلنجليزيةاسم 
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  متطلب سابك  ) ال يوجد (

ٌتناول هذا المساق كٌفٌة استخدام الحاسوب للعملٌات المحاسبٌة المختلفة، وإعطاء الطلبة خبرات عملٌة 

، وذلن من خالل استخدام برامج حاسوبٌة جاهزة، وجداول الكترونٌة، مثل: فً الحاسوب الشخصً 

برنامج األكسل، وبرنامج األصٌل، وبرنامج الممتاز وبرنامج األمٌن والتً تمكن الطلبة من فهم 

 التطبٌمات المحاسبٌة بالحاسوب.

This course deals with how to use the computer for various accounting operations, and 

give students practical experience to cover accounting applications through the use of 

ready-made computer programs, and electronic tables, such as: Excel, Al-Aseel, Al-

Mumtaz and Al-Amin, which enable students to understand the computerized 

accounting applications. 

 :  Specialized Accounting اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: محاسبة خاصة ACFA1333 رلم المساق:

  ACFA1333متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق دراسة تفصٌلٌة للنواحً المحاسبٌة الخاصة المتعلمة ببعض أنشطة المشروعات 

والشركات ذات األلسام والفروع باإلضافة إلى دراسة بضاعة األمانة والبٌع التؤجٌري، والبٌع بالتمسٌط، 

كما سٌتم دراسة النظام المحاسبً للمهن غٌر التجارٌة والمإسسات غٌر الربحٌة كالجمعٌات والنوادي 

 .والجامعات

This course deals with special accounting aspects related to project activities and 

companies with sections and branches, in addition to study sales on consignment, 

leasing sale, and installment sale. This course also deals with accounting systems for 

non-commercial professions and non-profit institutions such as associations, clubs and 

universities. 

 : Auditing (2) اسم الممرر باللغة اإلنجليزية (2اسم الممرر باللغة العربية: تدليك ومراجعة حسابات ) ACFA3353 رلم المساق:

  ACFA3352متطلب سابك : 

المساق كٌفٌة استخدام العٌنات اإلحصائٌة فً التدلٌك، باإلضافة الً تدلٌك األنظمة المحوسبة ٌتناول هذا 

والتعرف علً الٌات تدلٌك دورة االٌرادات والمشترٌات والرواتب واالجور واالصول وااللتزامات 

 وحموق الملكٌة.

This course provides a continuation of the intensive conceptual and applied introduction to auditing in 

society begun in Auditing I: Conceptual Foundations of Auditing. It focuses on a conceptual 

framework that is applied by audit professionals to assess, evaluate, and manage audit risks and 

evidence. 

 :  Cost Accounting (2) اسم الممرر باللغة اإلنجليزية (2اسم الممرر باللغة العربية: محاسبة تكاليف ) ACFA3361 رلم المساق:

  ACFA3343متطلب سابك : 

ٌهدف هذا المساق الى التعرف على أنظمة لٌاس التكالٌف الصناعٌة المختلفة والمحاسبة عنها، 

والتكالٌف المعٌارٌة وأسالٌب تحلٌل االنحرافات، وطبٌعة التكالٌف المالئمة التخاذ المرارات وكٌفٌة 

فة والمفاضلة استخدامها فً اتخاذ المرارات المختلفة، والتعرف على أنظمة تكالٌف المخزون المختل

 ونظم تكالٌف المنتجات المشتركة والفرعٌة والتكالٌف المستهدفة.بٌنها، 

This course builds on the knowledge developed during Cost Accounting 1 with a study of budgeting, 

standard cost systems, performance evaluation and control techniques and relevant costing for short 

and long run decision making. Additionally, common and subsidiary product costs system, standard 

costs and targeted costs. 

 : Behavioral Aspects of Accounting اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: الجوانب السلوكية في المحاسبة ACFA3362 رلم المساق:

: تطور مفهوم المدرسة السلوكٌة فً من حٌثٌتناول هذا المساق وصف الجوانب السلوكٌة فً المحاسبة 

المشاركة فً تحضٌر الموازنات  طرقنظم الرلابة المحاسبٌة فً منشآت األعمال، ووالمحاسبة، 

التمدٌرٌة، ودور معلومات المحاسبة فً التخطٌط، ولٌاس أداء األعمال، واتخاذ المرارات، ودراسة 

 .نظمة المحاسبة اإلدارٌة المختلفةالنظرٌات اإلدارٌة المختلفة وتؤثٌرها على تصمٌم أ

 

This course describes the behavioral aspects of accounting including the following topics: the 

evolution of behavioral school in accounting, accounting control systems in business enterprise, 

participation effect in preparation of budgets, the role of accounting information in planning, 

measuring business performance, decision-making, and study management theories and their impact 

on the design of different management accounting systems. 
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 : Computer Accounting Applications (2) اسم الممرر باللغة اإلنجليزي (2سوب )اسم الممرر باللغة العربية: تطبيمات محاسبية بالحا ACFA4350 رلم المساق:

  ACFA3349 متطلب سابك :

و  quick boxاهم البرامج المحاسبٌة الدولٌة المحوسبة مثل برنامج  كٌفٌة استخدام ٌتناول هذا المساق

لتعامل مع هذه البرامج الطلبة المدرة على ا إلعطاء ، واي برامج مستحدثة اخرى patch treeبرنامج

 .واستخدامها بشكل فعال و بطرٌمة مهنٌة 
 

This course provides with how to use the most important international computerized accounting 

programs such as the quick box program and the patch tree program, and any other innovated 

programs to give students the ability to deal with these programs and use them effectively and in a 

professional manner. 

 :  Accounting Information Systemاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: نظم المعلومات المحاسبية ACFA4354 رلم المساق:

  ACFA2341متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق نظم المعلومات بشكل عام، ثم نظم المعلومات اإلدارٌة انتماالً إلى نظم المعلومات 

النظم المحاسبٌة كنظام شامل وكؤنظمة فرعٌة، من حٌث  مبمفهوالمحاسبٌة. حٌث ٌتم تعرٌف الطلبة 

تصمٌم المخططات االنسٌابٌة لعمل النظام انتماالً إلى نظام المحاسبة المالٌة ثم نظام محاسبة المشترٌات، 

فالمبٌعات، فاألجور، والرواتب، والمستودعات واإلنتاج، والذمم، ومحاسبة المسإولٌة، ونظم التكالٌف 

راً النظم المحاسبٌة المحوسبة. ففً كل جزء من أجزاء النظام ٌتم التعرف على أهداف الصناعٌة، وأخٌ

تفصٌلً للنظام، إجراءات النظام، المستندات المستخدمة فً النظام، العناصر المخطط و الالنظام، 

 األخرى المختلفة من تمارٌر، إجراءات رلابٌة، وتغذٌة عكسٌة.

The Accounting Information Systems course provides the deep background needed to gain 

proficiency in this area. In addition, there is significant treatment of the many controls integrated 

into accounting systems. Finally, the course describes the key events in the process of 

developing and installing a new system. In short, this course is the essential source for the 

accountant who wants to understand the core functions of an accounting information system. 

 :  Feasibility Study الممرر باللغة اإلنجليزية اسم اسم الممرر باللغة العربية: دراسات الجدوى وتمييم المشروعات ACFA4355 رلم المساق:

  ACFA3343 متطلب سابك:

ٌتناول هذا المساق كٌفٌة استخدام األسس العلمٌة فً تجمٌع البٌانات حول المشروع، ودراستها، وتحلٌلها 

بمصد التوصل إلى نتائج تحدد صالحٌة المشروع من مختلف الجوانب الفنٌة و التسوٌمٌة و المالٌة و 

عداد الجدوى إلٌب االجتماعٌة، والتعرف على مدى أهمٌة دراسة الجدوى االلتصادٌة للمشروع، أسا

االلتصادٌة، التكلفة والمنفعة، تحلٌل التدفمات النمدٌة، دراسة تجارب المإسسات الربحٌة فً تمٌٌم 

 المُشروعات وتموٌلها.

This course deals with feasibility, and study how to use the scientific data collection way 

to evaluate a project and determine the validity of the project using various aspects 

which are: technical, marketing, financial and social aspects, and to identify the 

importance of feasibility study for project, methods for feasibility study preparation, cost 

and benefit - Analysis of cash flows and studying the experiences of profit organizations 

in evaluating and financing projects. 

 : International Accounting Standard اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: معايير المحاسبة الدولية ACFA4356 رلم المساق:

  ACFA2341 متطلب سابك :

ٌتناول هذا المساق ماهٌة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وأهمٌتها، وكٌفٌة إعداد معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

والمراحل التً ٌمر بها اعتماد المعٌار الدولً، باإلضافة إلى عرض وتفسٌر ومنالشه أهم المعاٌٌر بما 

 لمستفٌدٌن منها عند ممارسة الحٌاة العملٌة.(  بما ٌخدم اIFRSفٌها معاٌٌر التمارٌر المالٌة الدولٌة )

 
 

This course covers the importance, preparation of the International Accounting 

Standards, the stages for adopting International Standard, presentation, interpretation 

and discussion of the most important standards, including the International Financial 

Reporting Standards (IFRS) to serve the beneficiaries during their practical life. 
 

 :  Accounting Theory اسم الممرر باللغة اإلنجليزية باللغة العربية: النظرية المحاسبية اسم الممرر ACFA4357 رلم المساق:
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  ACFA2341 متطلب سابك :

ٌتناول هذا المساق نشؤة المحاسبة وتطورها، تعرٌف النظرٌات و المفاهٌم والمبادئ المحاسبٌة التً 

وكٌفٌة أعدادها و مفاهٌم الدخل ولٌاسه، تشكل اإلطار النظري للمحاسبة، أهداف الموائم المالٌة 

واإلٌرادات ونظرٌة تحدٌد الدخل، البحث فً طبٌعة المشاكل المحاسبٌة المرتبطة بعناصر المٌزانٌة 

 العمومٌة، واالفصاح ونشر التمارٌر المالٌة ومستمبل مهنة المحاسبة .

 

 

This course deals with accounting evolution and development, define the accounting 

theories, principles and definitions that form the theoretical framework of accounting. In 

addition, this course introduce the goals of financial statements and how to prepare 

them, the concepts, theories and determinations of income, looking into the nature of 

accounting problems which associated with financial statement disclosure, and finally 

the future of accounting work. 

 :  Financial Statements Analysisاسم الممرر باللغة اإلنجليزية حليل الموائم الماليةاسم الممرر باللغة العربية: ت ACFA4358 رلم المساق:

  ACFA2341 متطلب سابك :

ٌتناول هذا المساق عملٌات تحلٌل الموائم المالٌة و استخراج مدلوالتها عبر مإشرات تكون اساسا التخاذ 

المفردات التالٌة: مفهوم التحلٌل المالً, التحلٌل المرارات المالٌة فً منظمة االعمال. و ٌشمل المساق 

االفمً سواء لمائمة المركز المالً او للموائم المتعلمة بنتائج اعمال )لائمة الدخل و حساب االرباح و 

الخسائر(. التحلٌل الراسً و ٌشمل تحلٌل جمٌع الموائم المالٌة باستخدام النسب و استخراج المإشرات 

لخاصة بالسٌولة أو الربحٌة أو المركز المالً أو عبر تحلٌل المكونات الداخلٌة المالٌة, سواء تلن ا

للموائم المالٌة مثل معدل دوران المخزون او متوسط فترة التحصٌل  ...الخ. تحلٌل التعادل و 

استخداماته فً تمٌٌم االداء و اتخاذ المرار. تحلٌل لائمة التدفك النمدي و اثرها على تحدٌد مصادر 

 موال و االلتزامات داخل منظمة العمال.اال

This course deals with the processes of analyzing financial statements and extracting their 

significance through analyzing the financial indicators that consider the basis of organizations 

financial decisions. The course includes the following vocabulary: the concept of financial 

analysis, horizontal analysis, whether for the statement of financial position, income statement, 

cash flow statement or owners’ equity statement. Vertical analysis, which includes analyzing all 

financial statements using the financial ratios such as liquidity, profitability, turnover rate or the 

average collection period ... etc. which uses in performance assessment and decision making. 

 :  Industrial Training اسم الممرر باللغة اإلنجليزية نياسم الممرر باللغة العربية: تدريب ميدا ACFA4359 رلم المساق:

 متطلب سابك  ) ال يوجد (

ٌتناول هذا المساق المهارات المحاسبٌة االساسٌة و التً تلزم المحاسب فً حٌاته العملٌة. مثل التدرٌب 

التمارٌر المالٌة, و تحلٌلها على التسجٌل فً دفتر الٌومٌة و الترحٌل الى دفتر االستاذ و اعداد الموائم و 

و استخراج ما ٌوجد من دالالت و ترابطات بٌنها, و ٌشمل التدرٌب النظم المحاسبٌة الٌدوٌة و النظم 

المحاسبٌة المحوسبة. و لد ٌتم التدرٌب فً مإسسات المطاع الخاص أو مإسسات المطاع العام , أو 

 المإسسات االهلٌة , أو فً أحد البنون.

 

This course deals with the basic accounting skills that are required of an accountant for 

his career. Such as journalizing the transactions, posting it to the ledger, preparing trial 

balance and financial statements and train the student about analyzing financial 

statements. The training includes manual accounting systems and computerized 

accounting systems and maybe in private sector institutions, public sector institutions, 

or in a bank. 
 

 :   Final Projectاإلنجليزية اسم الممرر باللغة اسم الممرر باللغة العربية: مشروع تخرج ACFA4360 رلم المساق:

  BAFA3326متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق كٌفٌة  إعداد بحث علمً ٌتناول مشكلة بحثٌة فً مجال المحاسبة وفماً ألصول 

ولواعد البحث العلمً على أن ٌتابع المشرف األكادٌمً خطوات الطلبة البحثٌة إضافة إلى ذلن ٌموم 

 الطالبة بؤهم المشاكل البحثٌة الحٌوٌة والحدٌثة فً مجال المحاسبة.المشرف األكادٌمً بتزوٌد 

 

This course will introduce students to a development context and challenge. Students 

will work independently under the instruction and supervision of an academic staff 

member to research and analyze this context, leading to the proposal of a development 

assistance program. The semester involves the student working independently on their 
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Project, with regular contact between students and their supervisor. The Final Project 

allows students to combine and consolidate their learning from the overall Program and 

to address a cutting-edge real-world development challenge. This results in self-

directed, deep learning and the development of advanced research and problem 

solving skills. 
 

 

 :   Advance Financial Accountingاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: محاسبة مالية متمدمة ACFA4361 المساق:رلم 

  ACFA2341 متطلب سابك :

ٌتناول هذا المساق دمج الموائم المالٌة والهدف المرجو من عملٌة الدمج والطرق المحاسبٌة المتبعة 

الشركات وأهداف الموائم المالٌة الموحدة وطرق إعدادها فً فترة الدمج وبعدها, المحاسبة لعملٌة دمج 

عن عمود اإلٌجار طوٌلة األجل، المعالجة المحاسبٌة لعملٌات بٌع وتبادل البضاعة من الشركة المابضة 

ل غٌر المابلة إلى التابعة، العملٌات المحاسبٌة لعملٌة التبادل بٌن الشركة المابضة والتابعة لألصو

لإلهالن، واألصول المابلة لإلهالن وأثر التمٌد فً نسبة الملكٌة علً إجراءات دمج الموائم المالٌة 

 ومشاكل وجود أسهم ممتازة فً دفاتر الشركات التابعة.

 

 

 

 

 

This course covers advanced financial reporting issues and accounting methods for 

company accounting. It introduces different types of inter-entity relationships and 

related accounting issues and accounting treatments. Students will learn how to 

prepare, read, analyze and evaluate the consolidated financial statements based on the 

guidelines provided under the relevant Accounting Standards. Students are required to 

undertake a research project where students will develop skills to research a wide 

variety of information sources including the relevant Act and Australian Accounting 

Standards and to integrate the research output with their theoretical and technical 

knowledge to understand and analyze issues in relation to business combinations. 
 
 

 

 : Contemporary Accounting Topic اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: موضوعات محاسبية معاصرة ACFA4362 رلم المساق:

  ACFA2341 متطلب سابك :

ٌتناول هذا المساق معالجة المشاكل المحاسبٌة المعاصرة وذلن من خالل دراسة موضوعات محاسبٌة 

 مختارة ذات طابع جدلً وخاصة فً مجال المحاسبة المالٌة ومحاسبة التكالٌف والمحاسبة االدارٌة.

 

This course discussing the treatment of contemporary accounting problems by studying 

selected accounting topics of controversial nature, especially in the field of financial 

accounting, cost accounting and management accounting. 

 :Principles Business Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية مبادئ إدارة األعمالاسم الممرر باللغة العربية:  BAFA1320 رلم المساق:

المدرسة  -ٌتناول هذا المساق إدارة األعمال، أهمٌتها، تطورها التارٌخً ) المدرسة الكالسٌكٌة 

الوظائف المدارس الحدٌثة ( باإلضافة إلى التعرف على كٌفٌة اتخاذ المرارات وعلى  -السلوكٌة 

األساسٌة لإلدارة مثل: التخطٌط، التنظٌم، التوجٌه، الرلابة، وذلن فً مختلف نشاطات وفروع إدارة 

 األعمال ) إدارة اإلنتاج، التسوٌك، اإلدارة المالٌة، إدارة األفراد (.

 

 

This course deals with business administration, its importance, and historical 

development (classic school - behavioral school - modern schools) additionally, 

discussing decision making process and the basic management functions which are: 

planning, organizing, directing, and controlling the various activities and branches of 

business management (Production management, marketing, financial management, 

human resource management). 
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 : Principles of Financial Managementاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: مبادئ االدارة المالية BAFA2321 رلم المساق:

  ACFA1333متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق مفهوم اإلدارة المالٌة ، التموٌل والتحلٌل المالً باستخدام النسب المالٌة، التخطٌط 

المالً والرلابة، مصادر التموٌل لصٌر وطوٌل األجل، أوجه االستثمار واستخدام األموال، تمٌٌم 

 االلتراحات االستثمارٌة واالستئجار، الهٌكل المالً لنظرٌة الرفع المالً وتكلفة األموال.

This course introduces students to the concepts and theories of corporate finance that underlie 

the techniques which are offered as aids for the understanding, evaluation and resolution of 

financial managers’ problems. This course aims to cover the basic building blocks of financial 

management that are of primary concern to corporate managers, and all the considerations 

needed to make financial decisions both inside and outside firms. 
 

 :  Commercial Law اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: المانون التجاري BAFA2323 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق المانون التجاري وما ٌشتمل علٌه من موضوعات: :نظرٌة العمال التجارٌة، نظرٌة 

التاجر، الشركات التجارٌة، العمود التجارٌة، األوراق التجارٌة و طرق اصدارها وتداولها والضمانات 

 . المانونٌة الواردة علٌها 

 

 

 

This course is designed to afford the student a background of basic legal principles, concepts 

and the nature of the judicial process. The first part of the course is devoted to the legal 

environment of business, including common law, statutory and administrative law, federal and 

state court structure, theories of law, court procedure, conflicts of law and forms of dispute 

resolution. This is followed by a detailed study of contracts including basic elements, 

interpretation, remedies for breach, assignment and discharge. The course concludes with 

agency and employment. 
 

 : Principles of Political Science اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: مبادئ  العلوم السياسية BAFA2324 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق المفاهٌم  األساسٌة الخاصة بعلم السٌاسة وأهداف العلوم السٌاسٌة والتعرف على أهم 

التمسٌمات الخاصة بالعلوم السٌاسٌة. إضافة إلى الربط بٌن النظرٌة والبنٌة، واألداء للنظم السٌاسٌة 

 .ات الدولٌة وتطور النظم السٌاسٌةسواء المدٌمة أو المعاصرة. مع إعطاءها نبذه بسٌطة عن العالل

This course covers the basic concepts and goals of political science and identifies the most 

important divisions of political science. This course links between theory and structure, and the 

performance of political systems either ancient or contemporary, with a general overview of 

international relations and political systems evolution. 

 

 :   Organizational Behaviorاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: السلون التنظيمي BAFA2325 رلم المساق:

  BAFA1320متطلب سابك : 

ٌتناول هذا المساق الجانب اإلنسانً فً العملٌة اإلدارٌة مع التركٌز على األبعاد السلوكٌة إلدارة 
المنشؤة. ومن أهم ما ٌتناوله الممرر دراسة عملٌات اإلدران، الدوافع، المٌادة، الروح المعنوٌة، 

 االتجاهات ودٌنامٌكٌات الجماعة فً البٌئة الداخلٌة للمإسسة.

This course deals with the human aspect of the business process which focusing on the 
behavioral dimensions of organization management. Among the most important things the 
course introduce the perceptions process, motives, leadership, morale, attitudes and group 
dynamics in institution's internal environment. 

 :   Business Ethicsاسم الممرر باللغة اإلنجليزية أخالليات األعمالاسم الممرر باللغة العربية:  BAFA2328 رلم المساق:

  BAFA1320متطلب سابك : 
ٌتناول هذا المساق جوانب أخاللٌات العمل ووجهات النظر المختلفة حولها من خالل حاالت عملٌة ما 

وما تثٌره من ٌوفر أسلوب متكامل لدراسة الموضوع من جوانب التصادٌة ولانونٌة ألخاللٌات العمل 
 تساإالت مختلفة بما فٌها خصوصٌات العاملٌن والطرد غٌر العادل وغٌرها...

كما ٌوضح العدٌد من المفاهٌم الهامة فً مجال أخاللٌات األعمال، ومنها: المسإولٌة االجتماعٌة 
 خاللٌة...الثمافة التنظٌمٌة األ(، مدونة السلون األخاللً، الفساد اإلداري، الحوكمة، CSRللمنظمات )

This course aims to provide students with solid skills to know and deal with the fundamentals of 
ethics. They are enabled to analyze business, social and environmental issues that are relevant 
to the development of Corporate Social Responsibility and sustainable business practices. The 
course provides a comprehensive introduction to ethical considerations in business. Students 
are enabled to develop a deeper understanding of how to act responsibly towards all business 
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stakeholders while, at the same time, not neglecting the firm‘s profitability. 
 

 :  Public Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: االدارة العامة BAFA2329 رلم المساق:

  BAFA1320متطلب سابك : 

تطور االدارة  ٌتناول هذا المساق أساسٌات ادارة منظمات المطاع العام ) الحكومً( و تشمل نشؤة و
العامة, و اهمٌة وجود االدارة فً المإسسات الحكومٌة , و كذلن وظائف المدٌر  فً مإسسات المطاع 
العام و تتمثل فً التخطٌط و التنظٌم و رسم السٌاسات و تحدٌد األهداف المساهمة فً  بناء التنظٌم 

لشكل االمثل إلدارة المإسسة, و كذلن االداري السلٌم و توجٌه الموارد البشرٌة الالزمة و المادٌة  با
عملٌات اتخاذ المرارات و المٌادة  و الرلابة و التمٌٌم و المتابعة المستمرة بما ٌضمن تحمٌك االهداف 

 المرسومة دخل المإسسة بشكل خاص و فً المطاع الحكومً بؤكمله بشكل عام.

This course deals with the basics of managing public sector (government), discuss the 
development of public management, the importance of management in government institutions, 
as well as the manager's functions in public sector institutions and its role in planning, 
organizing, drawing policies and setting goals for contributing to manage, organize and direct 
the necessary materials and human resources in optimal. Moreover, decision-making process, 
leadership, control, evaluation and continuously following-up to ensure the achievement of 
organization goals in a good manner. 
 

 :  Operation Research اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: بحوث عمليات BAFA2334 رلم المساق:

ٌتناول المساق التعرٌف بالمبادئ األساسٌة لبحوث العملٌات مع التركٌز على الجوانب اإلدارٌة فً 
المعطٌات الكمٌة، وإدخالها كعنصر رئٌس فً عملٌة المرار، الموضوع إلعطاء الطلبة كٌفٌة حساب 

الذي ٌحمك ألصى ربح بؤلل تكلفة ممكنة من خالل تدرٌبها على النماذج: )البٌانٌة، البسٌطة، شجرة 
 المرارات، النمل، التخصٌص، خرائط بٌرت، مصفوفات االنتظار، تحلٌل الحساسٌة(.

The course deals with the definition and the basic principles of operations research, focusing on 
business aspects to teach student how to use quantitative data to achieve the maximum profit 
and the lowest possible cost by the following models: (graphical, simple, decision tree, 
transportation, Customization, PERT maps, waiting matrices, sensitivity analysis). 
 

 :  Islamic Management Systemاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: النظام اإلداري في اإلسالم BAFA2340 رلم المساق:

تطور وما هً خصائصه ووظائفه األساسٌة  ٌتناول هذا المساق ماهٌة النظام اإلداري فً اإلسالم وكٌف
من تخطٌط ، تنظٌم ، توجٌه، رلابة . باإلضافة إلى تعرٌف الطالبة بالتنظٌم اإلداري للدولة اإلسالمٌة 

ً من حٌث نظام الشورى، الخالفة، البٌعة، الدواوٌن )الوزارات( مثل دٌوان الزكاة، الجند،   لدٌما
ٌات اإلسالمٌة مثل والٌة الحسبة و المظالم، مع إعطاء نبذه  الخراج، البرٌد.  باإلضافة إلى الوال

 توضٌحٌة  لمالمح إدارة األفراد فً اإلسالم.
 

This course introduces the Islamic management system, development stages, main 
characteristics and functions such as: planning, organizing, directing, and controlling. In addition, 
this course provide the Islamic management system in the past in term of Shura system, the 
caliphate, pledge of allegiance, the bureaus (ministries) such as the Zakat Chamber, soldiers, 
abscess, and post. In addition, Islamic states such as the state of Hesba and grievances, with 
an explanatory summary of the features of human resource management in Islam. 

 :  Marketing Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: إدارة التسويك BAFA2341 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق مفاهٌم وطرق التحلٌل والنظرٌات والتً توضح طبٌعة ونطاق وأهمٌة التسوٌك فً الوحدات 

والمجتمع, وٌشتمل على تحلٌل الظروف البٌئٌة ودراسة سلون المستهلكٌن، وإعداد خطط االلتصادٌة 

واستراتٌجٌات التسوٌك، عناصر المزٌج التسوٌمً، أهمٌة إدارة التسوٌك وتداخلها مع بالً اإلدارات فً المشروع 

 االلتصادي .

 

This course provide a comprehensive and practical introduction to marketing management, 

students improve their ability to make effective marketing decisions, including assessing 

marketing opportunities, developing marketing strategies and implementation plans during 

different environment conditions. 

 : Management Information System اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: نظم المعلومات اإلدارية BAFA2342 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق دور المعلومات فً اتخاذ المرارات اإلدارٌة، وأهمٌة نظم المعلومات ،أنواعها، 

وتطوٌرها, باإلضافة إلى عرض أنواع نظم خصائصها، مكوناتها، وخطط واستراتٌجٌات إنشائها 

المعلومات الخاصة باألنشطة المختلفة للوحدات االلتصادٌة والمجتمع مثل نظم معلومات األفراد، 

 التسوٌك، اإلنتاج، دعم المرارات، المالٌة الحاسوبٌة( وعاللاتها المتبادلة.

This course examines the information in making administrative decisions, the importance of 

information systems, their types, characteristics, components, plans and development strategies, in 

addition this course is  present the types of information systems which related to various activities of 

economic and community units such as individual information systems, marketing, production, 
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 decision support, finance Computational and their interrelations. 

 :  Electronic Management and Information Technology اسم الممرر باللغة اإلنجليزية االلكترونية وتكنولوجيا المعلوماتاسم الممرر باللغة العربية: االدارة  BAFA2357 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق اإلدارة اإللكترونٌة والمحٌط الذي تعمل فٌه وخطة العمل للتحول إلى بٌئة العمل 

ولضاٌا حماٌة الملكٌة الفكرٌة باإلضافة إلى مفهوم اإللكترونً كما ٌنالش مفهوم الحكومة اإللكترونٌة 

 تكنولوجٌا المعلومات وفوائد استعمال المعلومات اإللكترونٌة.

This course deals with electronic management, the operation environment, and the transition 

working plan for electronic management. It also discusses the concept of electronic government 

and issues of protecting intellectual property. In addition to the concept of information technology 

and the benefits of using electronic information. 

 :  E-commerce اسم الممرر باللغة اإلنجليزية التجارة االلكترونية اسم الممرر باللغة العربية: BAFA2361 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق مفهوم التجارة االلكترونٌة وأهمٌتها، والدوافع وراء فكرة تبنً التجارة االلكترونٌة والتحدٌات 

والفرص التً تواكب تبنً هذه الفكرة والبنٌة التحتٌة والتمنٌات الالزمة لتنفٌذ هذه الفكرة ونماذج األعمال 

وتصنٌف معامالت التجارة ودور التبادل التجاري االلكترونً كؤساس فً عالم التجارة والسوق العالمً ودور 

التجارة االلكترونٌة  فً زٌادة نسبة المبٌعات واألرباح ونظم الدفع والتسوٌك فً التجارة االلكترونٌة وكذلن طرق 

 هذه الفكرة.الحماٌة من الجرائم االلكترونٌة واآلراء المانونٌة حول 

This course examines the concept and importance of electronic commerce, the motives behind the 

idea of adopting electronic commerce, the challenges and opportunities of adopting e-commerce, the 

infrastructure and technologies necessary to implement e-commerce, classification of commerce 

transactions, the role of electronic commerce in business in global market, and the role of electronic 

commerce in increasing the proportion of sales, profits, systematic payments and marketing. Finally, 

providing a protection ways against electronic crime and taking the legal action. 

 :  Computer Management Applications اسم الممرر باللغة اإلنجليزية (1اسم الممرر باللغة العربية: تطبيمات إدارية بالحاسوب ) BAFA3251 رلم المساق:

 كفاءة، وأكثر ولت بؤلل اإلدارٌة العملٌات إلجراء المحوسبة العملٌة بالمهارات الطلبة تزوٌد إلى المساق هذا ٌهدف

 ستتم التً المواضٌع المحلً. العمل سوق ٌاُلئم بما الحاسوب باستخدام اإلدارٌة التطبٌمات ممارسة خالل من

: Word MS using processing Word - Office Microsoft - المساق هذا فً منالشتها

 MS using Presentation Graphic - Excel MS using Spreadsheet

–PowerPoint 

This course aims to provide students with computerized practical skills to conduct business 

operations and a proper use of computer systems with less time and more efficient way. Topics 

that will be discussed in this course: 

Microsoft Office - Word processing using MS Word - Spreadsheet using MS Excel - 

Graphic Presentation using MS PowerPoint. 

 :  Computer Management Applications ة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة (2اسم الممرر باللغة العربية: تطبيمات إدارية بالحاسوب ) BAFA3265 رلم المساق:

 كفاءة، وأكثر ولت بؤلل اإلدارٌة العملٌات إلجراء المحوسبة العملٌة بالمهارات الطلبة تزوٌد إلى المساق هذا ٌهدف

 التً المواضٌع والعالمً. المحلً العمل سوق ٌُالئم بما الحاسوب باستخدام اإلدارٌة التطبٌمات ممارسة خالل من

 :المساق هذا فً منالشتها ستتم

 Communication -Publisher MS - Project MS - Access using Database

QM -Outlook using 

This course aims to provide students with computerized practical skills to conduct business 

operations with less time and more efficient way, through a proper use of computer applications. 

Topics that will be discussed in this course: 

Database using Access - MS Project - MS Publisher- Communication using Outlook- QM 

 :  NGO Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: إدارة المنظمات األهلية BAFA2367 رلم المساق:

المجتمع المدنً، ٌهدف هذا المساق إلى فهم طبٌعة عمل المنظمات األهلٌة ودورها فً خدمة وتطوٌر 

وإكساب الطالب مهارات وضع المعاٌٌر واألسس لهذه المنظمات التً تسهم بدورها فً عملٌة التنمٌة 

المجتمعٌة باإلضافة إلى كٌفٌة تطوٌر أداءها، وٌتطرق المساق إلى المواضٌع التالٌة: مدخل المنظمات 

هلٌة، المشاركة المجتمعٌة والتشبٌن، غٌر الحكومٌة، المانون والمإسسات األهلٌة، إدارة المإسسات األ

 .إدارة التنمٌة، وجلب التموٌل

This course aims to understand the nature work of civil organizations and their role in 

serving and developing civil society. This course provides the student with skills of 

setting standards and fundamentals of organizations that contribute and develop 

community, and the course addresses the following topics: the entry of NGOs, law and 

institutions Eligibility, Management of NGOs, Community Participation and Networking, 

Development Department, and Fundraising. 

 :  Research Methodology اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: مناهج  البحث العلمي BAFA3326 رلم المساق:
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ٌتناول المساق أساسٌات البحث العلمً والخطوات التً ٌمر بها البحث العلمً، من حٌث اختٌار العنوان 

مشكلة وأبعاد البحث، وصٌاغة الفرضٌات واختٌار العٌنة، وإعداد لائمة  وكتابة الممدمة وتحدٌد

االستمصاء, وطرق جمع المعلومات وتصنٌفها وترتٌبها وتحلٌلها والتعرف على األسالٌب اإلحصائٌة 

لتحلٌل البٌانات، واستخالص النتائج، كٌفٌة المٌام بعملٌة توثٌك المراجع للبحث العلمً. وٌشتمل الجانب 

ٌمً لهذه المادة إلً تعزٌز لدرات الطالبة من خالل اطالعها على أحدث اآلراء والمستجدات فً التطب

 البحث العلمً.

This course will provide an opportunity for participants to establish or advance their 

understanding of research through critical exploration of research language, ethics, and 

approaches. The course introduces the language of research, ethical principles and 

challenges, and the elements of the research process within quantitative, qualitative, 

and mixed methods approaches. Participants will use these theoretical underpinnings 

to begin to critically review literature relevant to their field or interests and determine 

how research findings are useful in forming their understanding of their work, social, 

local and global environment. 

 :  Business Communication اسم الممرر باللغة اإلنجليزية الممرر باللغة العربية: االتصاالت االداريةاسم  BAFA3335 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق مجموعة من الموضوعات التً تعمل على توضٌح مفهوم االتصال بصورة عامة 

ثم ٌتناول  واالتصال اإلداري بصورة خاصة مثل: نظرٌة االتصال واالتصال فً ظل ثمافات مختلفة

مجموعة من المهارات كمهارة االستماع واالتصال غٌر اللفظً وكذلن ٌلمً الضوء على المهارات 

الالزمة إلتمام لتنفٌذ بعض آلٌات االتصال مثل االجتماعات والممابالت والمراءة ، وهذه الموضوعات 

 العامة والعملٌة . تعمل على بناء و تطوٌر مهارات الطالب فً جانب هام وفعال من جوانب حٌاته

This course providing knowledge about the communication in general. The course will 

be focusing on administrative communication in term of communication theory, 

communication within different cultures and what are the skills that needed in 

communications such as, listening, non-verbal communicating, meeting and interview 

skills. These topics develop students’ skills during all his life stages and aspects. 

 :  Sales Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: إدارة المبيعات BAFA3343 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق ماهٌه  إدارة المبٌعات وفن البٌع والتنظٌم اإلداري ألعمال البٌع، التخطٌط اإلداري 

لنشاط البٌع، مندوبٌن البٌع وأنواعهم ووسائل اختٌارهم وتدرٌبهم ومكافآتهم وكٌفٌة لٌامهم بالمهمات 

كما ٌتناول المفاهٌم األساسٌة لحركة المستهلن البٌعٌة ومصادر معلوماتهم وكٌفٌة تعاملهم مع الزبائن.  

والتطور التارٌخً لها، مستوٌات حماٌة المستهلن، تخطٌط المنتج وحركة المستهلن، لرارات التسعٌر، 

 لرارات التوزٌع والنشاط اإلعالنً.

 

 

 

 

This is a comprehensive course in sales management principles and methods featuring 

allocation of priorities to the company's sales objectives and responsibilities; formulation of sales 

policy; tasks of planning, organizing, staffing and controlling the work of the field sales force. 

Understanding the human dynamic in managing salespeople and discussing some of the 

opportunities and challenges that sales managers face in their day-to-day work. Discussing the 

role of sales management in the broader corporate environment and the career opportunities 

that are available working in the sales and sales management functions. The course also 

reinforces the need for sales managers to display strong ethical behavior with customers and 

employees alike. 

 :  Production Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: إدارة اإلنتاج BAFA3344 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق إدارة اإلنتاج، أساسٌات إنشاء المشروع، العوامل المإثرة فً اختٌار مولع المصنع 

وتنظٌمه والمتغٌرات الخاصة بذلن.  كما ٌشتمل هذا الممرر على طرق شراء اآلالت وصٌانتها 

الحركة، المحافظة على سالمة العاملٌن واستبدالها وتحدٌد أنواع السلع وأشكالها، دراسة الزمن و

باإلضافة إلى طرق االستخدام المثلى لمزج عناصر اإلنتاج، المهارات الالزمة للتنبإ بالمبٌعات وإدارة 

العملٌة البٌعٌة، وذلن من خالل التعرف على األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً هذا المجال، والطرق 

 خصً.المتبعة فً إدارة عملٌات البٌع الش

This course deals with production management, the basics of project construction and 

factors that affecting the choice of factory site and organization. This course also 

includes methods of purchasing, maintaining and replacing machines, identifying types 

and shapes of goods, studying time and movement, preserving the safety of workers. In 

addition, introduce the optimal mix methods of production, skills needed to predict sales 

and manage the sales process, and methods used to manage personal sales. 
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 :  Purchasing and Inventory Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: إدارة الشراء والتخزين BAFA3345 لم المساق:ر

 علمٌة فً البحث، كما ٌمكن الطلبةٌتناول هذا المساق مفهوم المشترٌات والمخازن، وأسس الدراسة ال

نمٌة التفكٌر العلمً من اكتساب مهارات البحث العلمً فً وظٌفتً الشراء والتخزٌن وهذا ٌساعد على ت

الٌومً. وذلن بمحاولة ربط الناحٌة  هات العلمٌة الموضوعٌة فً تعاملهماالتجا عند الطالب وإكسابهم

 اء والتخزٌن.النظرٌة بالناحٌة العملٌة من خالل التركٌز على األهداف الخاصة ألهمٌة الشر

This course provides the concept and fundamentals of purchases and inventory and 

tools to retain enough inventories to assure high levels of customer service, while 

avoiding excessive inventory levels that can create losses. Topics covered include 

inventory policies, materials planning, purchasing and the supply chain, receiving, 

storage, shipping, production activities, record accuracy, warehousing efficiencies, 

measurements, and much more. This course covers a mix of classic and advanced 

management techniques to keep firm control over the mix and amount of inventory. 

 : Human Resource Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: إدارة الموارد البشرية BAFA3346 رلم المساق:

التارٌخً والعوامل البٌئٌة المإثرة فً إدارة األفراد، ٌتناول هذا المساق مفهوم إدارة األفراد وتطورها 

تنظٌم إدارة األفراد، تخطٌط الموى العاملة، تحلٌل العمل، البحث واستمطاب الموى العاملة المطلوبة، 

االختٌار والتعٌٌن، الرواتب واألجور، التدرٌب والتنمٌة، تمٌٌم األداء ، العاللات اإلنسانٌة بٌن األفراد 

 ٌم اإلداري باإلضافة إلى مشاكل العاملٌن وسبل حلها.داخل التنظ

Students are introduced to the management of an organization's workforce through the 

design and implementation of effective human resources policies and procedures. Key 

functions such as recruitment, selection, development, appraisal, retention, 

compensation, and labor relations are examined. Implications of legal and global 

environments are appraised and current issues such as diversity training, and rising 

benefit costs are analyzed. Best practices of employers of choice are considered. 

 :  Financial Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: اإلدارة المالية BAFA3347 رلم المساق:

  

التخطٌط ٌتناول هذا المساق مفهوم اإلدارة المالٌة ، التموٌل والتحلٌل المالً باستخدام النسب المالٌة، 

المالً والرلابة، مصادر التموٌل لصٌر وطوٌل األجل، أوجه االستثمار واستخدام األموال، تمٌٌم 

 االلتراحات االستثمارٌة واالستئجار، الهٌكل المالً لنظرٌة الرفع المالً وتكلفة األموال.

 

 

 

 

Students develop a basic understanding of business finance which deals with how 

organizations effectively manage their operating and fixed assets and fund them with 

an optimal mix of debt and equity financing. Topics include financial statement analysis 

using financial ratios; financial forecasting; working capital management and short-term 

borrowing; valuing financial assets; cost of capital; capital budgeting and risk; capital 

markets and sources of long-term financing; dividend policy; and foreign exchange. 

 :  International Business Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية الدوليةاسم الممرر باللغة العربية: إدارة األعمال  BAFA3349 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق المصطلحات التجارٌة الدولٌة ، والطرق واألسالٌب المتبعة فً إدارة النشاط على 

 صعٌد األسواق الخارجٌة فً ظل العولمة االلتصادٌة والبٌئة الدولٌة المتغٌرة والمخاطر األساسٌة

والنزاع حول االستثمارات الدولٌة. كما ٌتناول الممرر الشركات متعددة الجنسٌات، االندماج والشراكة 

 االلتصادٌة، باإلضافة إلى النظرٌات اإلدارٌة وااللتصادٌة المحددة.

 

Overview of the international business terms and methods used by firms which 

engaged in international activities; during the fluctuated international environment, risks, 

globalization and dispute international investments. The course also addresses 

multinational companies, integration and economic partnership, in addition to specific 

administrative and economic theories. 

 :  Banking and Insurance Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: إدارة البنون والتامين BAFA3352 رلم المساق:



 18من  14الصفحة 
 

ٌتناول هذا المساق البنون وأسباب نشؤتها وتؤثٌراتها على االلتصاد، النظام المالً والمصرفً فً 

فلسطٌن، الموائم المالٌة للبنون التجارٌة، خلك النمود، مصادر البنون التجارٌة، تنمٌة وإدارة مصادر 

بالبنون المركزٌة . كما األموال، أسس تشغٌل األموال، أشكال توظٌف موارد البنون التجارٌة وعاللتها 

ٌشمل المساق أنواع األخطار وسبل مواجهتها، أنواع عمود التامٌن والبولٌصة مثل  التؤمٌن على الحٌاة، 

 .المختلطة، وكٌفٌة احتساب األلساطالتؤمٌن على الوفاة، التؤمٌنات 

This course deals with banks, their origins and effects on economy, the financial and banking 
system in Palestine, financial statements of commercial banks, money creation, sources of 
commercial banks, development and management of funds sources, foundations of operating 
funds, forms of resource employment within commercial banks and their relationship to central 
banks. The course also includes the types of risks and how to face it, the types of insurance and 
policy contracts such as life insurance, death insurance, mixed insurance, and how premiums 
are calculated. 

 Quality Management  :  Total اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: إدارة الجودة الشاملة BAFA3353 رلم المساق:

وأدواتها، باإلضافة التعرف على  الشاملة ٌتناول هذا المساق المبادئ األساسٌة وأسلوب إدارة الجودة

مبادئ النظام األساسٌة المٌادٌّة، الثمافة، الفرق، التوكٌل ، والتركٌز على العمالء، وشراكات األعمال 

والتحسٌن المستمر. مع إعطاء نبذه عن األدوات السبع التالٌة:  أسالٌب المٌاس، نشر وظٌفة الجودة، 

 وفلسفة إعادة الهٌكلة وإصالح العٌوب.، وأسالٌب المجموعات، JITوأسلوب 

 

Quality Management provides the basics in quality management methods in various applications 

such as product development, production planning and production as well as the introduction of 

quality management systems. In addition, this course provides the principles of leadership, 

culture and partnerships companies. Give an overview about the seven tools which are: 

measurement methods, posting quality function, JIT style, group methods, restructuring 

philosophy and defect repair. 

 :  Office Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: ادارة المكاتب BAFA3358 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق األعمال المكتبٌة ، واالتجاهات الحدٌثة فً األعمال المكتبٌة ، وعاللة المكتب باإلدارات 

وتصمٌمه والبٌئة المادٌة للمكتب، ووسائل االتصاالت الكتابٌة وأعمال األخرى. إضافة إلى مبنى المكتب 

 السكرتارٌا والمكتب االلكترونً.

The course covers recent trends of office work, and the office's relationship with other 

departments. In addition, office building, its design, the physical environment of the office, 

written communications, secretarial and electronic office work. 

 :Entrepreneurship: Managing Small Businessاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: الريادة وإدارة المشروعات الصغيرة BAFA3360 رلم المساق:

المساق الى التعرف على مفهوم المشروع الصغٌر وممٌزاته وأسباب فشله وأشكال الملكٌة ٌهدف هذا 

للمشروعات الصغٌرة وكٌفٌة تؤسٌسها ومصادر تموٌلها ولروض العمالء واختٌار موالعها وادارة 

 المشترٌات والمستودعات والخطة التسوٌمٌة للمشارٌع الصغٌرة.

This course introduces students to the concepts, opportunities and challenges associated with 

the creation and management of entrepreneurial and small organizations. This course discusses 

innovative and contemporary approaches in addressing areas such as: starting, acquiring a 

business, succeeding in business, and franchising a small business venture. 

 : Money and Banking  اسم الممرر باللغة اإلنجليزية نمود وبنوناسم الممرر باللغة العربية:  BAFA3361 رلم المساق:

السٌاسة ٌتناول هذا المساق مفهوم النمدٌة ومراحل تطورها، والنظرٌات النمدٌة المختلفة، ومفهوم 

النمدٌة، أدواتها، وأهدافها، والبنون المركزٌة البنون التجارٌة والبنون المتخصصة وأهمٌتهم لاللتصاد 

المومً، كما ٌتناول مفهوم أسواق الصرف األجنبً، ونظرٌات تحدٌد أسعار الصرف، وتطور النظام 

 النمدي العالمً.

 

This course addresses the concept of monetary and its stages of development, various 

monetary theories, concept of monetary policy, tools, goals, central banks, commercial banks 

and specialized banks and their importance to the national economy, as well as the concept of 

foreign exchange markets, theories of exchange rates, and the evolution of the global monetary 

system. 

 : Marketing Principles اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: مبادي التسويك BAFA3362 رلم المساق:

ودور التسوٌك فً ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطالب المبادئ والعناصر األساسٌة للتسوٌك، 

المنظمة، وتشمل هذه الموضوعات التابعة لمبادئ التسوٌك : طبٌعة التسوٌك وخطط التسوٌك 

ومحتوٌاته، واالتجاهات البٌئٌة التً تإثر على وظٌفة التسوٌك، وعناصر من مزٌج التسوٌك وسلون 

 .هلن وممدمة الستراتٌجٌات التسوٌكالمست

This course is designed to serve as an introduction to the basic principles of marketing, 

practices, and the application of these practices.  This course examines our present-

day marketing system from a managerial point of view and has a current events 

component to help emphasize the marketing principles in today’s business 
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world.  Subjects covered include consumers, market research and target markets, 

feasibility analysis, products, promotion, channels of distribution, pricing, international 

marketing and use of technology in marketing. 

 :  Fundamental Investments اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: أسس االستثمار BAFA3363 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق المفاهٌم األساسٌة فً االستثمار، وخصائصه، ومجاالته، وأدواته، وأسواق هذه 

ومخاطرها وعوائدها، كما ٌتناول مفهوم شركات االستثمار، وتؤسٌسها، وطبٌعتها، األدوات، 

 وخصائصها، وأنواعها، وحساب عوائدها وأسعار أسهمها فً األسواق المالٌة، وأسالٌب تمٌٌمها.

This course deals with the basic concepts of investment, its characteristics, areas, 

tools, and markets for these tools, risks and returns, as well as the concept of 

investment companies, their establishment, nature, characteristics, types, calculating 

their returns and stock prices in financial markets and the methods of their evaluation. 

 :  Knowledge Managementاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: إدارة المعرفة BAFA3366 رلم المساق:

ٌوضح هذا المساق أساسٌات ادارة المعرفة وأسالٌب لٌاسها وتمٌٌمها، ودور الموارد المعرفٌة فً تحمٌك 

وٌتناول أٌضا مراحل إدارة المعرفة والذي المٌزة التنافسٌة كما ٌتناول نماذجها مثل رأس المال الفكري. 

ٌشمل خلك المعرفة، ونمل المعرفة، و توزٌع وتبادل المعارف، وٌوضح المساق استراتٌجٌات إدارة 

 المعرفة.

The value of most organizations today greatly exceeds their net tangible assets. This course 

addresses contemporary issues in managing knowledge, intellectual capital and other intangible 

assets. Beginning with a view that these intangibles are strategic assets, the course will 

introduce the fundamentals of managing knowledge and intellectual capital, understanding some 

of the measurement issues, processes and cycles involved in their management and the specific 

issues in managing knowledge based workers and the organizations in which they work. The 

course then turns to the strategic issues of creating value from flows in intangible assets and 

organization structures to support knowledge and intellectual capital development leading to an 

examination of the management of knowledge intensive businesses. 

 :  Integrity and Transparency الممرر باللغة اإلنجليزيةاسم  اسم الممرر باللغة العربية: النزاهة والشفافية BAFA3369 رلم المساق:

ٌتناول المساق المفاهٌم األساسٌة للفساد بجمٌع أنواعه وبمكافحة الفساد والمساءلة والمحاسبة والموانٌٌن 

 التً تساهم فً مكافحة الفساد والمفاهٌم العامة للنزاهة وتحدٌات نظام النزاهة.

This course covers the basic concepts of all kinds of corruption, combating corruption, 

accountability and laws that contribute to mitigate the corruption, general concepts of 

integrity and the challenges of the integrity system. 

 :  Innovation Managementاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اإلبداع اإلدارياسم الممرر باللغة العربية:  BAFA3372 رلم المساق:

ٌتمحور المساق حول مفهوم االبداع االداري وأهمٌته وخصائصه وتنمٌته وعاللة االبداع االداري 

بالرٌادة والتمٌز االداري واالبتكار وكذلن التركٌز على التفكٌر االبداعً وعاللة االبداع بالمنظمة 

 المتعلمة والثمافة التنظٌمٌة.

The course aims to provide students with basic concepts and awareness in innovation 

management. The course covers areas such as the importance of innovation, leadership in 

research and development, management of innovation and technology, partnerships, networks 

and alliances, product and process development, commercialization of research as well as 

entrepreneurship and business creation. 

 :  Organizational Theoryاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: نظرية المنظمة BAFA4341 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق المفاهٌم األساسٌة  لنظرٌة المنظمة وأهمٌتها وأهدافها والنظرٌات اإلدارٌة وتطورها، 

وتحلٌل بٌئة المنظمة واستراتٌجٌات التعامل مع البٌئة، واألهداف التنظٌمٌة، وحجم المنظمة وتعمٌدها 

وأنماط الهٌكل التنظٌمً للمنظمة، والسلطة والموة و  والتكنولوجٌا وأثرها على المنظمة، وتصمٌم

 السٌاسة فً المنظمات، والتغٌٌر والتطوٌر التنظٌمً واإلبداع فً المنظمة.

This course is an overview of the fundamental concepts of organizational theory and 

design in the context of a postindustrial and increasingly global society. The study of 

organizations encompasses several key knowledge areas essential to today's manager: 

the impact of technological and workforce changes on society, organizational ethics 
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and social responsibility, global issues, history of management thought and its 

relevance for managers today, and systems thinking and the challenges of managing in 

today's complex and rapidly changing environment. Discussion addresses essential 

concepts in organizational theory and design, including measuring effectiveness, 

organizational life cycles, options for organizational structure, and becoming the 

learning organization. 

 : Contemporary Management Issues اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: لضايا ادارية معاصرة BAFA4342 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق دراسة ومراجعة المفاهٌم واالستراتٌجٌات والسٌاسات اإلدارٌة الحدٌثة فً كافة 

المجاالت االنتاجٌة والمالٌة والتسوٌمٌة وادارة الموارد البشرٌة فً ظل إدارة التغٌٌر والبٌئة غٌر 

إلدارٌة المحلٌة والدولٌة المستمرة،  باإلضافة الى تزوٌد الطلبة بالمهارات الالزمة لتحلٌل الموالف ا

 وذلن من خالل التعرف إلى تجارب دول وشركات ناجحة فً هذا السٌاق.

This course studying and reviewing modern managerial concepts, strategies and policies of all 

productions areas: financial, marketing and human resources management in light of change 

management and unstable environment. In addition, providing students with the necessary skills 

to analyze local and international management positions through identifying the experiences of 

successful countries and companies in this context. 

 :  Business Essentials اسم الممرر باللغة اإلنجليزية (Eاسم الممرر باللغة العربية: لراءات إدارية ) BAFA4348 رلم المساق:

المختلفة مثل ٌتناول هذا المساق المصطلحات اإلنجلٌزٌة الشائع استخدامها فً المجاالت اإلدارٌة 

التموٌل والتسوٌك واألفراد والعملٌات وغٌرها، بحٌث تتحسن لدرة الطالبة فً مزاولة أي نشاط عملً 

 وأكادٌمً.

This course covers the common English terms used in various business fields such as 

finance, marketing, individuals, operations, etc., so that the student's will be able to 

engage in any practical and academic activity. 

 :  Crisis Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: إدارة األزمات في اإلدارة BAFA4350 رلم المساق:

بٌن الكارثة واألزمة وتصنٌف األزمات ٌتناول هذا المساق مفهوم األزمة وبٌان أوجه االختالف 

وتطورها وأسالٌب مواجهتها وكذلن المنظور اإلداري لألزمات وعملٌة التخطٌط والتنظٌم إلدارتها، 

ً إلى تحلٌل األزمة وتمسٌم بدائل حلها ودور  التنسٌك واتخاذ المرارات لمواجهتها كما ٌهدف أٌضا

كما تتناول نماذج إدارة األزمات ومراحلها هذا فضالً  المعلومات واالتصاالت واإلعالم أثناء  األزمة

 عن تناولها الجوانب النفسٌة واالجتماعٌة لألزمات.

This course on crisis management offers participants the basics in identifying, 

preventing, and controlling crisis situations. Crisis management basics, from 

preparation to training and compliance are discussed, as are various stages of a crisis, 

and the need to establish a crisis management team. This course also helps 

participants identify potential risks or situations that may precipitate a crisis or 

emergency and learn approaches on how to respond to such incidents. 

 : Computer System Administrationاسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: تطبيمات إدارية بالحاسوب BAFA4351 رلم المساق:

ً فً المجاالت  التجارٌة حٌث تتعرف الطالبة على كتابة  ٌتناول هذا المساق البرامج األكثر استخداما

النصوص اإلدارٌة والرسائل التجارٌة والسٌرة الذاتٌة باستخدام برنامج معالجة النصوص وكذلن كٌفٌة 

ومعالجة األعمال الحسابٌة باستخدام برنامج الجداول االلكترونٌة.  وكذلن برنامج عرض الشرائح 

 خدام شبكة االنترنت والبرٌد االلكترونً.وإدارة المشارٌع.  هذا باإلضافة إلى است

 

This course offers the most used programs in business fields where the student gets 

familiar with writing administrative texts, business letters and CVs using Microsoft word 

as well as how to handle business mathematical works using the electronic 

spreadsheet program. Also, PowerPoint slideshow program and project management. 

In addition, using the Internet and e-mail. 

 :  Strategic Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: اإلدارة االستراتيجية BAFA4354 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق مفهوم اإلدارة االستراتٌجٌة، أهمٌتها للمنظمات سواء كانت تهدف للربح أو ال، 

االستراتٌجٌات والسٌاسات اإلدارٌة، األسس العلمٌة لوضع االستراتٌجٌات والسٌاسات، تحلٌل العوامل 

This course examines the concept of strategic management, and its importance to profit 

and nonprofit organizations, management strategies and policies, development process 
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عملٌة ألهم السٌاسات اإلدارٌة، النماذج اإلدارٌة البٌئٌة التً تإثر على السٌاسات اإلدارٌة، حاالت 

 الخاصة بالتخطٌط االستراتٌجً.

 

of strategies, analysis of environmental factors affecting business policies, practical 

cases of the most important management policies, and business models for strategic 

planning. 

 :   Industrial Trainingة اإلنجليزيةاسم الممرر باللغ اسم الممرر باللغة العربية: تدريب ميداني BAFA4355 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق المهارات االدارٌة المختلفة مثل التخطٌط و التنظٌم و الرلابة و اتخاذ المرارات, 

بحٌث تتمرس الطالبة على التعامل التطبٌمً لكل وظٌفة من هذه الوظائف فً مإسسة االعمال و 

المختلفة داخل المإسسة, و كذلن كٌفٌة  اعداد و عرض و تتعرف على كٌفٌة و مراحل اتخاذ المرارات 

تطبٌك الخطط المختلفة داخل المإسسة سواء ما كان منها طوٌل او لصٌر األجل، باإلضافة الى اكتساب 

 مهارات المالحظة اثناء العمل و الرلابة و تمٌٌم االداء.

This course related to different management skills such as planning, organization, 

control and decision-making, so that the student deal with each function of business 

functions practically in the working environment and learns the process of making 

different decisions within the institution, as well as how to prepare, offer and implement 

various types of plans within the organization, whether they are long or short term. 

Additionally, improving student skills during practical training by observing the real 

working environment. 

 :  Final Project اسم الممرر باللغة اإلنجليزية باللغة العربية: مشروع تخرجاسم الممرر  BAFA4356 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق كٌفٌة  إعداد بحث علمً ٌتناول مشكلة بحثٌة فً مجال اإلدارة وفماً ألصول ولواعد 

رف البحث العلمً على أن ٌتابع المشرف األكادٌمً خطوات الطالبة البحثٌة إضافة إلى ذلن ٌموم المش

 األكادٌمً بتزوٌد الطالبة بؤهم المشاكل البحثٌة الحٌوٌة والحدٌثة فً مجال إدارة األعمال.

This course related to prepare a scientific research that deals with a research problem in the 

business field in accordance to the principles and rules of scientific research by following the 

academic supervisor recommendations and comments. The project needs to discuss current 

issues in the field of business and management. 

 :  Business Development اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: التطوير االداري BAFA4359 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق إمكانٌات ولدرات ومهارات العاملٌن فً كافة المستوٌات اإلدارٌة وكذلن بتعرٌف 

الطالبة بالنظرٌات والتمنٌات الرئٌسٌة التً تحمك ذلن، كما ٌهتم فً الكٌفٌة التً تساهم فً تدرٌب 

اء المادرٌن على استٌعاب متطلبات العمل المتطورة العاملٌن وتطوٌر مهاراتهم فً توفٌر العاملٌن األكف

 والمتغٌرة.

This course examines the capabilities and skills for all management levels, introduce the student 

to the main theories and techniques that needed to develop management skills, as well as train 

the staff and employees and develop their skills to contribute and be able to hold the evolving 

and changing work requirements. 

 :  Small Project Management اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: إدارة المشاريع الصغيرة BAFA4360 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق أساسٌات المشارٌع الصغٌرة وأهمٌتها، وخصائصها وممٌزاتها وعٌوبها، كذلن 

ٌتناول المداخل المختلفة لدراسة المشروعات الصغٌرة وصنع خطة العمل للمشروع الصغٌر وتنظٌمه 

وخصائصها ومحدداتها، التخطٌط وتموٌله، حاضنات األعمال ومزاٌاها وخدماتها، المنظمات العائلٌة 

 االستراتٌجً للمشروعات الصغٌرة.

This course covers the basics of small projects and their importance, characteristics, 

advantages and disadvantages, as well as the different approaches to study and develop a 

business plan which included a strategic planning to organize and finance the project to achieve 

the expected goals. 

 :  Financial and Monetary Market اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: أسواق مالية ونمدية BAFA4363 رلم المساق:

األسواق المالٌة والنمدٌة، وأهمٌتها، ودورها فً االلتصاد، وأنواعها،  ٌتناول هذا المساق المفاهٌم فً

وكفاءتها، وأدوات االستثمار فٌها، والتحلٌل الفنً واألساسً لها، ومإسساتها، وإجراءات الرلابة 

 التنفٌذٌة ولوانٌنها، كما ٌتناول المفاهٌم النظام المالً، والمإسسات المالٌة، والسٌاسات المالٌة.

 

This course addresses the financial and monetary markets concepts, their importance, role in 

the economy, types, efficiency, investment tools, technical and basic analysis, financial 

institutions, executive control procedures and laws, and financial systems and polices. 



 18من  18الصفحة 
 

 :  Project Evaluation and Analysis اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: تحليل و تمييم المشاريع BAFA4366 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق كٌفٌة استخدام األسس العلمٌة فً تجمٌع البٌانات حول المشروع و دراستها و تحلٌلها 

التوصل إلى نتائج تحدد صالحٌة المشروع من مختلف الجوانب الفنٌة والتسوٌمٌة والمالٌة بمصد 

واالجتماعٌة. كذلن ٌعرفهم بؤسس التحلٌل المالً، ومفهوم التدفك النمدي، وطرق تمٌٌم المشروعات 

لتطبٌمٌة االستثمارٌة واختٌار المشروع األفضل، اضافه لذلن ٌهتم هذا المساق بكٌفٌة أعداد الدراسات ا

 للمشارٌع المختلفة.

This course examines how to use the scientific basics of data collection about the project, 

studying and analyzing it in order to reach results that determine the viability of the project from 

various technical, marketing, financial and social aspects. And also introduce the fundamentals 

financial analysis, cash flow, methods of evaluating investment projects and choose the best 

project. In addition, this course is concerned with how to prepare applied studies for different 

projects. 

 : Advanced Computer Application Skills اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: مهارات متمدمة في تطبيمات الحاسوب BAFA4368 رلم المساق:

 الطلبة لدرات ٌعزز بحٌث المعلومات تكنولوجٌا فً الحاسوب الستخدام األساسٌة المفاهٌم المساق هذا ٌتناول

    word – windows – point power  بالـــ المتعلمة المعرفة وخاصة المكتبٌة الحاسوبٌة البرامج باستخدام

- excel ، البٌانات ولواعد اللكترونٌةا والمراسالت المعلومات وشبكة االنترنت واستخدامات Access. 

This course related to the basic concepts of using computer and information technology so that it 

enhances students' abilities of using Microsoft office programs, especially power point - windows - 

word - excel -, information network, electronic correspondence and databases Access. 

 :  Corporate Governance اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: حوكمة الشركات BAFA4369 رلم المساق:

 المدراء بٌن التوازنٌة العاللة توضٌح مع الشركات حوكمة مفهوم توضٌح الً المساق هذا ٌهدف

 التً الحوكمة مبادئ علً التعرف الً اضافة ، المصلحة وأصحاب االدارة مجلس واعضاء التنفٌذٌٌن

 المساهمة الفلسطٌنٌة الشركات حوكمة والع ومعرفة ، والتنفٌذٌة االلتصادٌة التعاون منظمة نشرتها

 . المالٌة لألوراق فلسطٌن سوق فً المدرجة

This course aims to clarify the concept of corporate governance and clarify the relationship 

between executives managers, board of directors and stakeholders, in addition to identify the 

principles of governance published by the Economic and Executive Organization, and know the 

reality of corporate governance in Palestinian companies which have been listed in the Palestine 

Stock Exchange. 

 :  Financial Mathematics اسم الممرر باللغة اإلنجليزية اسم الممرر باللغة العربية: رياضيات بحتة ومالية MATH1325 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق المجموعات العددٌة، المعادالت الخطٌة والتربٌعٌة،  النسبة و التناسب، المتتابعات ، 

الفائدة)الربح( وأنواعها البسٌطة والمركبة، الحسابات الجارٌة، الكمبٌاالت، سداد المروض على دفعات، 

المتساوٌة بفائدة مركبة، جملتها ولٌمتها الحالٌة، الدفعات بؤنواعها، تسوٌة الدٌون طوٌلة األجل، الدفعات 

 سداد الدٌون طوٌلة األجل على ألساط متساوٌة ومنتظمة، السندات و االسهم.

This course develops the financial mathematics required for the analysis of financial 

transactions. Topics covered include: mathematics of compound interest; analysis and valuation 

of annuities, bonds, loans and other securities; yield curves and immunization; introduction to 

stochastic interest rate models and actuarial applications. 

 :  Principles of Statistics اسم الممرر باللغة اإلنجليزية االحصاءاسم الممرر باللغة العربية: مبادئ  STAT2320 رلم المساق:

ٌتناول هذا المساق أسالٌب جمع البٌانات، تعرٌف العٌنة     والمجتمع، أنواع العٌنات وطرق اختٌارها، 

ً وجدولٌاً، مع الدراسة التفصٌلٌة لمماٌٌس النزعة المركزٌة والتشتت  تبوٌب البٌانات وعرضها بٌانٌا

اللتواء ومبادئ نظرٌة االحتماالت، المتغٌرات العشوائٌة والتوزٌعات االحتمالٌة المتمطعة )توزٌعات وا

ذات الحدٌن وبواسون(، التوزٌعات االحتمالٌة المتصلة )التوزٌع الطبٌعً(، حساب تولع وتباٌن هذه 

 .دراسات السكاندار الخطً البسٌط والتوزٌعات، دراسة نظرٌة العٌنات، معامالت االرتباط واالنح

 

The module discusses the data collection methods, the definition of the sample and the 

population, types of samples and methods selected, classification and display data graphically 

and tabular with a detailed study of measures of central tendency, dispersion, and skewness 

and principles of probability theory, random variables and discrete probability distributions, 

related probability distributions, and calculate the expected variation of these distributions, the 

study of sampling theory, correlation coefficients and simple linear regression. 
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