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كلية االقتصاد 
والعلوم االجتماعية
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برنامج االقتصاد

رؤية البرنامج
ــم  ــ� التعلي ــم ب ــة يوائ ــودة عالي ــز ذي ج ــي متمي ــم جامع ــ� تعلي ــالل توف ــن خ ــزا م ــا متمي ــزا علمي ــاد مرك ــم االقتص ــح قس  أن يصب

والتدريــب والبحــث العلمــي لرفــع كفايــة الطــالب واملدرســ� علميــا ومهاريــا، بحيــث يراعــي طبيعــة الواقــع وتطلعــات املســتقبل ويلبــي 

احتياجــات قطاعــي املــال واألعــ�ل.

رسالة البرنامج
يتعهــد القســم للعمــل §نهجيــة علميــة وعمــل مؤســيس ضمــن خطــط واضحــة مــن اجــل تحقيــق أهــداف القســم املتعلقــة بتوفــ� 

بيئــة علميــة ومهنيــة بجــودة عاليــة تســاعد يف تنميــة املعرفــة واملهــارة لــدى املنتســب� إليــه بحيــث »كنهــم مــن املنافســة يف ســوق العمــل 

واإلســهام يف خدمــة املجتمــع.

المبادئ والقيم الجوهرية
التميز واإلبداع  والتطور واالستمرارية والتعاون والشفافية واألخالق واألمانة .

 

األهداف
 يهدف قسم االقتصاد إىل تلبية األهداف اآلليه عىل سبيل املثال ال الحرص:

تطوير الكفايات العلمية والبحثية واملهنية لجميع أعضاء هيئة التدريس .• 

إعــداد مــوارد برشيــة علميــة متميــزة ومؤهلــة للقيــام بالوظائــف االقتصاديــة واإلداريــة وقــادرة عــىل اإلســهام يف ¿ــو االقتصــاد • 

وتطــور املجتمــع.

 تعزيز الخربة العلمية واملهارات البحثية لدى الطالب من خالل إرشاكهم يف برامج التدريب قبل التخرج.• 

تعزيــز الرشاكــة وتأســيس روابــط متينــة مــع الكليــات والجامعــات األخــرى ومــع مختلــف املؤسســات االقتصاديــة والبحثيــة عــىل • 

املســتوى املحــيل والــدويل.

مخرجات البرنامج :
أوال: مخرجات املعرفة واالستيعاب . 1

مخرجات املعرفة العامة .• 

  وهــي عبــارة عــن مــا يكتســبه الطالــب مــن خــالل دراســة املتطلبــات اإلجباريــة للجامعــة: الثقافــة اإلســالمية واللغــة العربيــة واللغــة 

اإلنجليزيــة ومهــارات الحاســوب.

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة• 

 وهــي عبــارة عــن مــا يكتســبه طــالب قســم االقتصــاد مــن علــوم ومعرفــة مــن خــالل دراســتهم بعــَض املتطلبــات االختياريــة واإلجباريــة  

مثــل مســاقات: مبــادئ املحاســبة، مبــادئ إدارة ،رياضيــات عامــة، قانون تجــاري ،مبــادئ تســويق------------.

مخرجات املعرفة التخصصية: • 

ــم االقتصــاد خــالل ســنوات  وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطــالب مــن خــالل دراســتهم املعمقــة مســاقات القســم املتعلقــة بعل

الدراســة: االقتصــاد الصناعــي، االقتصــاد القيــايس، النظريــة االقتصاديــة الكليــة والجزئيــة، مناهــج البحــث العلمــي، اقتصــاد العمــل، املاليــة 

العامــة.

ثانيا: املخرجات العملية التطبيقية .. 2

مخرجات املهارات التحليلية .• 

ــكيل (التضخــم،  ــة ســواء عــىل مســتوى االقتصــاد ال ــات االقتصادي ــل البيان وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تحلي

البطالــة، الدخــل القومــي) أو االقتصــاد الجــزÔ (األداء االقتصــادي للــرشكات، العــرض والطلــب). يتــم ذلــك مــن خــالل تدريــس الطــالب 

مســاقات االقتصــاد القيــايس، مناهــج البحــث العلمــي، و دراســات الجــدوى. 
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مخرجات املهارات التطبيقية .• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تطبيــق املعــارف واملفاهيــم االقتصاديــة النظريــة وم�رســتها عــىل بعــض املشــاكل 

االقتصاديــة الواقعيــة ســواء عــىل مســتوى الرشكــة أو االقتصــاد ككل، كذلــك مــن خــالل التدريــب امليــدا× الــذي يتلقــاه الطلبــة.  

مخرجات املهارات البحثية .• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كتابــة التقاريــر واألبحــاث العلميــة خــالل دراســة بعــض املســاقات كاالقتصــاد 

الصناعــي والقيــايس، دراســات الجــدوى، االقتصــاد الفلســطيني أو يف مــرشوع التخــرج. تُســهم مســاقات مناهــج البحــث العلمــي واالقتصــاد 

القيــايس يف تزويــد الطلبــة باملهــارات البحثيــة الالزمــة.

مخرجات املهارات الذهنية .• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� املنظــم املبني عــىل التسلســل يف خطــوات التفك� للوصــول إىل اســتنتاجات 

وأحــكام بصــورة منطقيــة تحفــز الطالــب عــىل التفكــ� بفلســفة علــم االقتصــاد ونظرياتــه. يتــم ذلــك بشــكل أســايس مــن خــالل املهــارات 

التــي ينقلهــا كل مــدرس إىل طالبــه املتعلقــة بتدريســهم كيفيــة التفكــ� والتحليــل املنطقــي واالســتنتاج املبنــي عــىل أســس علميــة.

ثالثا:مخرجات القيم املهنية واألخالقية  . 3

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه قيــَم املهنــة وأخالقهــا وســلوكاتها، والتــي يجــب أن يتحــىل بهــا يف فــرتة 

ــة.  يتــم ذلــك مــن خــالل تدريــس بعــض  ــك للنهــوض باملهن ــَة يف ســوق العمــل وذل مــا بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته املهن

النظريــات املتعلقــة بســلوك املنتــج واملســتهلك، والعامــل االجت�عــي لالقتصــاد. كذلــك مــن خــالل إيصــال القيــم األخالقيــة واملهنيــة مــن 

خــالل كل مــدرس إىل طالبــه.
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الخطة الدراسية

عدد الساعاتالمتطلبات

18متطلبات الجامعة

90متطلبات التخصص اإلجباري

18متطلبات التخصص االختياري

6مساقات حرة

132إج�يل الساعات املطلوبة للتخرج

متطلبات الجامعة:  عدد الساعات المطلوبة =١٨ 
المتطلبات السابقة اسم المساق س.م رقم المساق

ثقافة اسالمية  3 1000101
لغة عربية  3 1000102

لغة انجليزية  1 3 1000103
لغة انجليزية 2 3 1000325

دراسات فلسطينية  3 1000105
مهارات القيادة واالتصال  1 1000117

خدمة مجتمعية  1 1000108
مقدمة يف الحاسوب  1 1000127

متطلبات التخصص االجبارية: عدد الساعات = ٩٠
المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق

10801319  م.س. 1                 3تطبيقات عملية يف االقتصاد 10801440
10801111  م.س. 1                 3نظم نقدية ومرصفية 10801228
                 3مبادئ املحاسبة املالية 1 10861111
                 3مبادئ التمويل 10871121
                 3الرياضيات الدارة األع�ل 10211109
10801112  م.س. 1                 3تجارة دولية 10801317
10801113  م.س. 1                 3اقتصاد قيايس 1 10801319
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد إسالمي 10801330
10801112  م.س. 1                 3مالية عامة 10801332
                 3تدريب ميدا× 10801442
10801112  م.س. 1                 3تقييم املرشوعات ودراسات الجدوى 10801423
10861111  م.س. 1                 3مبادئ املحاسبة املالية 2 10861121
10801112  م.س. 1                 3االقتصاد الفلسطيني 10801226
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10801112  م.س. 1                 3تنمية اقتصادية 10801336
10801111 Ô3مبادئ اقتصاد جز                 
                 3مبادئ التسويق 10876111
                 3قانون تجاري 11101251
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111
10801213  م.س. 1                 3اقتصاد العمل 10801421
10801112  م.س. 1  10801224  م.س. 2               3حلقة البحث 10801438
                 3مبادئ علم السياسة 10806101
10801112  م.س. 1                 3مناهج البحث العلمي 10801224
10801111  م.س. 1                 3مبادئ اقتصاد كيل 10801112
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                 3اإلحصاء يف األع�ل 1 10801113
10801113  م.س. 1                 3اإلحصاء يف األع�ل 2 10801211
10801111  م.س. 1                 3النظرية االقتصادية الجزئية 10801213
10801111  م.س. 1                 3اقتصاد االبتكار واملعلومات 10801220
10801112  م.س. 1                 3النظرية االقتصادية الكلية 10801222
10221109  م.س. 1                 3اقتصاد ريايض 10801315

متطلبات التخصص االختيارية: عدد الساعات=١٨
المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق

10871213  م.س. 1                 3إدارة مالية دولية 10871410
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد البيئة 10801469
10861121  م.س. 1                 3محاسبة رشكات 10861211
10861211  م.س. 1                 3محاسبة متوسطة 1 10861224
10861121  م.س. 1                 3محاسبة التكاليف-مدخل إداري 10861300
10871121  م.س. 1                 3أسواق مالية 10871225
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد حرضي 10801468
10871121  م.س. 1                 3إدارة مالية 1 10871213
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد الخدمات 10801251
10801319  م.س. 1                 3اقتصاد قيايس 2 10801467
10801112  م.س. 1                 3تاريخ الفكر االقتصادي 10801250
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد زراعي 10801254
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد التعاون 10801465
10806101  م.س. 1  10801111  م.س. 2               3اقتصاد سيايس 10801355
10801213  م.س. 1                 3االقتصاد الصناعي 10801356
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد إرسائييل 10801357
10801358 äالعر å10801112  م.س. 1                 3اقتصاديات العا
10801112  م.س. 1                 3قضايا اقتصادية معارصة 10801360
10801112  م.س. 1                 3نظريات النمو االقتصادي 10801464
10801112  م.س. 1                 3حسابات الدخل القومي 10801466
10871121  م.س. 1                 3إدارة املنشآت املالية 10871412

المساقات الحرة: عدد الساعات=٦
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وصف المساقات

اإلحصاء في األعمال 1   10801113
ــع  ــف املجتم ــن خــالل تعري ــة م ــم األساســية يف الطــرق اإلحصائي ــة املفاهي ــوم اإلداري ــة االقتصــاد والعل ــدم هــذا املســاق لطلب يق

اإلحصــاÔ والعينــة اإلحصائيــة، وتصنيــف البيانــات و»ثيلهــا بيانيــا، وإيجــاد مقاييــس النزعــة املركزيــة ومقاييــس التشــتت، ويشــتمل 

املســاق كذلــك عــىل املبــادئ األساســية يف االحتــ�الت والتوزيعــات االحت�ليــة، كــ� يتطــرق املســاق إىل اإلحصــاء االســتداليل مــن 

ــا  ــاط واالنحــدار الخطــي البســيط وتطبيقاته ــة االرتب ــة. ومعرف ــات اإلحصائي ــار بعــض الفرضي ــة واختب ــرات اإلحصائي خــالل التقدي

العمليــة يف االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة.

اإلحصاء في األعمال 2   10801211 
ــار  ــة واختب ــرات اإلحصائي ــة مفاهيــم اإلحصــاء االســتداليل مــن خــالل التقدي ــوم اإلداري ــة االقتصــاد والعل يقــدم هــذا املســاق لطلب

الفرضيــات اإلحصائيــة املتعلقــة باألوســاط الحســابية والتبايــن، كــ� يركــز املســاق عــىل تحليــل التبايــن األحــادي والثنــاÔ والتعرف إىل 

معامــالت االرتبــاط املتعــدد وطــرق إيجادهــا. ويقــدم املســاق كذلــك مفهــوم تحليــل تبايــن خــط االنحــدار واالختبــارات الرضوريــة 

ــاً مــن خــالل التطبيقــات العمليــة  لذلــك مــع تطبيقاتهــا العمليــة يف االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة. يتنــاول املســاق أيضــاً جانبــاً عمليّ

.SPSS عــىل برنامــج

مبادئ اقتصاد جزئي     10801111 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل املبــادئ واملفاهيــم األساســية يف االقتصــاد وعالقــة علــم االقتصــاد بالعلــوم األخــرى، ودراســة 

املشــكلة االقتصاديــة ، ويهــدف إىل التعــرف إىل الطلــب والعــرض وتــوازن الســوق، التعــرف إىل مرونــات الطلــب واألنــواع األخــرى 

للمرونــات، ويهــدف أيضــا إىل دراســة ســلوك املســتهلك، وســلوك املنتــج ،والتكاليــف يف املــدى القصــ�، والتكاليــف يف املــدى الطويــل ، 

ودراســة األســواق مــن خــالل ســوق املنافســة الكاملــة، وســوق االحتــكار التــام ،وســوق املنافســة االحتكاريــة ، وســوق احتــكار القلــة، 

ودراســة ســوق عنــارص اإلنتــاج وتحليــل.

 108011121مبادئ اقتصاد كلي  
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل أساســيات االقتصــاد الــكيل واملقارنــة بينــه وبــ� االقتصــاد الجــزÔ ، ويهدف إىل دراســة حســابات 

ــة، وتحليــل التضخــم مــن خــالل طــرق  ــار االقتصادي ــة مــن حيــث طــرق الحســاب، واألنواع،واآلث الدخــل القومــي، وتحليــل البطال

الحســاب، واآلثــار االقتصاديــة، التعــرف إىل ســوق الســلع والخدمــات مــن خــالل تحديــد مســتوى التــوازن، آليــة عمــل املضاعــف، 

ــة  ــوم السياســة املالي ــكيل، ومفه ــدة يف االقتصــاد ال ــوازن، ودور ســعر الفائ ــد مســتوى الت ــن خــالل تحدي ــد م ودراســة ســوق النق

والنقديــة وأدواتهــا، ودراســة ميــزان املدفوعــات وأهــم نظريــات التجــارة الخارجيــة، ودراســة أهــم نظريــات النمــو االقتصــادي. 

االقتصاد الفلسطيني   10801226 
يقــدم هــذا املســاق تحليــال تاريخيــا ملناحــي القــوة والضعــف القتصــاد األرايض املحتلــة عــام (1967)، بــدءا §رحلــة اإلمرباطوريــة 

العث�نيــة، مــرورا باالنتــداب الربيطــا×، فالحكمــ� األرد× واملــرصي، ومــا تبعهــ� مــن احتــالل إرسائيــيل، وانتهــاء بواليــة الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية. يركــز املســاق عــىل موضوعــات محوريــة، كمظاهــر التشــوه يف بنيــة االقتصــاد الفلســطيني، ومظاهــر تبعيــة 

اقتصادنــا الفلســطيني لالقتصــاد اإلرسائيــيل، وتأثــ� املســاعدات الخارجيــة عــىل أداء االقتصــاد الفلســطيني. كــ� يناقــش أبــرز مظاهــر 

القــوة والضعــف يف كل مــن سياســاتنا املاليــة والنقديــة. يقــدم املســاق تحليــال شــامال ألبــرز املــؤرشات االقتصاديــة املســتقاة مــن أرقام 

وإحصــاءات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وإحصاءاتــه، مــن حســابات قوميــة، وحســابات العمــل والبطالــة، واملســتوى العــام 

لألســعار، والفقــر ومســتويات املعيشــة، وامليــزان التجــاري وميــزان املدفوعــات، وصــوال لفهــم شــامل للرتكيبــة الهيكليــة لالقتصــاد 

الفلســطيني، مــن أجــل الخــروج ببعــض التوصيــات التــي مــن شــأنها التخفــف مــن حــدة األزمــات االقتصاديــة التــي يعــا× منهــا 

االقتصــاد الفلســطيني، ورفــع أدائــه مــن خــالل خطــة تنمويــة شــاملة.
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مناهج البحث العلمي   10801224 
ــة، كــ�  ــوم االقتصادي يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف §ناهــج البحــث العلمــي املختلفــة، ويركــز عــىل مناهــج البحــث يف العل

يعــرف الطلبــة باملهــارات األساســية املتعلقــة بالدراســات واألبحــاث االقتصاديــة خاصــة وضــع مقدمــة البحــث، وفروضــه، واختبــار 

العينــة، وأســاليب جمــع املعلومــات والبيانــات وتحليلهــا.

النظرية االقتصادية الجزئية   10801213 
يقــدم هــذا املســاق دراســة للســلوك االقتصــادي للوحــدات االقتصاديــة الجزئيــة، وتحليــل رشوط التــوازن لهــذه الوحــدات، ونظريــة 

ــة. يقســم املســاق لقســم�  ــة الجزئي ــوازن الوحــدات االقتصادي ــل ســلوك وت ــن األñــان يف مختلــف األســواق، وأســاليب تحلي تكوي

ــل  ــه. كــ� يحل ــم منفعت ــا لســلوك املســتهلك، وصــوال لتعظي ــة املســتهلك، وفهــ� وافي ــال لنظري رئيســ�، القســم األول يقــدم تحلي

هــذا القســم مــن املســاق تــوازن املســتهلك، ودوال الطلــب ذات االنحــدار الخطــي املتعــدد، وتقديــم الفهــم االقتصــادي ملعامــالت 

االنحــدار الخطــي املتعــدد و مروناتــه. أمــا القســم الثــا×، فيخصــص لدراســة ســلوك املنتــج، واشــتقاق منحنــى العــرض بحيــث تختــار 

املنشــأة الخليــط األمثــل مــن املدخــالت للوصــول ملســتوى اإلنتــاج الــذي يعظــم الربــح. كــ� يقــدم الخلفيــة النظريــة الالزمــة لتحليــل  

نظــام األســعار وفهمــه وتخصيــص عوامــل اإلنتــاج وتنظيــم اإلنتــاج لتلبيــة الرغبــات اإلنســانية ورغبــات املجتمــع. ويتضمــن نظريــات 

املســتهلك واملنتــج وتركيــب الســوق والتــوازن العــام واقتصاديــات الرفــاه. هــذا املســاق يتعمــق يف فهــم النظريــة االقتصاديــة الجزئيــة 

ــاكل األســواق املختلفــة. وهــذا يتطلــب  ــاح وفقــا لهي ــاج، وانتهــاء بتعظيــم األرب املتوســطة، بــدءا باألســواق ومــرورا بتكاليــف اإلنت

معرفــة §بــادئ االقتصــاد الجــزÔ واألدوات املســاعدة كالرياضيــات والرســومات والجــداول.

اقتصاد االبتكار والمعلومات   10801220 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل اقتصــاد االبتــكار بوصفــه أحــد املوضوعــات التــي يتــم دراســتها واالهتــ�م  بهــا بشــكل كبــ� 

ــات املتعلقــة باقتصــاد  ــروز االقتصــاد القائــم عــىل املعرفــة. يشــمل هــذا املســاق دراســة أهــم النظري يف ظــل عوملــة االقتصــاد وب

ــة  ــة املختلفــة كاإلنتاجي ــكار واملتغــ�ات االقتصادي ــكار واملعرفــة ســواء يف قطــاع الصناعــة أو الخدمــات والعالقــة مــا بــ� االبت االبت

والنمــو االقتصــادي. يناقــش املســاق أيضــا دور االبتــكار يف إعــادة هيكلــة العمليــة اإلنتاجيــة داخــل املنشــات بحيــث باتــت املعرفــة، 

املعلومــات والبحــث والتطويــر تلعــب الــدور األســايس يف تطــور اإلنتــاج واالبتــكار ودفــع عجلــة النمــو. مــن خــالل هــذا املســاق 

ســيتمكن الطالــب مــن التعــرف إىل العنــارص األساســية التــي تــؤدي إىل تطــور االبتــكار واىل معرفــة ابــرز أنــواع االبتــكار التــي يتــم 

تطويرهــا داخــل املؤسســات، وأهميــة الرشاكــة مــا بــ� عنــارص املجتمــع املختلفــة ( الجامعــات، مراكــز األبحــاث، الحكومــة والقطــاع 

الخــاص) مــن اجــل إنتــاج املعرفــة وتطويــر عمليــة االبتــكار، ويحتــوي املســاق عــىل بعــض التطبيقــات التكنولوجيــة يف االقتصــاد 

مثــل التجــارة االلكرتونيــة.

   10801222النظرية االقتصادية الكلية 
ــتهالك،  ــم، واالس ــة، والتضخ ــكيل كالبطال ــاد ال ــية يف االقتص ــم األساس ــل إىل املفاهي ــكل مفص ــرف بش ــاق إىل التع ــذا املس ــدف ه يه

ــب  ــكيل، والطل ــج القومــي، والعــرض ال ــاس الدخــل القومــي ، والنات واالســتث�ر والدخــل القومــي.  كــ� يوضــح املســاق طــرق قي

ــة النشــاط االقتصــادي العــام، والنمــو  ــوازن العــام يف أســواق االقتصــاد القومــي للســلع، والعمــل، والنقــود، وديناميكي ــكيل، والت ال

االقتصــادي، وقضايــا التضخــم، والكســاد التضخمــي، والنشــاط االقتصــادي مــع العــاå الخارجــي والسياســة االقتصاديــة. كــ� يوضــح 

املســاق كيفيــة تأثــ� األزمــة االقتصاديــة املاليــة العامليــة التــي حصلــت يف عــام 2007 عــىل التــوازن العــام لالقتصــاد وكيفيــة تعاطــي 

كل مــن السياســات املاليــة والنقديــة يف الدولــة معهــا.

نظم نقدية ومصرفية   10801228 
ــود  ــة للنق ــم الثالث ــ� املفاهي ــق ب ــط الوثي ــة الرتاب ــة إىل دراس ــواق املالي ــوك واألس ــود والبن ــات النق ــاق اقتصادي ــذا  مس ــدف ه يه

والبنــوك، واألســواق املاليــة كوحــدات متكاملــة بهــدف دراســتها جميعــاً يف آن واحــد للتعريــف بنشــأة النقــود وطبيعتهــا، وتطورهــا، 

ووظائفهــا، تطــور النظــم النقديــة املختلفــة، والتعــرف إىل مختلــف النظريــات يف مجــال النقــود، ودراســة املناهــج التحليليــة للتــوازن 

النقــدي واملؤسســات النقديــة. والتعــرف إىل نشــأة البنــوك وتطورهــا، ووظائفهــا خصوصــاً يف مجــال خلــق النقــود، وتأثــ� ذلــك عــىل 

النشــاط االقتصــادي، ودراســة نشــأة البنــوك املركزيــة، ووظائفهــا، وآليــة تنفيذهــا للسياســة النقدية.والتعــرف إىل األســواق املاليــة، 

ــايل،  ــوق امل ــاءة الس ــة، وكف ــداول األوراق املالي ــم ت ــي تحك ــد الت ــاد، واألركان والقواع ــة االقتص ــة يف تنمي ــواق املالي ــف األس ووظائ

وإجــراءات الرقابــة التنفيذيــة وقوانينهــا، ويعطــي أيضــا ملحــة عــن النظــم والعالقــات النقديــة الدوليــة.
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تاريخ الفكر االقتصادي   10801250 
يعنــى هــذا املســاق بتعريــف طــالب االقتصــاد بنشــأة علــم االقتصــاد وتطــوره، واملراحــل التــي مــّر بهــا الفكــر االقتصــادي مــع الرتكيــز 

عــىل إســاه�ت املدرســة الكالســيكية، واملاركســية، والنيوكالســيكية، والكينزيــة، واالتجاهــات الرئيســة للتطــورات الالحقــة يف الفكــر 

االقتصــادي، خصوصــا الكينزيــة الجديــدة، ومدرســة النقديــة الجديــدة.

اقتصاد الخدمات   10801251 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل اقتصــاد الخدمــات التــي باتــت مســؤولة عــن النســبة الكــربى مــن النمــو االقتصــادي والتوظيــف 

يف كل مــن الــدول املتقدمــة والناميــة. ويعطــي هــذا املســاق نظــرة شــاملة عــن الخدمــات مــن حيــث طبيعتهــا وتصنيفهــا، والعنــارص 

الكامنــة فيهــا، وتطورهــا وعالقتهــا بالنمــو االقتصــادي والتنميــة املســتدامة وكذلــك دراســة ابــرز النظريــات املتعلقــة بهــا.

اقتصاد زراعي   10801254 
ــك ضمــن معالجــة القطــاع الزراعــي  ــه، وفروعــه، وذل ــم االقتصــاد الزراعــي، وموضوعــه، وأهداف ــف بعل يهــدف هــذا املســاق إىل التعري

ــة. ــات الزراعي ــن التعاوني ــرة ع ــي، وإعطــاء فك ــات األرايض، والتســويق الزراع ــي، واقتصادي ــاج الزراع ــات اإلنت ــة، واقتصادي وخصائصــه االقتصادي

اقتصاد رياضي  10801315 
ــاألدوات  ــة. ويعــرف ب ــ� االقتصادي ــل القوان ــايض يف تحلي ــة األســلوب الري ــايض، وأهمي يوضــح هــذا  املســاق نشــأة االقتصــاد الري

الرياضيــة املســتخدمة يف االقتصــاد، وباســتخدامات هــذه األدوات خاصــة يف نظريــة ســلوك املســتهلك، واملنشــأة، والتــوازن العــام، ويف 

¿ــاذج النمــو االقتصــادي و¿ــوذج املســتخدم-املنتج.

تجارة دولية   10801317 
ــاح  ــة واالنفت ــارة الدولي ــد التج ــا، فوائ ــاå ونظرياته ــ� دول الع ــة ب ــات التجاري ــس العالق ــة يف أس ــارة الدولي ــاق التج ــث مس يبح

االقتصــادي، ويناقــش العقبــات املرتبطــة باالقتصــاد الــدويل وســبل تذليلهــا. هــذا املســاق يقــدم نظريــات التجــارة الدوليــة: امليــزة 

املطلقــة وامليــزة النســبية ونظريــة هيكشــ�- أوهلــ�. القيــود التجاريــة مــن قيــود جمركيــة مثــل التعرفــة الجمركيــة، نظــام الحصــص 

ــر التجــارة  ــة. أث ــة الدولي ــة ، أهــم املنظــ�ت التجاري ــة الدولي ــات التجاري ــة. أهــم االتفاقي ــود غــ� الجمركي ــك القي ، وغ�هــا، وكذل

الدوليــة عــىل النمــو االقتصــادي، أثــر التجــارة الدوليــة عــىل التنميــة االقتصاديــة

اقتصاد قياسي1   10801319 
يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء الطالــب مقدمــة يف الطــرق املتبعــة يف علــم االقتصــاد مــن أجــل التحقــق كميــا مــن مــدى تطابــق 

النــ�ذج والنظريــات االقتصاديــة مــع الواقــع. حيــث يعــرض املســاق أساســيات ¿ــوذج االنحــدار، مــن توفيــق املنحنــى، وطريقــة 

املربعــات الصغــرى، واملقــدرات وخواصهــا، وتحليــل التبايــن واختبــار الفــروض وفــرتات الثقــة، والنمــوذج الخطــي العــام. كــ� يــدرس 

املســاق موضــوع التنبــؤ باســتخدام ¿ــوذج االنحــدار. يناقــش املســاق أيضــا كيفيــة التعامــل مــع البيانــات النوعيــة وبعــض املشــاكل 

التــي قــد نتعــرض لهــا يف أثنــاء تحليــل النمــوذج والتــي تــؤدي إىل بعــض املشــاكل املتعلقــة بالتقديــر الدقيــق للمتغــ�ات.

اقتصاد إسالمي   10801330 
يهــدف هــذا  املســاق إىل تعريــف الطالــب بالفــرق بــ� علــم االقتصــاد واملذهــب االقتصــادي، مؤكــدا أن االقتصــاد اإلســالمي مذهــب، 

وليــس علــ�ً. يــويل املســاق اهت�مــا §كونــات املذهــب االقتصــادي اإلســالمي اســتنادا إىل مصــادر الرشيعــة اإلســالمية مثــل: املشــكلة 

االقتصاديــة، والــöوة، ونظــام امللكيــة، والتوزيــع، والنظــام النقــدي، واملــايل، واإلنتــاج، والتجــارة الخارجيــة، ومفهــوم القيمــة، والتنميــة 

والتخطيــط االقتصــادي، ودور الدولــة يف حــل املشــكلة االقتصاديــة.

مالية عامة  10801332 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب §فهــوم علــم املاليــة العامــة وتطــوره، مــن خــالل التعــرف إىل أنــواع الســلع والخارجيــات 

ــادة  ــك عــىل زي ــا، وانعــكاس ذل ــة ووظائفه ــة والســالبة )، واالقتصــاد الســيايس، حيــث يبحــث املســاق يف تطــور دور الدول (املوجب
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النفقــات العامــة وتنوعهــا مــن الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والضــ�ن االجت�عي،وبرامــج دعــم الفقراء،ومــا لهــا مــن آثــار اقتصاديــة، 

كــ� يهــدف املســاق إىل التعــرف إىل مكونــات اإليــرادات العامــة وأشــكالها، والنظــام الرضيبــي وتطــوره، والسياســة املاليــة وآثارهــا 

االقتصاديــة، والتعــرف عــىل عمليــة إدارة الديــن ونظــام الســوق. ودراســة وتحليــل املوازنــة العامــة الفلســطينية وتحليلهــا بوصفهــا 

ــي  ــة، الت ــا يف الوصــول إىل األهــداف القومي ــة وأهميته ــات النفقــات الحكومي ــاً للنشــاط االقتصــادي الحكومــي، ومكون تصــوراً مالي

تســعى الدولــة إىل تحقيقهــا، وطــرق الحصــول عــىل املــوارد املاليــة لتغطيــة هــذه النفقــات.

اقتصاد سياسي   15508013 
يهتــم هــذا  املســاق بدراســة مفهــوم االقتصــاد الســيايس بوصفــه علــ�ً يعنــي بدراســة العالقــات اإلنتاجيــة الناشــئة بــ� النــاس خــالل 

عمليــة اإلنتــاج والنشــاط االقتصــادي. ويركــز عــىل تفســ� القوانــ� االقتصاديــة، التــي تنظــم اقتصــاد التبــادل، وبوجــه خــاص نظريــة 

فائــض القيمــة، ونظريــة رأس املــال، ونظريــة إعــادة اإلنتــاج، ونظريــة الرتاكــم، ونظريــة التوزيــع.

تنمية اقتصادية   10801336 
ــة التخطيــط االقتصــادي  يهــدف هــذا املســاق إىل توضيــح جوهــر مشــكلة التخلــف االقتصــادي، ونشــأتها وأبعادهــا، ويبــ� أهمي

كأســلوب رئيــس للتنميــة. وكذلــك يهــدف إىل تعريــف الطالــب §ختلــف نظريــات التنميــة واســرتاتيجياتها، وأســباب توســع اســتخدام 

ــىل  ــزاً ع ــه ُمرك ــادي وأدوات ــط االقتص ــواع التخطي ــاً أن ــاق أيض ــاول املس ــة، يتن ــة املختلف ــم االقتصادي ــادي يف النظ ــط االقتص التخطي

أســاليب التخطيــط يف الــدول الناميــة.

االقتصاد الصناعي   10801356 
ــدُّ هــذا املســاق امتــدادا للنظريــة االقتصاديــة الجزئيــة، و÷كــن اعتبــاره املســتوى الثالــث للتحليــل االقتصــادي الجــزÔ. يهــدف  يَُع

ــة…..)،  ــاج، والتســع�، والتكلف ــرشكات (اإلنت ــا عــىل ســلوك ال ــة تأث�ه ــة، وكيفي ــاكل الســوق املختلف هــذا املســاق إىل دراســة هي

وأداء الــرشكات (الربــح، والنمــو، والبحــث، والتطويــر….) وذلــك يف إطــار املــدارس الفكريــة املعروفــة يف االقتصــاد الصناعــي. كــ� 

ــة إىل  ــة عــىل مســتوى املؤسســة والقطــاع الصناعــي. إضاف ــة والعاملي أن املســاق يغطــي اســرتاتيجيات املنافســة يف األســواق املحلي

ــدف  ــ� ويه ــي الفلســطيني، ك ــع القطــاع الصناع ــل بواق ــط هــذه البدائ ــة رب ــع محاول ــة م ــة الصناعي دراســة اســرتاتيجيات التنمي

املســاق لتعريــف الطلبــة بآليــات التســع� وتحديــد الحجــم األمثــل لإلنتــاج، والتعــرف إىل قــوى الســوق، وآليــات التواطــؤ واالندمــاج 

الصناعــي، وأشــكال التكامــل األفقــي والعمــودي، وسياســات الدولــة تجــاه ذلــك يف بعــض الــدول الصناعيــة. إىل جانــب أثــر كل مــن 

ــات الحجــم  ــ�ة ذات اقتصادي ــ� الصناعــات الكب ــة ب ــة، واملقارن ــة واإلعــالن عــىل أداء املنشــآت الصناعي ــر والدعاي البحــث والتطوي

مقابــل الصناعــات الصغــ�ة وتطبيقاتهــا يف الــدول الناميــة.

اقتصاد إسرائيلي   10801357 
يركــز هــذا املســاق بشــكل رئيــيس عــىل تعريــف الطالــب بطريقــة تشــكل االقتصــاد اإلرسائيــيل وتطــوره. كــ� يهتــم بدراســة تطــور 

ــة مــع  ــة. كــ� يهــدف هــذا املســاق إىل إجــراء مقارن ــة الخارجي ــه االقتصادي ــة، وارتباطات ــه الهيكلي ــه الرئيســة، وتطــور بنيت قطاعات

االقتصــاد الفلســطيني يف بعــض القضايــا االقتصاديــة  كالتجــارة والسياســات املاليــة والنقديــة.

اقتصاديات العالم العربي   10801358 
يهــدف  هــذا املســاق إىل التعريــف بالعوامــل التــي أثــرت يف تشــكل اقتصــادات األقطــار العربيــة، والتطــورات التــي طــرأت عــىل 

هــذه االقتصــادات مــع الرتكيــز عــىل جهــود األقطــار العربيــة يف حــل املســألة الزراعيــة، والتصنيــع. ويوضــح التغــ�ات الهيكليــة يف 

اقتصاداتهــا، ودراســة عالقاتهــا االقتصاديــة الخارجيــة.

قضايا اقتصادية معاصرة   10801360 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعميــق املعرفــة بأهــم القضايــا االقتصاديــة املعــارصة، خصوصــاً القضايــا االقتصاديــة ذات التأثــ� العاملــي 

ــدُّ املســاق مــن املســاقات التــي تركــز بشــكل كبــ� عــىل  بوجــه عــام، وذات التأثــ� يف املحيــط العــرä واملحــيل بوجــه خــاص. يَُع

العمــل الج�عــي واألمــور العمليــة حيــث يقــوم الطــالب بإجــراء دراســة حالــة( Case Study) تتعلــق بالقضايــا االقتصاديــة التــي 

يتــم التطــرق إليهــا يف هــذا املســاق. وكذلــك يتنــاول الطــالب حــاالت دراســية عــن رشكات األعــ�ل العاملــة يف األرايض الفلســطينية 

ومــن أهــم التطبيقــات التكنولوجيــة يف االقتصــاد.
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اقتصاد العمل   10801421 
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة الجوانــب املتعلقــة بســوق العمــل وتحليلهــا عــىل املســتوى الــكيل §ــا يف ذلــك مفهــوم العمــل، 

ــكيل واألرسي،  ــتوى ال ــىل املس ــل ع ــرض العم ــي، وع ــكيل والقطاع ــتوى ال ــىل املس ــة ع ــدي العامل ــىل األي ــب ع ــه، والطل وخصائص

واالســتث�ر يف عنــرص العمــل §ــا ذلــك التعليــم والتدريــب، وإنتاجيــة العمــل واألجــور وآليــة تحديدهــا، وهيكليتهــا، وكذلــك البطالــة 

بأشــكالها املختلفــة، وطــرق عالجهــا.

تقييم المشروعات ودراسات الجدوى   10801423 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهميــة تقييــم املرشوعــات ودراســات الجــدوى االقتصاديــة مــن خــالل التعــرف إىل أنــواع 

دراســات الجــدوى االقتصاديــة (مــا قبــل الجــدوى، املبدئيــة، التفصيليــة) ومراحــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة (التســويقية، الفنية، 

املاليــة، البيئيــة، االقتصاديــة، االجت�عية..الــخ) ، وتعريــف الطالــب بكيفيــة اســتخدام األســس العلميــة يف تجميــع البيانــات حــول 

املــرشوع، ودراســتها، وتحليلهــا بقصــد التوصــل إىل نتائــج تحــدد صالحيــة املــرشوع مــن مختلــف الجوانــب الفنيــة، والتســويقية، 

واملاليــة، واالجت�عيــة. وتعريفــه بأســس التحليــل املــايل، ومفهــوم التدفــق النقــدي، وكيفيــة صناعــة القــرارات االســتث�رية. إىل جانــب 

تعريفــه بطــرق تقييــم املرشوعــات االســتث�رية، واختيــار املــرشوع األفضــل مــع مراعــاة اختبــار الحساســية، وطــرق التنبــؤ بفشــل 

املشــاريع قبــل وقوعــه، وكيفيــة معالجــة املشــاريع الفاشــلة إلنقاذهــا أو تصفيتهــا، وكذلــك اثــر املرشوعــات عــىل االقتصــاد القومــي. 

يطلــب مــن الطالــب يف هــذا املســاق إجــراء دراســة جــدوى تطبيقيــة عــىل أحــد املشــاريع االقتصاديــة املفــرتض تطبيقهــا يف األرايض 

الفلســطينية.

حلقة البحث   10801438 
ــد موضــوع واحــد أو  ــل االقتصــاد. ويجــري تحدي ــة عــىل البحــث واملناقشــة يف حق ــدرة الطلب ــر ق ــدف هــذا املســاق إىل تطوي يه

مجموعــة موضوعــات منتقــاة حــول القضايــا االقتصاديــة املهمــة املحليــة والدوليــة، كمحــور للمناقشــات والبحــوث. ويطلــب مــن 

كل طالــب تنــاول حالــة دراســية ( Case Study) مســتقلة يف موضــوع أو جانــب محــدد مــن هــذه املوضوعــات. ويقــوم الطالــب 

بتقديــم دراســته أمــام لجنــة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية.

تطبيقات عملية في االقتصاد   10801440 
 ,SPSS,E-view ,SAS يتضمــن هــذا املســاق تطبيقــات حاســوبية يف معالجــة املشــاكل االقتصاديــة عــن طريــق اســتخدام برامــج مثــل

ذلــك يتضمــن التحليــل اإلحصــاÔ، تحليــل العالقــات واالرتباطــات والفحــوص اإلحصائيــة. يســاعد هــذا املســاق الطالــب عــىل فهــم 

أعمــق للقضايــا االقتصاديــة ســواء عــىل مســتوى االقتصــادي الــكيل أو الجــزÔ مــن خــالل تطبيقــات عمليــة عــىل ابــرز النظريــات 

االقتصاديــة التــي تــم التطــرق إليهــا خــالل ســنوات الدراســة يف قســم االقتصــاد.

تدريب ميداني  10801442 
يســجل الطالــب مســاق تدريــب عمــيل بعــد أن ينهــي 90 ســاعة معتمــدة، ويتــدرب الطالــب يف إحــدى املؤسســات االقتصاديــة الحكوميــة 

أو غــ� حكوميــة، عــىل أن ينهــي الطالــب عــىل األقــل 180 ســاعة تدريــب ميــدا× بــإرشاف مــدرس املســاق، وتعطــى عالمــة ناجــح للطالــب 

الــذي يســتكمل متطلبــات املســاق املتمثلــة يف عــدد ســاعات التدريــب والتقريــر الخــاص بذلــك ومناقشــته مــن قبــل املرشــد األكاد÷ــي، للتأكد 

مــن مــدى التزامــه بالقواعــد واإلرشــادات ســواء مــن قبــل املؤسســة أو مــن قبــل املرشــد األكاد÷ــي وفقــاً للنــ�ذج الخاصــة مــن القســم.

نظريات النمو االقتصادي   10801464 
يهــدف هــذا املســاق إىل توضــح أســباب نشــأة نظريــات النمــو االقتصــادي وتطّورهــا وأسســها النظريــة، مركــزاً عــىل دراســات نظريــات 

النمــو املاركســية، والكنيزيــة، والنيوكالســيكية، باالســتناد إىل أبــرز اإلســهامات الفكريــة االقتصاديــة ملمثــيل هــذه االتجاهــات.

اقتصاد التعاون   10801465 
يهــدف هــذا املســاق إىل توضيــح نشــأة التعاونيــات، وفلســفتها، وتطورهــا، بوصفهــا شــكالً مــن أشــكال تنظيــم اإلنتــاج والنشــاط االقتصادي. 

ويركــز عــىل تحديــد أنــواع التعاونيــات، وطابعهــا ونشــاطها. ويعطــي ملحــة عــن االقتصــاد التعــاو× يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة.
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حسابات الدخل القومي   10801466 
يهتــم هــذا املســاق بدراســة نظريــة توزيــع الدخــل بشــقيها الوظيفــي والشــخيص، كــ� يركــز عــىل توضيــح النظريــات املختلفــة املتعلقــة 

ــة  ــق العدال ــي يف تحقي ــل القوم ــع الدخ ــة توزي ــي بأهمي ــه. ويُعَن ــاوت يف توزيع ــل التف ــخيص، وعوام ــل الش ــع الدخ ــاس توزي ــرق قي بط

االجت�عيــة والنمــو االقتصــادي.

اقتصاد قياسي2   10801467 
يعــد مســاق االقتصــاد القيــايس 2 مكملــة لالقتصــاد القيــايس 1. حيــث يتعــرض هــذا املســاق إىل كيفيــة تحليــل بيانــات السلســلة الزمنيــة 

وبيانــات البانيــل (panel data)، واهــم املشــاكل التــي تواجهنــا عنــد اســتخدام هــذا النــوع مــن البيانــات وكيفيــة إيجــاد الحلــول املناســبة 

لهــا. ويناقــش هــذا املســاق أيضــا طــرق تحليــل النــ�ذج اإلحصائيــة يف حالــة املتغــ�ات النوعيــة.

اقتصاد حضري   10801468 
ــا  ــق باســتخدام أدوات االقتصــاد يف مناقشــة القضاي ــو يتعل ــىل نطــاق واســع، فه ــة ع ــة املناطــق الحرضي ــذا املســاق دراس ــش ه يناق

الحرضيــة مثــل »وضــع الســكان، وتطــور املواقــع الحرضيــة، والبنيــة املكانيــة للمناطــق الحرضيــة، والهيــكل التنظيمــي، وبعــض املشــاكل 

يف االقتصــاد والحــرض. 

اقتصاد البيئة   10801469 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل قضايــا البيئــة وبدراســة اآلثــار االقتصاديــة للسياســات البيئيــة الوطنيــة واملحليــة والعامليــة، وتشــمل 

القضايــا الخاصــة بتكاليــف السياســات البيئيــة البديلــة وفوائدهــا ملعالجــة تلــوث الهــواء ونوعيــة امليــاه واملــواد الســامة والنفايــات الصلبــة. 

 أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة فيليبس – ماربورغ-أملانيا االتحاديةأستاذأ.د. عبد الفتاح أبو شكر

جامعة االقتصاد – برل� – أملانيا الد÷قراطيةأستاذ مشاركد. محمود أبو الرب

جامعة ليل – فرنساأستاذ مساعدد. رابح مرار

جامعة القاهرة – مرصأستاذ مساعدد. هيثم عويضه

الجامعة العربية – القدسأستاذ مساعدد. عاص أطرش

جامعة ال�موك – إربد – األردنمدرسأ. يرس األزهري

جامعة النجاح الوطنية – فلسط�مدرسأ. بكر اشتيه

الجامعة الكاثوليكية لينوفن – بلجيكامدرسأ. معايل سعودي

جامعة ب�زيت – فلسط� مدرسأ. شاكر خليل

الجامعة األردنية – األردنمدرسأ. نائل عادل موىس
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برنامج  العلوم السياسية
الخطة الدراسية

رؤية البرنامج: 
قســم العلــوم السياســية ملتــزم »امــا يرفــع املســتوى العلمــي لطــالب القســم، وتشــجيع التفكــ� العلمــي والرقــي §ســتوى التفكــ� 

التحليــيل وذلــك لتخريــج طــالب قادريــن ومتميزيــن يتمكنــون مــن بنــاء مجتمــع يتقــدم. القســم ملتــزم ببنــاء مجتمــع مــد× حــر، يســاهم 

خريجــوه يف بنائــه. ولهــذا يعمــل القســم عــىل اســتقطاب الكفــاءات العاليــة للمســاهمة يف بنــاء جســم طــالä فاعــل مــن الناحيتــ� العلميــة 

واالجت�عيــة. مــن املتوقــع أن يشــغل طلبنــا مناصــب هامــة تطلــب املقــدرة والتصميــم والتحليــل العلمــي، ومــن مهمــة القســم أن تنشــئهم 

عــىل العمــل الجــاد واملثابــرة والالنتــ�ء. ونحــو هــذه الرؤيــة، يشــجع القســم النشــاطات غــ� األكاد÷يــة التــي تســاهم يف بنــاء الشــخصية.

رسالة البرنامج :
تنبــع مهمــة القســم مــن دعــم رســالتي الجامعــة والكليــة يف إعــداد الطلبــة  بأفضــل مــا تقدمــه العلــوم بطريقــة تتــ�ىش ومتطلبــات بناء 

املجتمــع العــرصي الحديــث, وذلــك انطالقــا مــن إ÷ــان القســم بأهميــة التعليــم بوصفــه وســيلًة الكتشــاف فضائــل اإلنســان واســتخدامها 

لتحقيــق أهدافــه الخاصــة وتنميــة املجتمــع وتحقيــق أقــىص درجــات االنســجام مــع بيئتــه.

 األهداف :
يهــدف قســم العلــوم السياســية إىل تلبيــة األهــداف اآلتيــة ليــس عــىل ســبيل الحــرص يف ســعيه لتحقيــق التفــوق األكاد÷ــي والوعــي 

االجت�عــي واملهنيــة يتبنــى برنامــج القســم األهــداف اآلتيــه التــي تــم تضمينهــا يف مســاقات التدريــس املختلفــة وهــي:

االســهام يف التنميــة الوطنيــة مــن خــالل توفــ� القيــادات والخــربات الرضوريــة يف الحقــول املختلفــة وتحديــدا يف مجــال العلــوم • 

السياســية.

تشجيع القيم االجت�عية والسياسية وتطويرها مثل الحكم الصالح, والد÷قراطية, واملحاسبة والشفافية, وحكم القانون.• 

تحقيق تنمية مستدامة يف مجال املعرفة والخربات الرضورية لعملية التعليم طويل املدى.• 

رفــد الطالــب باملعلومــة النظريــة الرضوريــة التــي تســاعده لســرب غــور الحيــاة العلميــة واألكاد÷يــة ولتكــون لــه رافــدا يف حياتــه • 

العمليــة.

ــن •  ــع اآلخري ــال م ــارات االتص ــة مه ــل تنمي ــن اج ــة م ــم اليومي ــبة بحياته ــربات املكتس ــم والخ ــط املفاهي ــن رب ــة م ــ� الطلب »ك

ــا. وتقويته

تدريب الطلبة عىل تحمل املسؤولية تجاه أنفسهم واآلخرين .• 

 •. (Team Working)تنمية شعور العمل الج�عي لدى الطلبة عرب غرس قيم الحوار, والعمل يف فريق

الخطة الدراسية 
 شروط التخصص: تتبع التعليمات التي يقرها مجلس الكلية سنويا 

  مخرجات التعليم املنشودة من برنامج العلوم السياسية 

مخرجات البرنامج:
اوال:مخرجات املعرفة واالستيعاب  . 1

مخرجات املعرفة العامة• 

ــل: الدراســات  ــة مث ــة إجباري ــات جامعي ــب قســم السياســة مــن متطلب ــا يدرســه طال ــك املخرجــات مــن خــالل م ــم اكتســاب تل ويت

ــوب. ــارات الحاس ــال، ومه ــادة واالتص ــارات القي ــة، ومه ــة اإلنجليزي ــة، واللغ ــة العربي ــالمية، واللغ ــة االس ــطينية، والثقاف الفلس

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة• 

 ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم السياســة مــن متطلبــات إجباريــة واختياريــة مثــل مســاقات: 

مدخــل لدراســة القانــون ، اقتصــاد جــزÔ، مبــادئ يف اإلدارة (1)، اقتصــاد ســيايس، مبــادئ العالقــات العامــة، االحصــاء يف االعــ�ل ،رياضيــات 
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االعــ�ل --------- الــخ.

مخرجات املعرفة التخصصية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل املعرفــة يف مجــال تخصصهــم التــي »ثــل األقســام الرئيســية الثالثــة لعلــم السياســة 

وهــي: الفكــر والنظريــة السياســية، والنظــم السياســية، والعالقــات الدوليــة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص إجباريــة واختياريــة تهــدف إىل تعليــم الطالــب 

بأســس علــم السياســة ومبادئــه وأقســامه. مثــل مســاقات: مبــادئ يف علــم السياســة، الفكــر الســيايس الغــرä، الفكــر الســيايس اإلســالمي، 

سياســات مقارنــة، النظــام الســيايس الفلســطيني، النظــام الســيايس اإلرسائيــيل، التحــوالت والتغــ�ات يف النظــم السياســية العربيــة، مقدمــة 

يف السياســة الدوليــة، مقدمــة يف القانــون الــدويل واملنظــ�ت الدوليــة، السياســة الخارجيــة للــدول الكــربى، أصــول الدبلوماســية ، االتحــاد 

.äاألورو

ثانيا: املخرجات العملية التطبيقية . 2

مخرجات املهارات التحليلية • 

ــل السياســات  ــا: تحلي ــل،  ومنه ــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل دراســة مســاقات تســاعد الطالــب عــىل التحلي وهــي املخرجــات الت

ــ].  ــن القومــي األمري ــة، األم ــة العربي ــة يف املنطق ــوق اإلنســان، السياســة األمريكي ــة وحق ــة، السياســات، الد÷قراطي العام

مخرجات املهارات التطبيقية • 

ــي تعلموهــا مــن املراجــع  ــة الت ــم السياســية النظري ــق املعــارف واملفاهي ــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تطبي وهــي املخرجــات الت

ــع. ــىل أرض الواق ــاً ع ــتها عملي ــية وم�رس ــب الدراس والكت

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم السياســة مــن مســاقات يف القســم، لعــل أبرزهــا: مســاق دراســات 

تطبيقيــة يف العلــوم السياســية بواقــع 3 ســاعات معتمــدة، ومســاق قضايــا عامليــة معــارصة.

مخرجات املهارات البحثية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كيفيــة كتابــة التقاريــر والبحــث العلمــي مــن مصــادر مختلفــة: املصــادر التقليديــة 

مثــل كتــب ومراجــع ودوريــات، واملصــادر اإلكرتونيــة مثــل اإلنرتنــت، ومصــادر ميدانيــة مثــل االســتبيانة واملقابــالت.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم السياســة مــن مســاقات مثــل: مســاق مناهــج البحــث العلمــي 

الــذي يعلــم الطالــب أســس البحــث العلمــي وأســاليبه ويفضــل أن يدرســه الطالــب يف بدايــة قبولــه بتخصــص السياســة، ومســاق مناهــج 

دراســة العلــوم السياســية الــذي يــدرس فيــه الطالــب مختلــف املــدراس السياســية واملناهــج واملقاربــات الرئيســية يف األقســام الرئيســية 

لعلــم السياســة، وكذلــك مســاق حلقــة بحــث (مــرشوع تخــرج) ومســاق االحصــاء يف االعــ�ل الــذي يعلــم الطالــب اســس اختبــار الفرضيات 

وأســاليب إجرائهــا مــن خــالل الربامــج االحصائيــة. 

مخرجات املهارات الذهنية• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� املنظــم املبني عــىل التسلســل يف خطــوات التفك� للوصــول إىل اســتنتاجات 

وأحــكام بصــورة منطقيــة تحفــز الطالــب عــىل التفكــ� بفلســفة ونظرياتهــا علــم السياســة ونشــأتها. وهــي تلــك املســاقات التــي ترتبــط 

§جــال الفكــر والنظريــة.

ثالثا:  مخرجات القيم واملثل األخالقية . 3

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه للقيــم واألخــالق التــي درســها الفالســفة واملفكــرون، وشــكلت محــور 

اهتــ�م األنظمــة الرئيســية الثالثــة االســالم (العدالــة) والرأســ�لية (الحريــة) واالشــرتاكية (املســاواة)، وهــذه القيــم ينبغــي عــىل طالــب 

قســم العلــوم السياســية إدراكهــا واســتيعابها وقــد يتحــىل بهــا فــرتة مــا بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته لوظيفتــه، مثــل مســاق 

الد÷قراطيــة وحقــوق اإلنســان، واألســالم والغــرب.

رابعاً: مخرجات حب االنت�ء والوالء الوطني   . 4

يســعى قســم العلــوم السياســية ألن يغــرس يف الطالــب إمكانيــة التوفيــق بســهولة بــ� مــا يدرســه نظريــاً وبــ� مــا يطبقــة و÷ارســه 

ويعيشــه ســواء عــىل مســتوى الحيــاة السياســية أوالنظــام واملجتمــع الســيايس. مــن خــالل تنظيــم مؤ»ــرات ونــدوات ومحــارضات يشــارك 

فيهــا اكاد÷يّــون وصنــاع قــرار وخــرباء محليّــون وعامليّــون. النظــام الســيايس الفلســطيني، الفكــر الســيايس اإلســالمي، القضيــة الفلســطينية 

عــىل الســاحة الدوليــة، وكذلــك مســاقات الدراســات الفلســطينية.

وســوف ÷كــن تخصــص العلــوم السياســية  الطالــب مــن فهــم اإلطــار النظــري للسياســة الدوليــة والعالقــات الدوليــة مــن ناحيــة، وفهــم 
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البئيــة السياســية اإلقليميــة والدوليــة مــن ناحيــة أخــرى، إىل جانــب ذلــك ســوف يتعــرف الطالــب عــىل السياســة الفلســطينية والعربيــة 

والعوامــل املؤثــرة عليهــا يف ظــل املتغــ�ات الجاريــة إبــان ثــورات الربيــع العــرä وأثــر ذلــك عــىل القضيــة الفلســطينية.

املرجعيات: تم االطالع عىل خطط وتجارب عدد من الجامعات والكليات واملعاهد املحلية والعاملية.

  

عدد الساعاتاملتطلبات

18متطلبات الجامعة

87متطلبات التخصص اإلجباري

18متطلبات التخصص االختياري

6مساقات حرة

129إج�يل الساعات املطلوبة للتخرج

متطلبات درجة البكالوريوس في قسم العلوم السياسية :
يقــدم قســم العلــوم السياســية تخصصــاً منفــردا يف العلــوم السياســية، وعــىل الطلبــة الراغبــ� يف الحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف 

هــذا التخصــص إ»ــام (129) ســاعة معتمــدة بنجــاح، تشــمل متطلبــات الجامعــة، ومتطلبــات العلــوم االنســانية واالجت�عيــة، ومتطلبــات 

القســم اإلجباريــة واالختياريــة، واملتطلبــات الحــرة.

تتكــون الخطــة الدراســية لدرجــة البكالوريــوس يف تخصــص العلــوم السياســية املنفــرد مــن (129) ســاعة معتمــدة موزعــة عــىل النحــو 

اآل[: 

الساعات المعتمدةنوع المساقالرقم 
18متطلبات الجامعة      2-3--1

2--2-3
متطلبات التخصص اإلجباري

متطلبات التخصص االختياري

87

18

6متطلبات حرة2-3--3
129المجموع

متطلبات الجامعة: (١٨) ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:
يدرس الطالب 18 ساعة معتمدة ك� وردت يف دليل الجامعة وتشمل املساقات اآلتية .

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق
3ثقافة اسالمية 1000101
3لغة عربية1000102
3لغة انجليزية 10001031
3لغة انجليزية 10003252
3دراسات فلسطينية1000105
1مهارات القيادة واالتصال1000117
1خدمة مجتمعية1000108
1مقدمة يف علم الحاسوب1000127
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المساقات اإلجبارية : (٨٧) ساعة معتمدة وتشمل المساقات التالية:
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10806312  م.س. 1                 3حلقة بحث 10806421
10806101  م.س. 1                 3سياسات مقارنة 10806206
10806207 ä10806101  م.س. 1                 3الحركات واألحزاب السياسية يف الوطن العر
10806101  م.س. 1                 3التحوالت والتغ�ات يف النظم السياسية العربية 10806208
10806206  م.س. 1                 3النظام السيايس اإلرسائييل 10806210
                 3مناهج البحث العلمي 10806312
10806101  م.س. 1                 3أصول الدبلوماسية 10806314
10806103  م.س. 1                 3السياسة الخارجية للدول الكربى 10806315
10806101  م.س. 1                 3تحليل السياسات العامة 10806416
10806101  م.س. 1                 3الفكر السيايس اإلسالمي 10806417
10806105 ä10806101  م.س. 1                 3الفكر السيايس الغر
                 3إدارة األزمات وفن التفاوض 10806420
10806101  م.س. 1                 3الرأي العام 10806311
                 3تدريب ميدا× 10806422
10806101  م.س. 1                 3د÷قراطية وحقوق إنسان 10806418
10806101  م.س. 1  10801111  م.س. 2               3اقتصاد سيايس 10801355
                 3مدخل لدارسة القانون 11101110
                 3مبادئ العالقات العامه 10851111
10801111 Ô3مبادئ اقتصاد جز                 
10806419 ä10806101  م.س. 1                 3االتحاد األورو
10806206  م.س. 1                 3النظام السيايس الفلسطيني 10806209
10806101  م.س. 1                 3مقدمة يف القانون الدويل واملنظ�ت الدولية 10806104
                 3اإلحصاء يف األع�ل 1 10801113
                 3مبادئ علم السياسة 10806101
                 3مدخل للتنمية السياسية 10806102
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10806101  م.س. 1                 3مقدمة يف السياسة الدولية 10806103
10806101  م.س. 1                 3مناهج دراسة العلوم السياسية 10806313
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111

المساقات االختيارية: (١٨) ساعة معتمدة  يتم اختيارها من المساقات اآلتية:-
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10806101  م.س. 1                 3قراءات يف العلوم السياسية 10806466
10806361 ä10806101  م.س. 1                 3األمن القومي العر
10806101  م.س. 1                 3االتحاد األوروä والرصاع العرä- اإلرسائييل 10806465
10806105  م.س. 1                 3قضايا عاملية معارصة 10806363
10806101  م.س. 1                 3دراسات تطبيقية يف العلوم السياسية 10806467
                 3االجت�ع السيايس 10806153
11000105  م.س. 1                 3القضية الفلسطينية عىل الساحة الدولية 10806255
                 3فلسفة ومنطق 10806151
                 3نظرية األمن اإلرسائييل 10806152
10806101  م.س. 1                 3فكر صهيو× 10806150
10806101  م.س. 1                 3التنمية االقتصادية والسياسة 10806154
10806101  م.س. 1                 3مؤسسات املجتمع املد× 10806256
10806101  م.س. 1                 3الوطن العرä وايران وتركيا يف السياسة الدولية 10806257
10806101  م.س. 1                 3السياسة األمريكية يف املنطقة العربية 10806258
10806101  م.س. 1                 3األسالم والغرب 10806259
                 3الجغرافيا السياسية 10806260
                 3العوملة 10806464

مساقات حرة (٦) ساعات
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  وصف المساقات 
دراسات فلسطينية:                                            1000105

ــا الراهــن، ويشــمل مجمــل التطــورات واألبعــاد  ــذ القــدم و حتــى وقتن ــة الفلســطينية  وتطورهــا من ــاول املســاق نشــأة القضي يتن

السياســية للقضيــة الفلســطينية، منــذ التاريــخ القديــم، مــروراً بتعاقب الحضــارات عىل فلســط�، بدءا بالحضــارة الكنعانية,واآلشــورية 

والبابليّــة والفارســية واليونانيــة والرومانيــة، وصــوالً إىل الحضــارة اإلســالمية، واالنتــداب الربيطــا× عــىل فلســط�، واغتصــاب فلســط� 

بإقامــة الكيــان العنــرصي يف األرض الفلســطينية، وانتهــاًء بآخــر التطــورات السياســية الراهنــة. 

مبادئ علم السياسية:                               ١0806101
يتنــاول هــذا ملســاق بيانــاً ورشحــاً وتحليــالً ألهــم املفاهيــم األساســية لعلــم السياســة والدولــة والســلطة ونظــام الحكــم... ومناهــج 

البحــث يف علــم السياســة وعالقتــه بالعلــوم األخــرى، والعمــل عــىل إيصالهــا إىل مــدارك الطلبــة عــن طريــق دراســة ومناقشــة وتحليــل 

ــة السياســية والفكــر الســيايس، والنظــم السياســية ( األحــزاب السياســية وج�عــات  ألهــم األقســام لعلــم السياســة وهــي: النظري

املصالــح والضغــط والــرأي العــام)، والعالقــات الدوليــة.

مدخل للتنمية السياسية:           ١0806102
ــة، املاركســية، مراحــل النمــو)،  ــة السياســية، واتجاهــات تفســ� التخلــف الســيايس (التبعي ــاول هــذا املســاق التعريــف بالتنمي يتن

وأزمــات التنميــة السياســية، والرشعيــة، واملشــاركة السياســية، والهويــة، والتوزيــع، والتكامــل القومــي، واتجاهــات تحقيــق التنميــة 

ــة، والســلطوية. ويهــدف هــذا املســاق  ــربايل الغــرä، والنمــوذج االشــرتا^ الســلطوي، و¿ــوذج الب�وقراطي السياســية النمــوذج اللي

إىل توضيــح جوهــر مشــكلة التخلــف الســيايس وأبعادهــا وانعكاســاتها مــ� يدعــو إىل دراســة خطــة تنمويــة سياســية جديــدة مــن 

خــالل نظريــات التنميــة السياســية واســرتاتيجياتها، ودور القــوة الحكوميــة والهويــة القوميــة واملشــاركة السياســية والتغــ� الســيايس 

وخاصــة يف دول العــاå الثالــث.

مقدمة في السياسة الدولية:            ١0806103
يهــدف هــذا املســاق إىل تفســ� الظواهــر السياســية العمليــة مــن خــالل دراســة نظريــات العالقــات الدوليــة والعوامــل املؤثــرة فيهــا، 

إىل جانــب أهميــة القــوة يف الســلم والحــرب وانعكاســها عــىل تــوازن القــوى الدوليــة، وعمليــة نــزع الســالح وضبــط التســلح الــدويل.

مقدمة في القانون الدولي والمنظمات الدولية:   ١0806104
تعــد دراســة القانــون الــدويل العــام واملنظــ�ت الدوليــة مــن املواضوعــات واملســاقات املهمــة لطلبــة العلــوم السياســية, بخاصــة في� 

يتعلــق بكيفيــة تنظيــم العالقــات بــ� الــدول والوحــدات الدوليــة؛ وقواعــد القانــون الــدويل التــي تنظــم جميــع جوانــب العالقــات 

ــخ..إىل جانــب العالقــات  ــق ال ــة واملضائ ــوات الدولي ــة والقن ــار والخلجــان الدولي ــون االنه ــون البحــار وقان ــك قان ــة §ــا يف ذل الدولي

الدبلوماســية والقنصليــة واملعاهــدات الدوليــة والبيئــة وســباق التســلح بــ� الــدول وقوانــ� الحــرب والســلم وحقــوق االنســان.

الفكر السياسي الغربي:    ١0806105
يشــكل الفكــر الغــرä مخزنــا فكريــا إنســانيا مهــ�ً، ومــن املهــم أن يكــون طالــب العلــوم السياســية عــىل اطــالع عــىل بعــض هــذا 

الفكــر. ال يناقــش املســاق مختلــف جوانــب هــذا الفكــر، إ¿ــا يركــز عــىل مــدارس ســاطعة منــه مثــل املدرســة األفالطونيــة والنفعيــة 

والد÷قراطيــة واالشــرتاكية. يحظــى فالســفة بــارزون مثــل أرســطو وأصحــاب العقــد االجت�عــي وهيجــل وماركــس بنصيــب وافــر مــن 

الــرشح. الهــدف مــن املســاق هــو تنميــة قــدرة الطالــب الفلســفية عــىل رؤيــة األمــور مــن مختلــف الزوايــا اإلنســانية واالجت�عيــة 

واالقتصاديــة مــ� ÷كنــه مســتقبال مــن موازنــة األمــور قبــل التنفيــذ.

١0806206   سياسات مقارنة:  
ــتقرار الســيايس، والتنشــئة  ــية، واالس ــة السياس ــث البيئ ــن حي ــارصة: م ــية املع ــة وللنظــم السياس ــات العام ــة للسياس ــة مقارن دراس

االجت�عيــة السياســية وكذلــك البنيــة الوظيفيــة للمؤسســات السياســية يف األنظمــة املعــارصة وتفاعالتهــا مــع النظــم الفرعيــة املكونــة 

للنظــام الســيايس، واألنظمــة السياســية املكونــة للمجتمــع الــدويل وعالقــة ذلــك §خرجــات النظــام الســيايس. مــع الرتكيــز يف هــذه 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــة أخــرى م ــا، وفرنســا، وروســيا، والصــ�، وأمثل ــة، وبريطاني ــات املتحــدة األمريكي ــة الوالي الدراســة عــىل أنظم

والرشقيــة والعــاå الثالــث.



 دليل جامعة النجاح الوطنية563

الحركات واألحزاب السياسية في الوطن العربي:   ١0806207
يقــوم هــذا املســاق عــىل دراســة املفاهيــم العامــة لألحــزاب والحــركات السياســية، مفهــوم الحــزب، مفهــوم التنظيــم مــن الناحيــة 

النظريــة، كــ� يقــوم هــذا املســاق عــىل دراســة األطــر الفكريــة التــي ارتكــزت عليهــا الحــركات واألحــزاب السياســية،مع الرتكيــز عــىل 

الحــركات واألحــزاب السياســية الفلســطينية و يف الوطــن العــرä ومقارنــة املنظومــة الفكريــة لهــذة الحــركات واألحــزاب  §ثيالتهــا يف 

العــاå ودورهــا يف صناعــة القــرار الســيايس.

١0806208   التحوالت والتغيرات في النظم السياسية العربية:
÷ثــل الربيــع العــرä حالــة أســتثنائية يشــهدها العــاå العــرä ألول مــرة يف تاريخــه، وتعكــس تحــوالً كبــ�اً ومتعــدد األبعــاد: تتضمــن 

التغــ� يف النظــر إىل الســلطة، والتغــ�ات والتحــوالت يف األنظمــة السياســية العربيــة خصوصــاً األنظمــة الجمهوريــة. فقــد نجحــت 

ثــورة الربيــع العــرä يف تغيــ� األنظمــة العربيــة يف تونــس ومــرص وليبيــا واليمــن...، وأجــربت بعــض األنظمــة امللكيــة عــىل احــداث 

ــا  ــب التعــرف إىل كل املتغــ�ات م ــة. وهــذا يتطل ــا جــرى مــن تغــ�ات يف األنظمــة الجمهوري ــا يف اســتيعاب م ــة منه تغــ�ات رغب

قبــل الربيــع العــرä واملرافقــة لــه ومــا بعــده، والتعــرف إىل صنــع السياســات ومخرجاتهــا. وســ�كز املســاق عــىل دراســة االصالحــات 

الد÷قراطيــة يف الوطــن العــرä ومعيقاتهــا، ومشــكالت التنميــة يف الوطــن العــرä االقتصاديــة واالجت�عيــة والسياســية، واالســتجابة 

للتغــ�ات واملحافظــة عــىل االســتقرار يف األنظمــة امللكيــة خصوصــا االنظمــة يف دول الخليــج واالردن واملغرب...وأخــ�ا نتنــاول اثــر 

 Case) اإلرسائيــيل، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة – äعــىل الــرصاع العــر äالتحــوالت والتغــ�ات السياســية يف الوطــن العــر

study)، يف املوضوعــات ذات الصلــة وتطبيــق الحالــة.

١0806209   النظام السياسي الفلسطيني:            
يــدرس املســاق التطــور التاريخــي للنظــام الســيايس يف فلســط�، وأثــر تعاقــب قــوى حكــم مختلفــة عــىل النظــام خــالل املراحــل 

التاريخيــة التــي مــر بهــا. ويــدرس كذلــك تأثــ�ات العوامــل املحليــة واإلقليميــة والدوليــة يف تشــكيل خصوصيــة النظــام الســيايس 

الفلســطيني التــي ميزتــه عــن ¿ــاذج تقليديــة عرفتهــا املنطقــة. كــ� يتنــاول املســاق دراســة لخصائــص النظــام الســيايس الفلســطيني 

والتحــوالت التــي أدخلــت عليــه بعــد قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف إطــار االتفاقــات املرحليــة، وتحديــداً يف مجــال البنــاء 

املؤســيس وفــرص التحــول نحــو الد÷قراطيــة عــىل صعيــدي الحكــم املركــزي واملحــيل، وإمكانيــات بنــاء مجتمــع مــد× والتحديــات 

املاثلــة أمــام تلــك الفــرص واالمكانــات.

١0806210   النظام السياسي اإلسرائيلي:             
دراســة البيئــة السياســية واالجت�عيــة التــي تشــكل النظــام الســيايس اإلرسائيــيل يف ظلهــا، و»ايــزات النظــام اإلرسائيــيل عــن غــ�ه مــن 

النظــم، مــع الرتكيــز عــىل األحــزاب السياســية، وعمليــة صنــع القــرار الســيايس، وبنيــة النظــام الســيايس وهيكليتــه، وكذلــك الرتكيــز 

عــىل عالقــة البيئــة السياســية للنظــام اإلرسائيــيل بالسياســة العامــة وبعالقــات النظــام السياســية واالقتصاديــة ســواء مــع املحيــط أو 

مــع وحــدات املجتمــع الــدويل املختلفــة.

الرأي العام:                                     ١0806311
ــم  ــ�ه، ث ــه وتشــكيله أو تغي ــي تعمــل عــىل تكوين ــة الت ــل املختلف ــام، والعوام ــرأي الع ــة ال ــل طبيع يهــدف هــذا املســاق إىل تحلي

ــاج  ــل اإلنت ــة. ويســعى املســاق إىل تحلي ــه، وخصوصــاً يف النظــم السياســية الحديث ــام ووظيفت ــرأي الع ــة التعــرف إىل دور ال محاول

الفكــري يف مجــال الــرأي العــام، طبقــاً للمــدارس الفكريــة املختلفــة، وذلــك بالرتكيــز عــىل التحليــل الســيايس، كــ� يتنــاول دور الــرأي 

.äالعــام يف ثــورات الربيــع العــر

١0806312   مناهج البحث العلمي:      
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب §ناهــج البحــث العلمــي وأدواتــه العلميــة املتبعــة يف مجــال العلــوم السياســية، حيــث 

ــا موثقــا ومنظــ� حســب األصــول العلميــة املطبقــة. ومــن ثــم الرتكيــز يف هــذا املســاق  ــاً علمي يتعلــم الطالــب كيــف يكتــب بحث

عــىل تدريــب الطالــب عمليــا عــىل صياغــة أســئلة البحــث. وفرضياتــه ومشــكلته ومحدداتــه ومتغ�اتــه عــىل اختيــار املنهــج العلمــي 

املناســب لطبيعــة البحــث الــذي يختــاره.
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مناهج دراسة العلوم السياسية:                ١0806313
يهــدف مســاق دراســة مناهــج البحــث يف العلــوم السياســية إىل تقديــم عــرض تحليــيل ونقــدي للمــدارس السياســية مــع الرتكيــز عــىل 

املدرســة املثاليــة والواقعيــة والســلوكية ومــا بعــد الســلوكية. كــ� يتنــاول هــذا املســاق أهــم املناهــج ومقاربــات البحــث التقليديــة 

 Ôــا ــرتاب البن ــة، وتشــمل: االق ــة أو الج�ع ــق بالوظيف ــز عــىل: أ- مناهــج محورهــا يتعل ــع الرتكي ــوم السياســية م ــة يف العل والحديث

الوظيفــي، واقــرتاب تحليــل الج�عــة، ومنهــج النخبــة السياســية، ومنهــج صنــع القــرار. ب- مناهــج محورهــا التاريــخ أو املقارنــة، 

وتشــمل: املنهــج التاريخــي، واملنهــج املقــارن. ج- مناهــج محورهــا التجريــب أو الوصــف أو االســتطالع حيــث ÷كــن التمييــز بــ� 

املناهــج اآلتيــة: املنهــج يف الدراســات االســتطالعية. واملنهــج الوصفــي، واملنهــج التجريبــي، واملنهــج الســلو^. إىل جانــب إىل مناهــج 

نظريــة – األلعــاب واملحاكــة. وأخــ�ا املالحظــة واملقابلــة واالســتبيانة.

أصول الدبلوماسية:                                     ١0806314
ــدى  ــة الدا`ــة ل ــة م�رســة الدبلوماســية للبعث ــا، وكيفي ــة أو الدبلوماســية الشــعبية، وأنواعه يعــرف املســاق بالدبلوماســية الحديث

البلــدان األخــرى ومهامهــا. وتوضــح آليــات العمــل الدبلومــايس ســواًء الســفارة، أم القنصليــة، أم البعثــات الدا`ة....الــخ. كــ� يركــز 

املســاق عــىل دور الدبلوماســية يف تنفيــذ السياســية الخارجيــة للــدول ودور الدبلوماســية يف إحــداث االســتقرار والســلم العاملــي.

السياسة الخارجية للدول الكبرى:       ١0806315
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهــداف السياســة الخارجيــة للــدول الخمــس دا`ــة العضويــة يف مجلــس األمــن الــدويل 

ووســائل هــذه السياســة لــدى الواليــات املتحــدة األمريكيــة، واالتحــاد الســوفييتي، وروســيا االتحاديــة، والصــ� الشــعبية، واململكــة 

املتحــدة وفرنســا. كــ� يقــوم هــذا املســاق بتســليط الضــوء عــىل العوامــل الداخليــة والخارجيــة املؤثــرة يف صنــع السياســة الخارجيــة 

.äلهــذه الــدول مــع الرتكيــز عــىل سياســتها الخارجيــة يف الوطــن العــر

تحليل السياسات العامة:                          ١0806416
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف السياســة العامــة، عالقتهــا بــاإلدارة العامــة، وعالقتهــا بالنظــام الســيايس، ومراحــل إعــداد السياســات 

العامــة، وأســاليب تحليــل السياســة العامــة، وأ¿ــاط السياســات العامــة، والسياســات اإلســتخراجية: الرضائــب، والسياســات التوزيعية: 

التعليــم وسياســات الرفــاه االجت�عــي، والسياســات التنظيميــة، وتقويــم أداء السياســات العامــة، وطريقــة التكلفــة والعائــد وطريقــة 

املــؤرشات االجت�عيــة، وصنــع السياســة العامــة يف فلســط�، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة (Case study)، يف املواضوعــات 

ذات الصلــة وتطبيــق الحالــة.

الفكر السياسي اإلسالمي:                           ١0806417
ــا السياســية  ــد مــن القضاي ــه نظــري بحــت ويســرب غــور العدي ــث إن ــخ الفكــر مــن حي هــذا مســاق مختلــف عــن مســاقات تاري

الفلســفية مــن الزاويــة اإلســالمية. يــدرس املســاق فكــرة خلــق اإلنســان والقــوى التــي أودعهــا اللــه فيــه، ومســائل عرصيــة مثــل 

ــا العقيــدة والحــق  حريــة اإلنســان وااللتــزام والصالــح العــام واملشــاركة العامــة ومكانــة الرجــل واملــرأة. يركــز املســاق عــىل قضاي

والباطــل والحــالل والحــرام، وكذلــك عــىل مســتويات التقــوى. وينتقــل بعــد ذلــك ملناقشــة أمــور حياتيــة مثــل حريــة الــرأي والصحافة 

والتعدديــة السياســية يف اإلســالم. إجــ�ال، هــذا مســاق جديــد يف طرحــه وينــدرج تحــت عنــوان تحديــث العقــل املســلم.

الديمقراطية وحقوق اإلنسان:                    ١0806418
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم الد÷قراطيــة وحقــوق اإلنســان والعالقــة بينهــ�، فيــرشح مفهــوم حــق اإلنســان، واألســس الدينيــة 

ــا  ــة، وعالقته ــ�ت الدولي ــا، ودور املنظ ــة له ــرؤى املختلف ــا، وال ــان، وأنواعه ــوق اإلنس ــص حق ــوم، وخصائ ــذا املفه ــفية له والفلس

ــربى. ــدول الك ــة لل ــات الخارجي بالسياس

 äالعــر åويهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهميــة الد÷قراطيــة وحقــوق اإلنســان للدولــة واملجتمــع بشــكل عــام ويف العــا

بشــكل خــاص، حيــث ســيتم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل دراســة مراحــل تطــور الد÷قراطيــة وحقــوق اإلنســان يف العــاå وتحليــل 

هــذه املراحــل وعالقــة ذلــك مــع أنظمــة الحكــم السياســية، ومقارنــة ذلــك مــع مفهــوم الشــورى وحقــوق اإلنســان يف اإلســالم.
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١0806419   االتحاد األوروبي:                              
يــدرس املســاق االتحــاد األوروä مــن حيــث نشــأته وتطــوره ومؤسســاته وعالقاتــه الخارجيــة. إىل جانــب الــدور الكبــ� الــذي يلعبــه 

االتحــاد يف املجالــ� الســيايس واالقتصــادي عــىل الســاحة الدوليــة، وكذلــك محــاوالت االتحــاد األوروä التكيــف مــع الوقائــع الجديــدة 

ــك مــن تغــ�ات يف طبيعــة  ــه ذل ــع التســعينات مــن القــرن املــايض، ومــا يتطلب ــاردة يف مطل ــي نجمــت عــن انتهــاء الحــرب الب الت

االتحــاد ودوره لإلســهام يف رســم معــاå األنظمــة العامليــة واإلقليميــة، وتحديــداً دور االتحــاد يف إمكانيــة اإلســهام بشــكل أكــö فعاليــة 

يف مجــال الرشاكــة والتعــاون االقتصــادي، ومجــاالت التنميــة واملســاعدات الخارجيــة، وإنهــاء الرصاعــات.

إدارة األزمات وفن التفاوض:   ١0806420
يتنــاول هــذا املســاق إىل دراســة طبيعــة املفاوضــات مــن ســلوك وفــن وعلــم وإىل تعريــف املفاوضــات مــع تبيــان عنارصهــا وأهميتها، 

كــ� ســيعالج هــذا املســاق خصائــص العنــارص التفاوضيــة ورشوط حــدوث العمليــة التفاوضيــة، وســيعمد يف هــذا الصــدد إىل دراســة 

إدارة األزمــات لــكل عنارصهــا. ودراســة أهميــة املفاوضــات يف الحيــاة البرشيــة، ويهــدف إىل فهــم النظريــات والعمليــات التفاوضيــة 

ــات  ــواع املفاوض ــة. وأن ــة التفاوضي ــاح العملي ــائل إنج ــاوض ووس ــكاالت التف ــك إش ــاالت املختلفة.وكذل ــا يف الح ــم تطبيقه ــ� يت ك

السياســية  املختلفــة، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة (Case study)، يف املواضيــع ذات الصلــة وتطبيــق الحالــة.

حلقة بحث:                 ١0806421
دراســة طبيعــة البحــث الســيايس، ومناهــج املــدارس الحديثــة يف العلــوم السياســية، وأســاليب دراســة السياســة والحكومــة، وتطبيــق 

عمــيل يف اســتع�ل طــرق البحــث العلمــي يف السياســة.

تدريب ميداني:  ١0806422
ــية  ــات السياس ــدى املؤسس ــب يف إح ــدرب الطال ــدة، ويت ــاعة معتم ــي 90 س ــد أن ينه ــيل بع ــب عم ــاق تدري ــب مس ــجل الطال يس

الحكوميــة أو غــ� حكوميــة، عــىل أن ينهــي الطالــب عــىل األقــل 180 ســاعة تدريــب ميــدا× بــإرشاف مــدرس املســاق، وتعطــى عالمــة 

ناجــح للطالــب الــذي يســتكمل متطلبــات املســاق املتمثلــة يف عــدد ســاعات التدريــب والتقريــر الخــاص بذلــك ومناقشــته مــن قبــل 

املرشــد األكاد÷ــي، للتأكــد مــن مــدى التزامــه بالقواعــد واإلرشــادات ســواء مــن قبــل املؤسســة أو مــن قبــل املرشــد األكاد÷ــي وفقــاً 

للنــ�ذج الخاصــة مــن القســم، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة (Case study)، يف املوضوعــات  ذات الصلــة وتطبيــق الحالــة.

فكر صهيوني:       ١0806150
 .äأن يــدرس الفكــر الســيايس الصهيــو× بســبب آثــار هــذا الفكــر عــىل الواقــع الفلســطيني والعــر äمــن املهــم جــدا للطالــب العــر

يبحــث هــذا املســاق يف الجــذور التوراتيــة لليهــود عمومــا، ويناقــش مرحلــة االضطهــاد التــي تعرضــوا لهــا يف أوروبــا. ثــم ينتقــل إىل 

مناقشــة مــا أصبــح يعــرف باملشــكلة اليهوديــة والحلــول املطروحــة بشــأنها. يــدرس املســاق قيــام الحركــة الصهيونيــة والسياســات 

ــة  ــاق مرحل ــش املس ــود. يناق ــي لليه ــن القوم ــاء الوط ــرة إنش ــة بفك ــدول الغربي ــزام ال ــزاع الت ــتطاعت انت ــى اس ــا حت ــي اتبعته الت

االنتــداب الربيطــا× وقــدرة الحركــة الصهيونيــة عــىل إقامــة الدولــة ودعمهــا يف مختلــف املياديــن.

فلسفة ومنطق:    ١0806151
هــذا مســاق حيــوي مــن أجــل تنميــة قــدرات الطالــب عــىل البنــاء املنطقــي والسالســة املنطقيــة يف التفكــ� واملحادثــة والكتابــة. إنــه 

يــرشح للطالــب الكثــ� مــن املفاهيــم الفلســفية وذلــك لرفــع مســتوى قدرتــه عــىل التمييــز بــ� الكلــ�ت ومعانيهــا ومضامينهــا، ثــم 

يدرســه كيفيــة التسلســل املنطقــي واالشــتقاقات املنطقيــة ســواء أكانــت اســتنتاجية أم اســتقرائية. يــدرس الطالــب الكثــ� مــن األمثلــة 

التــي تتسلســل مــن العــام إىل الخــاص وبالعكــس، ويســتفز املســاق قدراتــه عــىل التمييــز والتحليــل العلمــي املنطقــي والتفكــ� الحــر.

نظرية األمن اإلسرائيلي:     ١0806152
ــة  ــام الحرك ــن، ودورهــا يف قي ــ� التاســع عــرش والعرشي ــا يف القرن ــود يف أوروب ــة اليه ــة لحرك ــع األمني ــش هــذا املســاق الدواف يناق

الصهيونيــة يف أواخــر القــرن التاســع عــرش. ثــم يناقــش السياســة األمنيــة العســكرية للحركــة الصهيونيــة إبــان االنتــداب الربيطــا×. 

ــة ومــن عنارصهــا: املحافظــة عــىل التفــوق  ــام الدول ــة بعــد قي ــة األمــن اإلرسائيلي لكــن املســاق يركــز بصــورة أساســية عــىل نظري
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ــدا  ــة حــروب عــىل أرايض الغــ� بعي ــن العمــالء والجواســيس العــرب، وإقام ــرب عــدد ممكــن م ــة، وحشــد أك العســكري يف املنطق

عــن املراكــز الســكانية الصهيونيــة يف فلســط�. ثــم يعطــي قــدرا مــن املحــارضات للتحــوالت عــىل هــذه النظريــة هــذه التحــوالت 

الناجمــة عــن عجــز إرسائيــل يف اآلونــة األخــ�ة، وبالتحديــد بعــد عــام 2000 عــىل تحقيــق انتصــارات حربيــة، وســقوط الصواريــخ 

عــىل تجمعاتهــا الســكانية.

١0806153  االجتماع السياسي:                          
تظهــر أهميــة هــذا املســاق مــن خــالل دراســة الصــالت والعالقــات بــ� السياســة واالجتــ�ع بــ� البنــاء الســيايس والبنــاء االجت�عــي 

بالرتكيــز عــىل عــدة موضوعــات مهــا التنشــئة واملشــاركة والثقافــة السياســية والنفــوذ الســيايس، إىل جانــب الدولــة ونظــم الحكــم 

والســلطات املنبثقــة عنهــا ودور الصفــوة السياســية فيهــا، مــع إعطــاء أهميــة للد÷قراطيــة وانعكاســها عــىل املجتمــع الســيايس.

التنمية االقتصادية والسياسة:          ١0806154
أهــم مــا يف هــذا املســاق هــو ربــط التنميــة السياســية بالتنميــة االقتصاديــة، والتكامليــة القا`ــة مــا بــ� عنــارص التنميــة السياســية 

والتنميــة االقتصاديــة. يناقــش املســاق مفاهيــم التنميــة السياســية، ثــم مفاهيــم التنميــة االقتصاديــة ويربطهــا بعــد ذلــك باألبعــاد 

االجت�عيــة واألخالقيــة. فكــرة املســاق هــي أن املجتمعــات الناجحــة تــوازن مــا بــ� التنميتــ� حتــى ال يحصــل خلــل قــد يــؤدي إىل 

التمــزق االجت�عــي. يناقــش املســاق أهــم النظريــات املجــال املتعلقــة باالقتصــاد السياســيفي هــذا املجــال. إنــه يناقــش املــدارس 

الفرديــة والج�عيــة.

القضية الفلسطينية على الساحة الدولية:   ١0806255
ــل  ــن خــالل اســتعراض وتحلي ــك م ــة الفلســطينية، وذل ــدويل للقضي ــد ال ــة البع ــ� أساســي�، األول دراس ــاول املســاق موضوع  يتن

لألهميــة االســرتاتيجية لفلســط� واألطــ�ع االســتع�رية فيهــا، يف هــذا املجــال تجــري دراســة ملواقــف أطــراف وقــوى دوليــة عديــدة 

ــة،  ــة األوروبي ــف املجموع ــ�، وموق ــا والص ــابقاً) وفرنس ــوفييتي (س ــاد الس ــة واالتح ــدة األمريكي ــات املتح ــا والوالي ــا بريطاني منه

ومواقــف دول العــاå الثالــث وتحديــداً العاملــ� العــرä واإلســالمي. املوضــوع الثــا× فيتنــاول القضيــة الفلســطينية يف األمــم املتحــدة 

منــذ نشــأتها عــام 1945 وحتــى اآلن. ويتــم الرتكيــز بشــكل أســايس عــىل القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن أجســام الهيئــة الدوليــة 

ــك دور  ــه الرشعــي، وكذل ــة للشــعب الفلســطيني و»ثيل ــة املرشوع ــوق الوطني ــة بالحق ــك املتعلق ــا املتخصصــة وخاصــة تل ووكالته

املنظمــة الدوليــة يف العمليــة الســلمية لحــل القضيــة الفلســطينية.

مؤسسات المجتمع المدني:                     ١0806256
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف باملجتمــع املــد× وعنــارصه وخصائصــه واســتعراض دور املؤسســات يف التنميــة الشــاملة بشــكل عــام 

ــدور مؤسســات املجتمــع املــد× يف الرشاكــة والتعــاون مــع أجهــزة  وباإلصــالح الســيايس بشــكل خــاص، مــع اســتعراض تاريخــي ل

الــدول الرســمية.

الوطن العربي وايران وتركيا في السياسة الدولية:   ١0806257
يعالــج املســاق التفاعــل بــ� العاملــ� العــرä واإلســالمي يف الــرشق الوســط، وبــ� النظــام الســيايس العاملــي. ويركــز عــىل مرحلــة 

انكــ�ش واحتــواء النظــام الســيايس اإلســالمي واستســالمه لنظــام الهيمنــة األوروبيــة يف الفــرتة املمتــدة حتــى نهايــة الحــرب العامليــة 

الثانيــة، ثــم يعالــج مرحلــة تفكيــك الهيمنــة األوروبيــة، واالســتبدال بهــا الهيمنــة األمريكيــة، التنافــس األمريــ] الســوفييتي يف الفــرتة 

املعــارصة. يغطــي املســاق السياســات الخارجيــة لــدول املنطقــة وتأثــ� سياســات الــدول املهيمنــة عليهــا.

السياسة األمريكية في المنطقة العربية:   ١0806258
ــة  ــات املتحــدة األمريكي يقــوم املســاق عــىل دراســة آليــات صناعــة السياســة العامــة يف النظــام الســيايس األمريــ]، وعالقــة الوالي

باملنطقــة العربيــة، والعوامــل املؤثــرة يف العالقــة األمريكيــة العربيــة. ودور السياســات األمريكيــة يف التنميــة السياســية يف املنطقــة 

العربيــة والقضيــة الفلســطينية بشــكل خاص.وكذلــك الرتكيــز عــىل مشــاريع اإلصــالح األمريكيــة يف املنطقــة وآثارهــا .
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اإلسالم والغرب:                                                         ١0806259
يهتــم هــذا املســاق بســرب غــور النظــرة الغربيــة تجــاه اإلســالم واملســلم�، ويفحــص بدقــة األســباب التــي تدعــو النــاس العاديــ� 

وعــددا ال بــأس بــه مــن اإلعالميــ� واملثقفــ� واألكاد÷يــ� التخــاذ مواقــف ¿طيــة وســلبية مــن اإلســالم واملســلم�. وهــو يفحــص 

عــددا مــن العناويــن منهــا: العالقــة التاريخيــة بــ� املســلم� والغــرب منــذ الغــزو اليونــا× والرومــا× ملنطقــة رشق املتوســط وشــ�ل 

أفريقيــا، مــرورا §عركتــي ال�مــوك وبــالط الشــهداء والحــروب الصليبيــة ودخــول العث�نيــ� مناطــق أوروبيــة؛ واألطــ�ع األوروبيــة 

بالعــاå اإلســالمي بخاصــة بعــد انهيــار الدولــة العث�نيــة، وسياســته يف التفريــق والتجزئــة ونهــب الــöوات وإقامــة إرسائيــل؛ والــرصاع 

ــل  ــدم إلرسائي ــدد املق ــم املتع ــة والدع ــة الثقافي ــة والهيمن ــة الغربي ــة الهيمن ــات ودول إســالمية يف مواجه ــوده فئ ــذي تق الحــايل ال

والحــروب التــي يشــنها الغــرب بقيــادة أمريــكا، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة (Case study)، يف املوضوعــات ذات الصلــة 

وتطبيــق الحالــة.

الجغرافيا السياسية:                    ١0806260
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف §فهــوم الجغرافيــة السياســية، وتحليــل العالقــة املكانيــة للدولــة ومقوماتهــا االقتصاديــة والبرشيــة 

وأثرهــا عــىل الــوزن الســيايس إقليميــاً ودوليــاً حــارضاً ومســتقبالً،مناهج البحــث املختلفــة ذات العالقــة كاملنهــج التاريخــي 

واملورفولوجــي وغ�ها،النظريــات الجيوبوليتيكيــة املختلفــة مثــل: املجــال الحيوي،البحري،القلــب القاري،إســهامات ماكينــدر، 

ــق األمــن القومــي والتكتــالت  ــة ومــدى إســهامها يف تحقي ــات الجيوبوليتيكي ــة للنظري هاســهوفر،ماهان وغ�هــم، دراســات تطبيقي

ــة. ــق الحال ــة وتطبي ــات ذات الصل ــة (Case study)، يف املوضوع ــة حال ــب دراس ــاء الطال ــيتم إعط ــة، وس اإلقليمي

١0806361   األمن القومي العربي: 
يتنــاول هــذا املســاق بالــرشح والتحليــل مفهــوم األمــن القومــي، واألمــن القومــي العــرä ومقوماتــه ومصــادر تهديــده الخارجيــة 

املتمثلــة يف الغــرب وإرسائيــل مــن ناحيــة، ومصــادر التهديــد الداخليــة املتمثلــة يف الدولة االســتبدادية وغيــاب الحريــات والد÷قراطية 

واملشــاركة السياســية، وانتهــاك حقــوق املواطــن العــرä، كــ� يســعى هــذا املســاق إىل تحليــل العالقــة القويــة بــ� األمــن والتنميــة 

مــع األمثلــة مــن الواقــع العــرä والفلســطيني.

اقتصاديات العالم العربي:   ١0806362
ــىل  ــرأت ع ــي ط ــورات الت ــة، والتط ــار العربي ــادات األقط ــكيل اقتص ــرت يف تش ــي أث ــل الت ــف بالعوام ــاق إىل التعري ــدف املس  يه

هــذه االقتصــادات مــع الرتكيــز عــىل جهــود األقطــار العربيــة يف حــل املســألة الزراعيــة، والتصنيــع. ويوضــح التغــ�ات الهيكليــة يف 

ــة. ــة الخارجي ــا االقتصادي ــة عالقاته ــا، ودراس اقتصاداته

قضايا عالمية معاصرة:                 ١0806363
ــة  ــا املــرأة والبيئ ــار الشــامل، وقضاي ــة انتشــار أســلحة الدم ــل قضي ــة املســتجدة مث ــا العاملي يركــز هــذا املســاق عــىل آخــر القضاي

واملقاومــة واإلرهــاب والنزاعــات اإلقليميــة. إنــه مســاق يضــع طالــب العلــوم السياســية يف ســياق الحركــة العامليــة املعــارصة، ويطلعــه 

ــتوي�  ــىل املس ــة ع ــر املرتتب ــك املخاط ــة وكذل ــول املحتمل ــىل الحل ــة، وع ــول كل قضي ــة ح ــر املطروح ــات النظ ــف وجه ــىل مختل ع

ــة. هــذا ويعطــي املســاق  ــات عــىل الســاحة الدولي ــق تغــ� األولوي ــة، وهــي متغــ�ة وف ــا ليســت ثابت اإلقليمــي والعاملــي. القضاي

ــا العامليــة املتعلقــة مبــارشة باملنطقــة العربيــة اإلســالمية. ــا عــىل القضاي انتباهــا إضافي

العولمة:                                               ١0806464
موضــوع العوملــة حديــث جــدا، وå تعــد جامعــات العــاå تتجــاوزه. مــا هــي العوملــة، ومــا هــي ركائزهــا، ومــن هــو الــذي يتبناهــا، 

وأهــداف هــذا التبنــي والوســائل واألســاليب املعتمــدة؟ أســئلة يجيــب عنهــا املســاق، وذلــك بالرتكيــز عــىل الواليــات املتحــدة التــي 

تعــد فارســة العوملــة الهادفــة إىل أمركــة العــاå ولــو إىل حــد مــا. ينظــر املســاق يف مفاهيــم العوملــة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة 

ــه الثقافــات واملجتمعــات التــي ال »لــك حــوال وال قــوة، ويخصــص جــزءا  ــل الوضــع الــذي ÷كــن أن تــؤول إلي ــة، ويحل واالجت�عي

واســعا ملناقشــة التطــورات املتوقعــة عــىل الســاحة العربية-اإلســالمية.
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االتحاد األوروبي والصراع العربي – اإلسرائيلي:   ١0806465
ــاليبها  ــا وأس ــا وأبعاده ــاد األوروä  وأهدافه ــدول االتح ــة ل ــة الج�عي ــ� السياس ــل ملضام ــة وتحلي ــاق إىل دراس ــذا املس ــدف ه يه

إزاء الوطــن العــرä وبــؤر التوتــر بداخلــه بشــكل عــام وإزاء الــرصاع العــرä اإلرسائيــيل وتفرعاتــه بشــكل خــاص. كــ� يتــم تحليــل 

ــيايس  ــدور الس ــل لل ــة وارسائي ــدة األمريكي ــات املتح ــة الوالي ــوء رؤي ــة يف ض ــة األوربي ــات العربي ــور العالق ــرة يف تط ــل املؤث العوام

ــط. ــرشق األوس ــاد األوروä يف ال لالتح

ات في العلوم السياسية: قراء   ١0806466
 يتنــاول املســاق قــراءات مختــارة باللغــة اإلنجليزيــة مــن مصــادر متنوعــة تغطــي بشــكل أســايس الفــروع الرئيســية األربعــة للعلــوم 

ــىل  ــز املســاق بشــكل أســايس ع ــة. يرك ــات الدولي ــية، والعالق ــاة السياس ــية، والحي ــية، والنظــم السياس ــة السياس ــية: النظري السياس

ــتخدامها يف  ــن اس ــن م ــة، والتمّك ــه املختلف ــية يف مجاالت ــوم السياس ــتخدمة يف العل ــات املس ــدركات واملصطلح ــم امل ــف بأه التعري

القــراءة واملحادثــة معــاً.

دراسات تطبيقية في العلوم السياسية:      ١0806467
يهــدف هــذا املســاق إىل مســاعدة الطالــب لتطبيــق مــا درســه  لنــ�ذج وظواهــر سياســية يف مختلــف أقســام العلــوم السياســية مــن 

خــالل اختيــار حــاالت معينــة تطبيقيــة مثــل م�رســة عمــل الربملــان الفلســطيني، أومؤ»ــر قمــة عــرä، أو جلســة ملجلــس األمــن. أو 

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة. وســيتم عمــل زيــارات لطلبــة املســاق لحضــور جلســات للربملــان الفلســطيني أو حضــور جلســات 

ــرة  ــط، ووزارة الحكــم املحــيل، ودائ ــة، ووزارة التخطي ــوزارة الخارجي ــة ل ــارات علمي ــم زي للجــان املجلــس الترشيعــي. وســيتم تنظي

شــؤون املفاوضــات، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة (Case study)، يف املواضوعــات ذات الصلــة وتطبيــق الحالــة.
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برنامج علم االجتماع والخدمة االجتماعية

رؤية البرنامج:
يســعى قســم علــم االجتــ�ع والخدمــة االجت�عيــة إىل أن تكــون جامعــة النجــاح الوطنيــة محــل احــرتام وتقديــر عاملــي عــىل صعيــد 

ــة   ــق التنمي ــطيني لتحقي ــع الفلس ــة املجتم ــهام يف خدم ــي واإلس ــث العلم ــاً يف البح ــاً عاملي ــزاً ريادي ــك مرك ــايل وكذل ــم الع ــودة التعلي ج

ــتدامة. املس

رسالة البرنامج:
يهــدف قســم علــم االجتــ�ع والخدمــة االجت�عيــة إىل إعــداد الكــوادر البرشيــة املهنيــة املؤهلــة للعمــل يف مياديــن العمــل االجت�عــي 

ــىل اإلرث  ــة ع ــة واملحافظ ــة البرشي ــاء املعرف ــهام يف إغن ــع واإلس ــات املجتم ــة حاج ــن لتلبي ــة يف الوط ــات االجت�عي ــة يف املؤسس املختلف

الحضــاري والدينــي للشــعب الفلســطيني.

أهداف البرنامج:
تطوير الخطة اإلسرتاتيجية الحالية للقسم بهدف تلبية حاجة املجتمع املحيل وسوق العمل.• 

تطوير الهيئة التدريسية وتعزيزها• 

رفع مستوى التعليم وجودته §ا يتناسب مع معاي� الجودة والنوعية املحلية والعاملية.• 

تحس� مستويات الطلبة الدارس� يف القسم وتطويرهم.• 

تفعيل دور القسم يف خدمة املجتمع واإلسهام يف حل مشكالته.• 

مخرجات التعليم للبرنامج:
إتقــان املعرفــة النظريــة والعمليــة يف التحليــل والدراســة للمشــكالت والقضايــا والظواهــر االجت�عيــة التــي نعارصهــا ونعايشــها • 

يوميــاً يف حياتنــا املليئــة بالتعقيــدات االجت�عيــة.

تطبيــق املنهــج العمــيل يف التعاطــي مــع أســس الخدمــة االجت�عيــة ومهاراتهــا ومبادئهــا والتعامــل معهــا §وضوعيــة ومهنيــة عاليــة • 

و§ــا يتوافــق مــع أخالقيــات املهنــة االجت�عيــة.

التمتع بشخصية اجت�عية عىل مستوى عاٍل من الكفاية واملهنية وقوة الشخصية وتعزيز جانب الثقة بالنفس.• 

دخول سوق العمل بسهولة وبدرجة عالية من النجاح واملصداقية واإلسهام بشكل فعال يف خدمة املجتمع الفلسطيني.• 



570  دليل جامعة النجاح الوطنية

خطة قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية
متطلبات الجامعة اإلجبارية:

عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة ( 18 ساعة معتمدة )

ساعات معتمدةرقم المساقاسم المساق
10001013الثقافة اإلسالمية

10001023اللغة العربية

10001033اللغة االنجليزية (1)

10003253اللغة االنجليزية (2)

10001053دراسات فلسطينية

10001171مهارات القيادة واالتصال

10001081خدمة املجتمع

10001271مقدمة يف الحاسوب

مساقات حرة:
عىل الطالب اجتياز ( 4 ساعات معتمدة ) ضمن املساقات الحرة التي تطرحها الجامعة

متطلبات القسم اإلجبارية: (٨١ ساعة) معتمدة
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3التأهيل ونظريات العالج 10816334
                 3اإلحصاء االجت�عي 10816222
                 3رعاية الشباب واألحداث 10816444
                 3اإلرشاد املدريس 10816443
                 3الترشيعات االجت�عية 10816442
                 3السياسة االجت�عية 10816441
10816333  م.س. 1                 3خدمة املجتمع املحيل 10816440
10816225  م.س. 1                 3تدريب ميدا× 2 10816337
                 3إدارة مؤسسات اجت�عية 10816335
                 3النظريات االجت�عية 10816330
                 3علم االجت�ع السيايس 10816331
                 3علم االجت�ع التطبيقي 10816332
10816223  م.س. 1                 3خدمة الج�عة 10816333
10816224  م.س. 1                 3مجاالت الخدمة االجت�عية 2 10816336
                 3مجاالت الخدمة االجت�عية 1 10816224
                 3مناهج البحث العلمي 10816220
                 3مبادئ علم النفس 10816116
10816115 ä3املجتمع العر                 
                 3مدخل إىل علم االجت�ع 10816114
                 3علم االجت�ع السكا× 10816113
                 3مقدمة يف الخدمة االجت�عية 10816112
10816112  م.س. 1                 3خدمة الفرد 10816223
                 3علم النفس االجت�عي 10816221
                 3تدريب ميدا× 1 10816225
                 3الالجئون والهجرة القرسية 10816226
10816440  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 10816445
                 3املجتمع الفلسطيني 10816111
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متطلبات القسم االختيارية:  (٢١ ساعة) معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3علم االجت�ع الطبقي 10816150
                 3علم االجت�ع الديني 10816480
                 3الخدمة االجت�عية الطبية 10816481
                 3الخدمة االجت�عية وحقوق اإلنسان 10816482
                 3الرعاية االجت�عية 10816483
                 3املرأة واملجتمع 10816263
                 3علم االجت�ع االقتصادي 10816152
                 3مشكالت اجت�عية 10816151
                 3مجتمعات ريفية وحرضية 10816261
                 3مبادئ الفلسفة واملنطق 10816153
                 3الصحة النفسية 10816373
10816265 ä3علم االجت�ع األد                 
                 3التخطيط االجت�عي 10816262
                 3األنöوبولوجيا 10816260
                 3االنحراف وعلم اإلجرام 10816264
                 3علم االجت�ع الصناعي 10816370
                 3علم االجت�ع األرسي 10816371
                 3حاجات الج�عات الخاصة 10816372
                 3علم نفس النمو 10816266
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وصف المساقات:
المجتمع الفلسطيني  ١0816111

 Ôــا ــاول هــذا املســاق التطــور التاريخــي للمجتمــع الفلســطيني يف ظــل التغــ�ات السياســية ومــدى تأث�هــا عــىل النســق البن يتن

ــق  ــة والنس ــة والبدوي ــة والحرضي ــة والريفي ــكانية واألرسي ــة الس ــة املختلف ــم االجت�عي ــل النظ ــاول بالتحلي ــ� يتن ــع.  ك للمجتم

ــيايس. ــتقرار الس ــدم االس ــة ع ــل حال ــتقبله يف ظ ــطيني ومس ــع الفلس ــارصة للمجتم ــا املع ــاق للقضاي ــرض املس ــ� يتع ــادي.  ك االقتص

مقدمة في الخدمة االجتماعية:  ١0816112
يتنــاول مســاق مقدمــة للخدمــة االجت�عيــة مفهــوم الخدمــة االجت�عيــة بوصفــه علــ�ً ومهنــة ودور االختصــايص االجت�عــي يف كل 

مــن طــرق الخدمــة االجت�عيــة الثــالث (خدمــة الفــرد، خدمــة الج�عــة، خدمــة املجتمــع املحــيل).

كذلــك يتنــاول املســاق مبــادئ الخدمــة االجت�عيــة وفلســفتها ومياديــن الخدمــة االجت�عيــة وتاريــخ بدايتهــا، ويركــز املســاق أيضــا 

عــىل توضيــح عنــارص الخدمــة االجت�عيــة وعالقتهــا بالعلــوم األخــرى. والقيــام بزيــارات ميدانيــة.

علم االجتماع السكاني  ١0816113
ــط  ــي تفــرس الظواهــر الســكانية ورب ــات الت ــاء االجت�عــي واألطــر والنظري ــه يف البن ــف بالســكان وأهميت يتضمــن املســاق التعري

ذلــك بقضايــا التغيــ� االجت�عــي ، ويتنــاول املســاق املــؤرشات الد÷وغرافيــة الرئيســية وكيفيــة قياســها إىل جانــب تحليــل األوضــاع 

ــا التنميــة. ــا الســكانية باملشــكالت االجت�عيــة وقضاي واالتجاهــات املســتقبلية وربــط القضاي

مدخل إلى علم االجتماع  ١0816114
ــة ،  ــات االجت�عي ــم االجتــ�ع ، كالظواهــر ، والســلوك االجت�عــي والعملي ــم األساســية يف عل ــاول هــذا املســاق دراســة املفاهي يتن

ــ�ع ومؤسســيه ورواده. ــم االجت ــ�ء عل ــاول بعــض عل ــم االجت�عــي ، ويتن ــاء االجت�عــي ، والتنظي ــة ، والبن والنظــم االجت�عي

المجتمع العربي:  ١0816115
ــة  ــم القراب ــة ونظ ــة العربي ــارص، العائل ــرä املع ــن الع ــي يف الوط ــ� االجت�ع ــة والتغ ــات االجت�عي ــاق عرضــاً للمؤسس ــدم املس يق

ــو. ــث والنم ــاكل التحدي ــىل مش ــز ع ــع الرتكي ــا“، م ــي ”واأليديولوجي ــيم الطبق والتقس

مبادئ علم النفس:  ١0816116
يعــرض هــذا املســاق مقدمــة لبعــض املفاهيــم األساســية يف علــم النفــس وهــو الدراســة العلميــة للفكــر والســلوك اإلنســا×.  يفحــص 

ــب  ــيص والح ــون واألدب القص ــرار والفن ــع الق ــة صن ــن وعملي ــاع والدي ــاالت واإلقن ــم واالتص ــرة والتعل ــات اإلدراك والذاك موضوع

والجــوع واألحــالم.

مناهج البحث العلمي:  ١0816220
يتنــاول املســاق املناهــج املســتخدمة يف البحــث االجت�عــي مــن حيــث طبيعتهــا ومجالهــا وأهدافهــا واألدوات املختلفــة املســتخدمة 

يف البحــث العلمــي ، مــع الرتكيــز عــىل التطبيقــات العمليــة مــن حيــث تصميــم خطــة البحــث ورفــع مهــارة الطلبــة عــىل كتابــة 

األبحــاث واالســت�رات.

علم النفس االجتماعي:  ١0816221
يتنــاول هــذا املســاق وجهــة نظــر انتقاديــة عــن النفــس واآلخريــن وهــذا عــن طريــق فحــص القضايــا امللحــة يف عــاå معقــد ومتغــ� 

برسعــة وهــذا عــىل ضــوء النظريــات الكالســيكية واملعــارصة.  ويتضمــن املســاق موضوعــات مختلفــة مثــل العالقــات االجت�عيــة 

والشــخصية والعواطــف والجســم اإلنســا× والشــخصية والــرصاع واالنحــراف وعمليــات ج�عيــة. إىل جانــب ذلــك يعــرض املســاق 

مبــادئ البحــث يف علــم النفــس االجت�عــي.
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اإلحصاء االجتماعي  ١0816222
يتنــاول املســاق اســتخدام اإلحصــاء يف البحــث االجت�عــي مــن حيــث جمــع العينــات واملســوح واالختبــارات اإلحصائيــة للفرضيــات.  

كــ� يتنــاول املســاق كيفيــة ترميــز البيانــات وإدخالهــا يف الحاســوب وتحليلهــا ضمــن برامــج الــرزم اإلحصائيــة وكذلــك »ثيــل البيانــات 

. لياً آ

خدمة الفرد:  ١0816223
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــالب بطريقــة خدمــة الفــرد بصفتهــا الطريقــة األوىل واألساســية مــن طــرق العمــل يف الخدمــة 

االجت�عيــة، ونقــاط التقائهــا بالطــرق األخــرى، واملهــارات واملعلومــات واملبــادئ الرضوريــة للعامــل االجت�عــي يف خدمــة الفــرد، ثــم 

طبيعــة املشــكالت الفرديــة وأصولهــا، ويدخــل يف هــذه الطريقــة رعايــة األرسة وعالجهــا. 

مجاالت الخدمة االجتماعية (1)  ١0816224
يتنــاول هــذا املســاق البحــث يف بعــض مجــاالت الخدمــة االجت�عيــة مثــل: األحــداث ، الشــباب.، كبــار الســن ، ضحايــا الحــروب، ، 

يتنــاول البحــث يف كل النواحــي اآلتيــة:  مفهــوم املجــال، تعريفــه، أهميتــه،  فلســفته، دور الخدمــة االجت�عيــة ، دور االختصــايص 

االجت�عــي ، وســوف يقــوم مــدرس املســاق بتحديــد املجــاالت التــي يراهــا مناســبة §ــا يتــالءم مــع خطــة القســم وحاجــة الطلبــة 

اليهــا.

تدريب ميداني(1):  ١0816225
يهــدف هــذا املســاق للتعــرف إىل عــدد مــن مؤسســات العمــل االجت�عــي مــن اجــل إكســاب الطالــب مهــارات وخــربات عمليــة 

مبــارشة يقــوم بهــا الطالــب بنفســه ويف أثنــاء مشــاركته ومشــاهده لآلليــة والطريقــة التــي تعمــل بهــا  املؤسســة. والتعــرف إىل دور 

االختصــايص االجت�عــي يف املؤسســة وإىل هيكليــة املؤسســة ، خدماتهــا، سياســتها ومــدى مالءمتهــا الحتياجــات الفئــة املســتهدفة 

واحتياجــات املجتمــع ، وســينهي الطالــب خــالل هــذا املســاق 60 ســاعة عمــل تدريبيــة فعليــة.

الالجئون والهجرة القسرية:  ١0816226
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة، واملتخصصــ� بظاهــرة اللجــوء بوصفهــا ظاهــرة عامليــة وذلــك مــن حيــث التطــور التاريخي 

لحــركات اللجــوء وألســباب اللجــوء ولتجربــة اللجــوء ومــا يصاحبهــا مــن جوانــب نفســية واجت�عيــة وحيــاة الالجــئ يف املخي�ت. 

النظريات االجتماعية:  ١0816330
يوضــح املســاق مفهــوم النظريــة االجت�عيــة، وأهــم آراء رواد الفكــر االجت�عــي األوائــل مثــل: ابــن خلــدون، وكونــت، وســبنرس، 

ــة الكالســيكية يف  ــات االجت�عي ــا النظري ــي أســهمت به ــة الت ــة االجت�عي ــح الكيفي ــم توضي ــرب، ث وماركــس، وبارســونز، وماكــس في

 ،Ôــا ــن االتجــاه الكالســي] إىل االتجــاه البن ــة يف تطورهــا الفكــري م ــاول املســاق النظري ــ� يتن ــ�ع وتطــوره.  ك ــم االجت ــورة عل بل

مــروراً بالنظريــات الوظيفيــة ونظريــات التفاعــل االجت�عــي، والظــروف التــي أدت إىل التغيــ� مــع اإلشــارة إىل االتجاهــات، والــرصاع 

املحــدث والتبــادل الســلو^.

علم االجتماع السياسي  ١0816331
يتنــاول عالقــة الســلطة السياســية االجت�عيــة باملجتمــع ، ومفاهيــم أساســية يف علــم االجتــ�ع الســيايس مثــل ( النخبــة ، القــوة ، 

الســلطة ، الد÷وقراطيــة ، الكاريزمــا ) وتحليــل مصــادر القــوة يف املجتمــع .  كــ� يتنــاول موضــوع الحــركات والظواهــر السياســية.

علم االجتماع التطبيقي:  ١0816332
تــم تصميــم هــذا املســاق بحيــث يقــدم للطالــب فرصــة للتمــرن عــىل تطبيقــات علــم االجتــ�ع يف الحيــاة العمليــة ، وذلــك بإعطــاء 

ــا  ــكالت والقضاي ــة املش ــد طبيع ــة تحدي ــ�ع وكيفي ــم االجت ــج يف عل ــم واملناه ــة واملفاهي ــتخدام النظري ــة الس ــربة عملي ــم خ املتعل

االجت�عيــة املختلفــة وجذورهــا ونتائجهــا، كــ� يســعى هــذا املســاق عــن طريــق امل�رســة العمليــة اىل وصــف الحلــول العلميــة 

العمليــة لتلــك القضايــا االجت�عيــة وتقديــم الرؤيــة املتميــزة مــن متخصــص يف علــم االجتــ�ع.
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خدمة الجماعة:  ١0816333
يركــز مســاق خدمــة الج�عــة عــىل توضيــح املناهــج األساســية يف خدمــة الج�عــة وتعليــم الطلبــة أهــداف طريقــة خدمــة الج�عــة 

ومبادئهــا ودور االختصــايص االجت�عــي .  كذلــك يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة كيفيــة اســتخدام القيــاس االجت�عــي يف خدمــة 

الج�عة.

التأهيل و نظريات العالج  ١0816334
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطالــب باملعرفــة األساســية عــن اإلعاقــة وأنواعهــا وآثارهــا، ويــزود الطالــب باملهــارات األساســية 

ملســاعدة املعاقــ� يف التغلــب عــىل عجزهــم وإعــادة  تأهيلهــم §ــا يتفــق مــع ظروفهــم الخاصــة ليصبحــوا منتجــ� يف املجتمــع 

الــذي يعيشــون فيــه.

إدارة مؤسسات اجتماعية  ١0816335
ــم  ــط و التنظي ــف التخطي ــة. ايضــا وظائ ــا يف املؤسســات االجت�عي ــا و أهدافه ــف اإلدارة و أهميته ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

ــم  ــرارات و التقوي ــاذ الق ــادة و اتخ ــة املؤسســة  و القي ــل وميزاني ــر و التموي ــم التقاري ــه و التنســيق و تقدي ــف و التوجي و التوظي

ــا  ــة، طرقه ــة االتصــال يف املؤسســات االجت�عي ــاول املســاق موضــوع االتصــال اإلداري مــن حيــث مفهــوم عملي ــة كــ� يتن و الرقاب

ــة . ــا املختلف ــا ونظرياته ــة، وعملياته ــز و الدافعي ــوم التحفي ــم املســاق §فه ــ�  يهت ــال و الناجــح ك ــات االتصــال الفع ووســائلها و مقوم

مجاالت الخدمة االجتماعية (2)  ١0816336
ســوف يســتكمل هــذا املســاق البحــث يف مجــاالت الخدمــة االجت�عيــة التــي å يتــم بحثهــا يف مســاق مجــاالت الخدمــة االجت�عيــة  

(1) §ــا يتــالءم مــع خطــة القســم واحتياجــات الطلبــة.

تدريب ميداني (2):   ١0816337
يتضمــن هــذا املســاق العمــل  مــع حــاالت فرديــة. ويهــدف هــذا املقــرر إىل إكســاب الطــالب مهــارات  يف بنــاء خطــط عالجيــة وتنفيذها 

وتقويــم نتائــج العــالج وبنــاء خطــة للمتابعــة مــع العميــل ومــع عائلتــه. كــ� يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب  الطــالب املهــارات 

العمليــة التــي »كنهــم مــن بنــاء برنامــج عمــل مجتمعــي بهــدف معالجــة مشــكلة  اجت�عيــة يف مــكان ســكنه، وإتقــان املهــارات الالزمة 

التــي تســاعده وبــإرشاف االختصــايص املهنــي يف املؤسســة التــي يتــدرب فيهــا عــىل بنــاء برنامــج أو مــرشوع يســتطيع مــن خاللــه تقديــم 

خدمــات للمجتمــع املحــيل الــذي يعيــش فيــه ، وســينهي الطالــب خــالل هــذا املســاق 60 ســاعة عمــل تدريبيــة فعليــة.

خدمة المجتمع المحلي:  ١0816440
يتنــاول املســاق التعريــف بالنــ�ذج املختلفــة لتنظيــم املجتمــع، والرتكيــز عــىل الــدور الــذي تقــوم بــه الج�عــات املحليــة لتحديــد 

االحتياجــات والخدمــات االجت�عيــة الالزمــة ملجتمعاتهــم، وتدريــس مشــكلة مــن مشــكالت املجتمــع املحــيل، والطــرق املختلفــة 

التــي ÷كــن أن تســتخدم لحلهــا عــن طريــق تنظيــم املجتمــع. توضيــح أجهــزة تنظيــم املجتمــع .

السياسة االجتماعية:  ١0816441
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة باملفاهيــم األساســية للتخطيــط االجت�عــي االســرتاتيجي والتنميــة والعالقــات املتبادلــة بــ� 

هــذه املفاهيــم ، وتزويدهــم باملعرفــة عــن أســس التخطيــط االجت�عــي وأهميتــه يف إحــداث التنميــة الشــاملة والتعــرف إىل غايــات 

التنميــة االجت�عيــة وأهدافهــا ومياديــن تحقيقهــا ومــؤرشات قياســها وتوضيــح رضورات التخطيــط االجت�عــي ومتطلباتــه إلنجــاح 

عمليــات التنميــة االجت�عيــة ونشــاطاتها وبرامجهــا.

التشريعات االجتماعية:  ١0816442
يتنــاول املســاق مفهــوم حقــوق اإلنســان والترشيعــات االجت�عيــة وتطورهــا.  كــ� يتنــاول املســاق الترشيعــات االجت�عيــة الخاصــة 

بالفئــات الســكانية املختلفــة مثــل الترشيعــات بخصــوص املــرأة والطفــل واملعــاق وتحليلهــا.  كــ� يتنــاول املســاق الترشيعــات التــي 

تهــدف إىل تحقيــق العدالــة والرفــاه االجت�عــي يف املجتمــع.
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اإلرشاد المدرسي  ١0816443
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــالب بالعمليــات الرتبويــة يف املدرســة ومشــكالت تكيفهــم فيهــا. ثــم دراســة الــرشوط الرتبويــة 

املناســبة للتنشــئة الســليمة. وكيفيــة التعامــل مــع مشــكالت الطــالب يف مدارســهم ســواء فيــ� بينهــم أو مــع معلميهــم أو مــع النظــام 

املــدريس، وتعريفهــم بواجبــات االختصــايص االجت�عــي املــدريس ومه�تــه وأهميــة هــذا العمــل للنــشء الجديــد وللمجتمــع.

رعاية الشباب و األحداث:  ١0816444
ــرتة  ــر يف شــخصية اإلنســان يف نشــأته ويف ف ــي تؤث ــة الت ــب النفســية واالجت�عي ــة الجوان ــن معرف ــب م هــذا املســاق ÷كــن الطال

املراهقــة، وتزويــد الطالــب باملهــارات اإلرشــادية والعالجيــة ملتابعــة الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة التــي تقــدم لألحــداث والشــباب. 

ويهــدف هــذا املســاق أيضــاً إىل تعريــف الطــالب §فهــوم رعايــة الشــباب واألحــداث و أهميتــه يف تنميــة املجتمــع. 

مشروع تخرج  ١0816445
تطبيــق عمــيل يف اســتخدام مهــارات البحــث العلمــي مــن اختيــار البحــث إىل عمليــة التوثيــق للمراجــع واملصــادر.  وهــذا يتطلــب 

جهــداً مــا بــ� املــرشف والقائــم عــىل البحــث ويتــم مناقشــة األبحــاث مــن قبــل لجنــة متخصصــة.

علم االجتماع الطبقي:  ١0816150
يتنــاول املســاق الطبقــات االجت�عيــة مــن حيــث نشــأتها وتطورهــا، والرتكيــب الطبقــي للمجتمعــات الرأســ�لية واالشــرتاكية والبلدان 

الناميــة مــع الرتكيــز عــىل دراســة خصائــص الرتكيبــة االجت�عيــة للبلــدان العربية.

مشكالت اجتماعية  ١0816151
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف §فهــوم املشــكلة االجت�عيــة طبيعتهــا وتطورهــا وخطورتهــا ، واألســباب والنتائــج وانعكاســاتها 

ــر واالنحــراف والهجــرة  ــل الفق ــا مث ــاول بعــض املشــاكل املهمــة وتحليله ــ� يتن ــاء االجت�عــي ،  والنواحــي النفســية ، ك عــىل البن

والطــالق ووقــت الفــراغ.

علم االجتماع االقتصادي:  ١0816152
ــم  ــة والعمــل مــن خــالل اســتخدام أدوات عل ــرشكات وحقــوق امللكي ــل األســواق وال ــة مث يفحــص هــذا املســاق ظواهــر اقتصادي

االجتــ�ع وهــذا بالتشــديد عــىل عالقــات اجت�عيــة ومؤسســات اجت�عيــة.  يــدرس املســاق دور الحقــوق االقتصاديــة واالجت�عيــة 

ومســؤولية الــرشكات االجت�عيــة ونظــم الرعايــة االجت�عيــة واألكل واالســتهالك واإلعــالن وامليزانيــة بــ� الجنســ� واقتصــاد االبتــداع 

واملعرفــة.

مبادئ الفلسفة والمنطق:  ١0816153
يقــدم املســاق مفهــوم الفلســفة وتطــوره عــرب التاريــخ، ودراســة النصــوص ملشــاه� الفالســفة، والتأكيــد عــىل املنطــق بصفتــه مدخــالً 

ــة الفلسفية. للدراس

االنثروبولوجيا:  ١0816260
يهــدف هــذا املســاق إىل تطويــر فهــم أفضــل ألوجــه التشــابه واالختــالف بــ� البــرش يف مجتمعــات وثقافــات مختلفــة وهــذا مــن 

خــالل فحــص مفهــوم الثقافــة والنظــم السياســية والتبــادالت االقتصاديــة وعالقــات القرابــة وأشــكال اإل÷ــان والعبــادات الدينيــة يف 

العــاå.  إىل جانــب ذلــك يناقــش املســاق البحــث االنöوبولوجــي الفريــد مــن نوعــه وتحدياتــه.

مجتمعات ريفية وحضرية  ١0816261
يتضمــن املســاق التطــور االجت�عــي وانتشــار الظاهــرة الحرضيــة ، املقارنــة بــ� املجتمعــات الريفيــة والحرضيــة مــن حيــث الرتكيبات 

املختلفــة ، الســكانية واالقتصاديــة واالجت�عيــة إىل جانــب الفــوارق يف العمــران وأ¿اطــه واملشــاكل االجت�عيــة لــكل منه�.
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التخطيط االجتماعي:  ١0816262
يتنــاول املســاق أهميــة التخطيــط وعنــارصه املختلفــة ومتطلبــات التخطيــط وأهدافــه والقضايــا واألولويــات ومــدى ارتبــاط التخطيط 

االجت�عــي بالتنميــة الشــاملة واملســتدامة إىل جانــب توضيــح األطــر النظريــة يف عمليــة التخطيــط.

المرأة والمجتمع:  ١0816263
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة أدوار النســاء يف املجتمــع خــالل ثقافــات وعصــور مختلفــة.  يناقــش املســاق م�رســات منوعــة 

ــكل  ــاق بش ــص املس ــك يفح ــب ذل ــة. إىل جان ــة واألدبي ــة والديني ــة والثقافي ــة واالجت�عي ــية واالقتصادي ــاء السياس ــهامات النس الس

ــدر والنســوية. ــية للجن ــم األساس ــرض للطــالب املفاهي ــات ويع ــهامات النســاء العربي ــادي إس انتق

االنحراف وعلم اإلجرام  ١0816264
التعريــف بعلــم اإلجــرام مــع الرتكيــز عــىل مفهــوم االنحــراف والجر÷ــة مــن وجهــة نظــر اجت�عيــة ثــم دراســة النظريــات املفــرسة 

ــة  ــة باأل¿ــاط الســلوكية االنحرافي ــة يف املــايض والحــارض ومناهــج البحــث يف الجر÷ــة إىل جانــب تعريــف الطلب للظاهــرة اإلجرامي

وأ¿ــاط الجرائــم واختالفاتهــا ومــدى انتشــارها ، واآلثــار املرتتبــة عليهــا.

علم االجتماع األدبي  ١0816265
.äوالتعرف إىل املقصود االجت�عي ألي نص أد ، äيتناول هذا املساق دراسة مناهج التحليل السوسيولوجي للنص األد

علم نفس النمو:  ١0816266
يفحــص هــذا املســاق التطــور اإلنســا× عــرب فــرتة الحيــاة مــن القصــور والطفولــة واملراهقــة إىل ســن البلــوغ والشــيخوخة.  يــدرس 

املســاق االســتقرار والتغيــ� يف تطورنــا الجســدي واملعــريف واالجت�عــي والعاطفــي.  إىل جانــب ذلــك يناقــش املســاق أوجــه التشــابه 

واالختــالف يف تطــور األفــراد ويف ثقافــات مختلفــة.

علم االجتماع الصناعي:  ١0816370
ــة واملواقــف تجــاه العمــل  ــدي العامل ــة األي ــل تشــكيل وظيف ــ�ع الصناعــي مث ــم االجت ــا مهمــة يف عل يعــرض هــذا املســاق قضاي

ووظيفــة النقابــات ونزاعــات صناعيــة وسياســيات إداريــة.  كذلــك يفحــص املســاق التعامــل بــ� العــ�ل واملــدراء وجوانــب ســلوك 

العــ�ل ومقاومتهــم ،  يناقــش املســاق أيضــاً تأثــ� العوملــة عــىل مســتقبل العمــل.

علم االجتماع األسري  ١0816371
ــا  ــة ودورهــا ووظائفه ــات األرسة العربي ــن املســاق مقوم ــن منظــور تاريخــي تطــوري ويتضم ــة م ــألرسة والقراب ــة ل دراســة تحليلي

والتغــ�ات واملشــاكل التــي تواجــه األرسة.  كــ� يتنــاول املســاق النظــم الخاصــة بــاألرسة مثــل الــزواج والطــالق واإلنجــاب والحقــوق 

ــات التغــ� وتأث�هــا  ــاً شــامالً للنظريــات االجت�عيــة ونظري ــاول املســاق تصــوراً نظري والواجبــات املنوطــة بأفــراد األرسة ، كــ� يتن

عــىل األرسة

حاجات الجماعات الخاصة:  ١0816372
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الفئــات الخاصــة التــي تشــمل (األحــداث املنحرفــ� و الســجناء و رعايــة ضحايــا الجر÷ــة و املتســول� 

ــي  ــاع االجت�ع ــوم سياســة الدف ــ� يوضــح مفه ــة، ك ــة االجت�عي ــار الخدم ــا يف إط ــ�) واحتياجاته ــي املخــدرات و املوهوب و مدمن

وأساســياتها التــي ترتبــط بالفئــات الخاصــة و عالقتهــا بالتنميــة االجت�عيــة.

الصحة النفسية:  ١0816373
يفحــص هــذا املســاق بشــكل انتقــادي اســتخدام مصطلــح ” الصحــة النفســية ” ويــدرس أألعــراض والعــالج للحــاالت واالضطرابــات 

التــي ترتبــط بالصحــة النفســية مثــل االكتئــاب وانفصــام الشــخصية والوســواس القهــري واالنتحــار ، يتحــدى املســاق النمــوذج الطبــي 

للصحــة النفســية واعتــ�ده عــىل العــالج عــن طريــق األدويــة ويقــارن بينــه وبــ� مفاهيــم يف مجــال علــم النفــس الصحــي.
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علم االجتماع الديني  ١0816480
دراســة الديــن بوصفــه ظاهــرة اجت�عيــة والتطــور التاريخــي للديــن ،ووعــي اإلنســان ، واملؤسســات الدينيــة ، والطقــوس ، والوظيفــة 

.äاالجت�عيــة للديــن يف التنظيــم االجت�عــي  مــع اهتــ�م خــاص بــدور اإلســالم االجت�عــي واملعــريف يف املجتمــع العــر

الخدمة االجتماعية الطبية:  ١0816481
يتنــاول هــذا املســاق البحــث يف مجــال تطبيــق الخدمــة االجت�عيــة يف املجــال الطبــي و تطبيقاتهــا  و فلســفتها  و أهدافهــا و دور 

االختصــايص االجت�عــي مــع املــرىض و أرسهــم و الطاقــم الطبــي و اإلداري يف املؤسســات الطبيــة و املهــارات املهنيــة التــي يحتاجهــا.

الخدمة االجتماعية وحقوق اإلنسان:  ١0816482
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم حقــوق اإلنســان وأهميتــه ، ويهــدف إىل التعــرف إىل مفهــوم الخدمــة االجت�عيــة املبنيــة عــىل حقــوق 

اإلنســان وم�رســتها يف املجــاالت املختلفــة.

الرعاية االجتماعية:  ١0816483
ــكني.   ــي وس ــار مجتمع ــاء ويف إط ــادات األطب ــفيات وعي ــزل ويف املستش ــة يف املن ــة االجت�عي ــة للرعاي ــاق مقدم ــذا املس ــدم ه يق

يناقــش املســاق حــاالت تلقــي املســاعدة والعمــل يف خدمــات الرعايــة االجت�عيــة.  يفحــص املســاق أيضــاً نظــام الرعايــة االجت�عيــة 

والصحيــة وتطبيقهــا يف قطاعــات اجت�عيــة مختلفــة ويطــور املســاق مهــارات عمليــة يف مجــال الرعايــة االجت�عيــة.

 

أعضاء هيئة التدريس

الجامعات التي تخرجوا فيهاالرتبة العلميةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة ويلزاستاذ مساعدماهر خالد أبو زنط

جامعة جالسكواستاذ مساعدفيصل عبد مسعود زعنون

جامعة مدينة نيويوركاستاذ مساعدعمر عايد

جامعة ميغيلاستاذ مساعدسامي محمد سليم الكيال×

جامعة اكسرتاستاذ مساعدجوليا دروبر

جامعة ب�زيتمدرسأسعد زه� تفال ( مبتعث )

الجامعة األردنيةمدرسمصطفى عيل حمد

الجامعة األردنيةمدرسنوره عبد املحسن األسمر

جامعة ميغيلمدرسنهى دويكات الشاعر ( مبتعثة )

جامعة ميغيلمحارضس�ح فايز صالح ( مبتعثة )

جامعة تونس مدرسبسام عورتا× 
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برنامج الجغرافيا

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الجغرافيا
عدد الساعات المعتمدةالمتطلبنوع المتطلب

18 اجباري جامعة
4اختياريجامعة
92اجباري  قسم

12اختياري  
126المجموع

 

أوال: مساقات القسم االجبارية (٩٢) ساعة معتمدة:
متطلب سابقس.مسم المساقرقم المساق

10811216  م.س. 1  10811217  م.س. 2               3جغرافية املوارد املائية 10811333
10811114  م.س. 1                 3مساحة متقدمة 10811328
                 3جغرافية العمران 10811329
10811220  م.س. 1                 3جغرافية التنمية 10811330
                 3مناهج البحث الجغرايف 10811332
10811220  م.س. 1                 3جغرافية الصناعة 10811327
10811218  م.س. 1  10811224  م.س. 2               3الجغرافيا العملية 10811434
10811220  م.س. 1                 3جغرافية النقل واملواصالت 10811435
                 3التخطيط االقليمي 10811436
10811216  م.س. 1                 3جغرافية الزراعة 10811326
                 3مبادئ االستشعار عن بعد 10811439
10811217  م.س. 1                 3مبادئ الجيومورفولوجيا 10811218
10811441  م.س. 1                 5تدريب عميل 10811442
10811225  م.س. 1                 3جغرافية السكان 10811437
                 3مبادئ الد÷وغرافيا 10811225
10811115  م.س. 1                 3مقدمة يف نظم املعلومات الجغرافيّة 10811224
10811115  م.س. 1                 3مقدمة يف تحليل الصور الجوية 10811223
10811222 äالعر å3جغرافية العا                 
                 3استخدامات الكمبيوتر يف الجغرافيا 10811221
                 3جغرافية فلسط� 10811111
                 3استخدامات االحصاء يف الجغرافيا 10811219
                 3مبادئ الجيولوجيا 10811217
                 3مبادئ املناخ 10811216
                 3مبادئ الخرائط وطرق التمثيل الكارتوغرايف 10811115
                 3مبادئ املساحة 10811114
                 3مدخل اىل الجغرافيا الطبيعية 10811113
                 3مدخل اىل الجغرافيا البرشية 10811112
10811332  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 10811441
                 3مبادئ الجغرافيا االقتصادية 10811220
10811216  م.س. 1  10811218  م.س. 2               3جغرافية األرايض الجافة 10811440
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ثانيا: مساقات القسم االختيارية (١٢) ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية:
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3دراسات جغرافية ميدانية 10811362
10811216  م.س. 1                 3الجغرافيا املناخية والنباتية 10811251
10811115  م.س. 1                 3الرسم الكارتوغرايف 10811355
                 3املحافظة عىل البيئة 10811253
10811115  م.س. 1  10811221  م.س. 2               3تصميم املخططات §ساعدة الحاسوب 10811254
                 3نظرية املوقع 10811365
                 3موضوع جغرايف باللغة االنجليزية 10811469
                 3جغرافية السياحة 10811363
10811218  م.س. 1                 3جغرافية الرتبة 10811361
                 3الجغرافية الحيوية 10811360
                 3جغرافية العاå الجديد 10811359
10811218  م.س. 1                 3دراسات جيومورفولوجية 10811358
                 3جغرافية العاå االسالمي 10811357
10811217  م.س. 1                 3مبادئ علم الصخور 10811356
10811224  م.س. 1                 3نظم املعلومات الجغرافية 10811364
                 3اساليب التحليل الد÷وغرايف 10811467
                 3الجغرافيا الفلكية 10811468
                 3مبادئ النظام العاملي لتحديد املواقع 10811250
10811115  م.س. 1                 3دراسة وتحليل الخرائط 10811466
                 3جغرافية العاå القديم 10811252
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وصف المساقات 

10811111 جغرافية فلسطين 
ــاخ  ــة كالتضاريــس واملن ــة الطبيعي ــة) مــن الناحي ــة (االنتدابي ــه فلســط� التاريخي ــب بوطن ــف الطال يهــدف هــذا املســاق اىل تعري

والرتبــة وامليــاه، ومــن الناحيــة البرشيــة كالســكان والتغــ�ات التــي طــرأت عليــه عــرب التاريخ وخاصــة التهجــ� الج�عي للفلســطيني� 

عــام 1948، ومــن الناحيــة االقتصاديــة كالزراعــة والصناعــة والتجــارة. كــ� يهــدف هــذا املســاق اىل ترســيخ انتــ�ء اللطلبــة ألرضهــم 

ومجتمعهــم الفلســطيني عــن طريــق تزويدهــم بالحقائــق املتعلقــة بــاالرض واالنســان. 

10811112 مدخل الى الجغرافيا البشرية 
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة مناهــج البحــث الجغــرايف البــرشي ومدارســه الفكريــة، وظهــور االنســان وانتشــاره عــىل ســطح 

االرض

10811113 مدخل الى الجغرافيا الطبيعية 
ــة، دراســة االجــرام الســ�وية والنظــام  ــا الطبيعي ــا الجغرافي ــي تعالجه ــات الت ــة باملوضوع ــف الطلب ــدف هــذا املســاق اىل تعري يه

الشــميس، ونظريــات اصــل االرض، ومكونــات القــرشة االرضيــة، والبحــار واملحيطــات ونشــأتها،، وحــركات ميــاه البحــار واملحيطــات، 

واملنــاخ والرتبــة وامليــاه، وتشــكل مظاهــر ســطح االرض.

10811114 مبادئ المساحة 
يهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطلبــة مــن إجراء القياســات امليدانيــة للمعــاå كاألبنية وقطــع االرايض والشــوارع، واعــداد املخططات 

لهــا باســتخدام أجهــزة املاحــة األرضيــة. ويشــتمل املســاق عــىل جانــب نظــري يعــرف الطلبــة بالقواعــد األساســية للمســاحة، وجانــب 

تطبيقــي و»اريــن عمليــة عــىل مســاحة الجنزير، واملســاحة املســتوية، واليودوليت، والدســتومات، وحســاب املســاحات

10811115 مبادئ الخرائط وطرق التمثيل الكارتوغرافي:
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة الخرائــط بأنواعهــا املختلفــة، وقــراءة الخريطــة وتحليــل رموزهــا، واســتخراج البيانــات الالزمــة مــن 

الخريطــة، مثــل: املســافات واملســاحات. يــدرس هــذا املســاق أيضــاً أســاليب التمثيــل الكارتوغــرايف املســتخدمة يف صناعــة الخرائــط.

10811216 مبادئ المناخ:
يشــتمل هــذا املســاق والعالقــة بينــه وبــ� علــم األرصــاد، ولغــالف الغــازي مــن حيــث، الرتكيــب وأثــره يف التحكــم يف بيئــة األرض، 

وراســة عنــارص املنــاخ املختلفــة (اإلشــعاع الشــميس، الحــرارة، والريـــاح، والضغــط الجــوي، والرطوبــة والتكاثــف، واألمطار، والســحب، 

والضبــاب) واألســس العامــة التــي ترتكــز عليهــا التصنيفــات املناخيــة العامليــة.

10811217 مبادئ الجيولوجيا:
ــرة يف الســطح  ــة املؤث ــل الخارجي ــس، والعوام ــدة للتضاري ــا والحــركات املول ــة وبنيته ــن القــرشة األرضي ــدرس هــذا املســاق تكوي ي

ــة. الخارجــي للقــرشة األرضي

10811218 مبادئ الجيومورفولوجيا:
يــدرس هــذا املســاق أشــكال ســطح األرض مــن حيــث وصفهــا، توزيعهــا، تطورهــا، تفســ� نشــأتها، ويرتكــز يف »يــزه لظاهــرات ســطح 

األرض بعضهــا بعضــاً عــىل البنيــة الجيولوجيــة، والعمليــة الجيومورفيـــة، واملرحلــة الزمنيــة، والركائــز واألفــكار األساســية التــي يقــوم 

عليهــا هــذا العلــم، ودور العوامـــل والعمليــات الجيومورفولوجيــة التــي تعــود يف نشــأتها إىل عوامــل بنيويــة، كالبنيــات االنكســارية، 

ــة  ــات الخارجي ــن العملي ــة ع ــة الناتج ــة، الجيومورفولوجيـ ــة واملائل ــات األفقي ــة بالثني ــرات املرتبط ــة، والظاه ــة والربكاني وااللتوائي

كاالنــزالق األريض، واألشــكال الكارســتية، والجموديــة، واألشــكال الســاحلية.
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10811219 استخدامات اإلحصاء في الجغرافيا:
يــدرس هــذا املســاق مقاييــس الرسعــة املركزيــة، ومقاييــس التشــتت، والتوزيــع الطبيعــي، ومعامــل االرتبــاط، ومعامــل االنحــدار، 

ونظريــة العينــات والداللــة اإلحصائيــة.

10811220 مبادئ الجغرافيا االقتصادية:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعميــق معــارف الطلبــة §بــادئ الجغرافيــة االقتصاديــة وقوانينهــا، وأقســامها، ومناهــج البحــث فيهــا، ملــا 

لذلــك مــن أهميــة يف رفــع درجــة وعــي الطالــب وفهمــه الســليم لجملــة الظــروف اإلنتاجيــة الطبيعيــة والبرشيــة، ومــا »ليــه مــن 

تأثــ�ات مختلفــة تقــرر إىل حــد بعيــد مراكــز الثقــل االقتصــادي يف العــاå واأل¿ــاط الســائدة يف مختلــف املناطــق.

10811221 استخدامات الكمبيوتر في الجغرافيا:
يشــتمل هــذا املســاق عــىل األســـس العامــة النظريــة لعلــم الكمبيوتــر، واســتخدام (word) إلعــداد التقاريــر العلميــة, واســتخدام 

(Excel) إلعــداد األشــكال البيانيــة الجغرافيــة، والربامــج االحصائيــة يف ادخــال البيانــات االحصائيــة وتحليلهــا، واإلنرتنــت للبحــث عــن 

املواقــع الجغرافيــة واســتخدامها يف الحصــول عــىل املعلومــات الجغرافيــة.

10811222 جغرافية العالم العربي:
يتناول الوطن العرä دراسة جغرافية إقليمية متكاملة، وذلك قبل االنتقال إىل دراسة بعض أقطاره دراسة تفصيلية.

10811223 مقدمة في تحليل الصور الجوية:
دراســة الصــور الجويــة، مــن حيــث أنواعهــا وخصائصهــا الهندســية والضوئيــة، وتحليــل الصــور الجويــة باســتخدام األجهــزة البرصيــة، 

وإعــداد الخرائــط، واســتخدامات األرض.

10811224 مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية:
يتنــاول تاريــخ نظــم املعلومــات الجغرافيــة وتطورهــا، وأهميتهــا يف الجغرافيــا وخاصــة يف الخرائط والتحليــل املكا× للمعــاå والظواهر 

..(ArcGIS) وبرنامــج (Arcview) املختلفــة، وتطبيقــات عمليــة عــىل برامــج نظم املعلومــات الجغرافيــة املتوفرة مثــل برنامــج

10811225 مبادئ الديموغرافيا:
يهــدف املســاق إىل دراســة النظريــات والسياســات الســكانية املختلفــة، ومصــادر البيانــات الســكانية والحرضيــة، والوفــاة، والهجــرة 

ومعدالتهــا، والعوامــل املؤثــرة عليهــا.

10811326 جغرافية الزراعة: 
يــدرس هــذا املســاق تحليــل أهميــة الجغرافيــا الزراعيــة ومكانتهــا، والظــروف الطبيعيــة املؤثــرة يف الزراعــة كعلــم مســتقل، وعالقتهــا 

بالبيئــة البرشيــة، والعوامــل االقتصاديــة واالجت�عيــة وأثرهــا يف تطــور الزراعــة، ونظــم الزراعــة يف العــاå، وأهــم األســس واألســاليب 

املتبعــة يف الدراســة الحقليــة.

10811327 جغرافية الصناعة: 
ــة، والنظــام  ــع اإلقليمــي للصناعـ ــة والسياســية، والتوزي ــة والتاريخي ــة واالقتصادي ــدرس املســاق الصناعــة مــن الجوانــب الجغرافي ي

الصناعــي و¿ــو الصناعــة، وأ¿ــاط التوزيــع الصناعــي، واإلنتــاج الصناعــي عــىل املســتوى اإلقليمــي والعاملــي، والعوامــل املؤثــرة فيــه، 

ونظريــة املوقــع الصناعــي، وأهــداف اســرتاتيجية التخطيــط التنمــوي.

10811328 مساحة متقدمة: 
ــات، مســاحة املســارات،  ــادئ املســاحة ويضيــف إليهــا طــرق حســاب املســاحات والكمي هــذا املســاق يبنــي عــىل موضوعــات مب

ــة. ــات األفقي شــبكات اإلحداثي
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10811329 جغرافية العمران: 
ــض  ــتخدام االرض، وبع ــاط اس ــدن وا¿ ــط امل ــ�، وتخطي ــرضي وخصائصه ــي والح ــكن الريف ــاط الس ــة ا¿ ــاق اىل دراس ــدف املس يه

ــدن. مشــاكل امل

10811330 جغرافية التنمية: 
ــة،  ــة، االجت�عي ــية، االقتصادي ــة: السياس ــا املختلف ــة ونواحيه ــا التنموي ــادىء الجغرافي ــف §ب ــاق إىل التعري ــذا املس ــدف ه يه  

ــة  ــتويات الجغرافي ــىل املس ــتدامة ع ــة املس ــوم التنمي ــة ملفه ــاد املكاني ــل األبع ــة، وتحلي ــة، والتقني ــة، الصحي ــة، الد÷وغرافي الثقافي

املختلفــة، وتأثــ� الظواهــر الطبيعيــة والبرشيــة عــىل عمليــة التنميــة مــع الرتكيــز عــىل الواقــع الجغــرايف للتنميــة يف فلســط�. ويحلــل 

املســاق الفروقــات اإلقليميــة والعامليــة يف األ¿ــاط التنمويــة الســائدة يف العــاå واألســباب التــي أدت إىل ظهــور هــذه األ¿ــاط، كــ� 

يناقــش املســاق يف ســياق تاريخــي االســرتاتيجيات التنمويــة التــي تــم اتباعهــا يف العديــد مــن الــدول وفعاليــة هــذه االســرتاتيجيات يف 

تحقيــق التنميــة املســتدامة. ويقــدم املســاق تحليــالً منهجيــاً ملوضــوع الدعــم الــدويل وأنواعــه املختلفــة ودوره يف تحفيــز أو تخلــف 

العمليــة التتمويــة يف بلــدان ومناطــق العــاå املختلفــة مــع إعطــاء األمثلــة لتوضيــح ذلــك.

10811332 مناهج البحث الجغرافي: 
ــا ،  ــوث ومناهجه ــواع البح ــا ، وأن ــا وتحليله ــكالت وتحديده ــا، واملش ــي يف الجغرافي ــث العلم ــوات البح ــاق خط ــذا املس ــاول ه يتن

وأســاليب جمــع البيانــات واملعلومــات، ويهــدف املســاق اىل اكســاب الطلبــة املهــارات الالزمــة العــداد البحــوث العلميــة بطريــق 

ســليمة.

 

10811333 جغرافية الموارد المائية: 
يــدرس هــذا املســاق دورة امليــاه الطبيعيــة، وعنارصهــا األساســية، وبخاصــة كميــة األمطــار، (التبخــرـ النتــح)، والترسب املــاÔ يف الرتبة، 

وامليــاه الجوفيــة، واألنهــار والبحــ�ات، والبحــار واملحيطــات، وكميــات امليــاه مــن حيــث الوفــرة والقلــة والخصائــص، واختالفهــا زمانــاً 

ومكانــاً، واســتغاللها وتطويرهــا واملحافظــة عليهــا، وكذلــك العالقــات القا`ــة فيــ� بينهــا وبــ� اإلنســان.

10811434 الجغرافيا العملية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعزيــز قــدرات الطلبــة عــىل فهــم الظاهــرات الجغرافيــة يف البيئــات املختلفــة مــن حــي توزعهــا، وخصائصها، 

ــات  ــع البيان ــات وجم ــذ القياس ــاليب أخ ــل أس ــك، مث ــق ذل ــة لتحقي ــارات الرضوري ــتخدام امله ــا، واس ــرأ عليه ــي تط ــ�ات الت والتغ

ــذا  ــوم ه ــر. ويق ــداد التقاري ــات وإع ــط التوزيع ــداد خرائ ــة، وإع ــاليب حديث ــا بأس ــرض نتائجه ــا وع ــا وتحليله ــا ومعالجته وتبويبه

املســاق عــىل العمــل امليــدا× واســتخدام برامــج الحاســوب الجغرافيــة واملختــربات.

10811435 جغرافية النقل والمواصالت: 
يــدرس املســاق النقــل واالنتقــال، والوصــل واالتصــال وتطورهــ� حتــى الوقــت الحــارض، ومــدى تأثــ� كل منهــ� بالعوامــل الطبيعيــة 

والبرشيــة، وأنــواع النقــل الــربي واملــاÔ والجــوي، وســائل املواصــالت، وتطورهــا حتــى الوقــت الحــارض، ومــدى اســتجابتها لــرد فعــل 

الوســط الطبيعــي الــذي تقــوم فيــه، وأثرهــا يف االقتصــاد الوطنــي والعاملــي.

10811436 التخطيط اإلقليمي: 
يــدرس املســاق التخطيــط وعالقتــه بالجغرافيــا، والعوامــل املؤثــرة عــىل التخطيــط، ودراســة أنواعــه املختلفــة الزراعــي والصناعــي ... 

ألــخ، وأ¿ــاط التخطيــط يف الــدول ذات األنظمــة االجت�عيــة املتباينــة، وكيفيــة تصنيــف األقاليــم داخــل منطقــة الدراســة.

10811437 جغرافية السكان: 
ــة للســكان،  ــة العام ــة. والحرك ــب الســكانية املختلف ــه، والرتاكي ــرة في ــل املؤث ــرايف للســكان، والعوام ــع الجغ ــدرس املســاق التوزي ي

ــة. ــوارد الطبيعي ــة، وامل ــم بالبيئ وعالقته
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10811439 مبادئ االستشعار عن بعد: 
يــدرس املســاق أساســيات االستشــعار عــن بعــد الكهرومغناطيــيس، والنظــم اإلستشــعارية املحمولــة يف األقــ�ر الصناعيــة الدائــرة يف 

الفضــاء، ومعالجــة الصــور الفضائيــة وتحليلهــا، وتطبيقــات عمليــة عــىل ¿ــاذج مــن الصــور باســتخدام الربامــج املتخصصــة املتوفــرة 

يف مختــرب حاســوب الجغرافيــا.

10811440 جغرافية األراضي الجافة: 
موقــع األقاليــم الجافــة، وظروفهــا املناخيــة، واملورفولوجيــة، والحيويــة، ومصــادر الــöوة الطبيعيــة، مصــادر امليــاه، وأثــر ذلــك عــىل 

النظــم البرشيــة مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجت�عيــة، ومشاكـــل البيئــة مثــل التصحــر ”امللوحــة، انجــراف الرتبــة، التلــوث“. وأهــم 

الحلــول املمكنــة ملعالجــة مشــاكل البيئــة، والتطلعــات املســتقبلية مــن أجــل تطويــر هــذه البيئــة.

1010811441 مشروع تخرج: 
يــدرس املســاق أساســيات االستشــعار عــن بعــد الكهرومغناطيــيس، والنظــم اإلستشــعارية املحمولــة يف األقــ�ر الصناعيــة الدائــرة يف 

الفضــاء، ومعالجــة الصــور الفضائيــة وتحليلهــا، وتطبيقــات عمليــة عــىل ¿ــاذج مــن الصــور باســتخدام الربامــج املتخصصــة املتوفــرة 

يف مختــرب حاســوب الجغرافيــا.

 

1010811442 تدريب عملي: 
يقــوم الطالــب يف هــذا املســاق بعــد مناقشــته ملــرشوع التخــرج بنجــاح باجــراء تدريــب عمــيل يف موسســات عامــة او خاصــة، وطنيــة 

او اقليميــة او دوليــة، تعنــى باملواضيــع والتطبيقــات الجغرافيــة، بواقــع 200 ســاعة تدريبيــة، ويتــم تحديــد املؤسســات مــن قبــل 

ــة، وتأهيلهــم لالنخــراط يف ســوق العمــل  القســم وبالتنســيق مــع ادارة الجامعــة، ويهــدف هــذا املســاق اىل صقــل قــدرات الطلب

§ختلــف اشــكاله.

10811250 مبادئ النظام العالمي لتحديد المواقع: 
يغطــي هــذا املســاق اساســيات النظــام العاملــي لتحديــد املواقــع بواســطة االقــ�ر الصناعيــة، كــ� يعــرف الطلبــة بطريقــة عملــه، 

وطبيعــة االشــارة الكهرومغناطيســية املســتخدمة، ومصــادر االخطــاء وســبل معالجتهــا. كــ� يشــتمل املســاق عــىل رشح لعمــل النطــام 

يف الــرب والبحــر والجــو. ويشــتمل املســاق ايضــا عــىل عمــل ميــدا× لجمــع البيانــات وتحليلهــا. 

10811251 الجغرافية المناخية والنباتية: 
يهــدف املســاق إىل دراســة تطبيقيــة كميــة لعنــارص املنــاخ، ودراســة أهــم النظــم املســتخدمة يف املادتــ� العلميــة والعمليــة املختلفة، 

مثــل: معامــالت الحــرارة، والجفــاف، والرطوبــة، وامليزانيــة املائيــة، وميزانيــة ”اإلشــعاع الشــميس“، وتعيــ� حركــة الريــاح و»ثيلهــا 

كميــاً، وظــروف الطقــس ودراســات التنبــؤ بحــاالت الطقــس، و»ثيلهــا عــىل لوحــات الطقــس.

10811252 جغرافية العالم القديم 1
يــدرس هــذا املســاق الجغرافيا اإلقليمية لكل من قارة آســيا وأوروبا وافريقيا ك� يتناول بالدراســة الوضع.: املوقــع، والبنية والتضاريس، 

واألقاليــم املناخيــة، والســكان، و  االقتصــادي ”الزراعــة بأنواعهــا املختلفــة“ والتعديــن، والصناعــة“، وتــدرس دولتــان كــ�دة تطبيقيــة.

 قــارة آســيا: املوقــع، والبنيــة والتضاريــس، واملنــاخ واألقاليــم املناخيــة، والنبــات الطبيعــي، والصحــاري، والســكان، وحرفــة الزراعــة، 

والتعديــن، والصناعــة واألقاليــم الصناعيــة، ودراســة حــوض البحــر األبيــض املتوســط تشــمل وصفــاً تامــاً إلقليــم البحــر املتوســط.

10811253 المحافظة على البيئة:
ــة بــ� اإلنســان وبيئتــه القد÷ــة منهــا والحديثــة، وبيــان أثــر كل منهــا عــىل اآلخــر، عــرض  يــدرس هــذا املســاق العالقــات املتبادل

لبعــض املــدارس القد÷ــة والحديثــة، ورأي هــذه املــدارس يف هــذه العالقــات املتبادلــة، ومــا ينجــم عــن هــذه العالقــات مــن مشــاكل، 

وخصوصــاً يف عــرص العلــم والتقــدم الصناعــي والعمــرا×، ومــا نجــم عــن هــذا التقــدم الصناعــي والعمــرا×، مــن مشــكالت خطــ�ة 

أدت إىل اإلخــالل بالتــوازن البيئــي؛ كمشــكالت التلــوث بأنواعــه، ومشــكالت إنتــاج الغــذاء وتوزيعــه، واســتنزاف املــوارد، والتصحــر 
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وغ�هــا. تــدرس هــذه املشــكالت مــن حيــث أســبابها ونتائجهــا ووضــع الحلــول املناســبة لهــا، مــع رضورة الرتكيــز عــىل رضورة اعتــ�د 

التخطيــط العلمــي الســليم، لإلبقــاء عــىل التــوازن البيئــي، وعــدم اإلخــالل بــه لصالــح حيــاة اإلنســان عــىل هــذه األرض.

10811254 تصميم المخططات بواسطة الحاسوب: 
بعــد أن يتعلــم الطالــب املبــادئ األساســية الســتخدام الحاســوب يف الجغرافيــا، يتــم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل الربامــج املتخصصــة 

يف الرســم الهنــديس واملفيــدة للجغرافيــ� حيــث يتــم إعطــاء تركيــز أكــرب عــىل رســم الخرائــط واملخططــات.

10811355 الرسم الكارتوغرافي: 
ــة  ــدوي يف صناع ــرايف, واســتخدام أدوات الرســم الي ــل الكارتوغ ــط وطــرق التمثي ــادئ الخرائ ــالً ملســاق مب يعــد هــذا املســاق مكم

ــة. ــرق الفني ــة بالط ــة والكمي ــات النوعي ــط التوزيع ــداد خرائ ــط. وإع الخرائ

10811356 مبادئ علم الصخور: 
يهدف املساق إىل دراسة القرشة األرضية، والصخور، وأنواعها، وانتشارها، والتعرف عليها.

10811357 جغرافية العالم اإلسالمي: 
ــه  ــع والبعــد االســرتاتيجي لوحدت ــة املوق ــاء الضــوء عــىل أهمي ــة موجــزة للعــاå اإلســالمي، وإلق يهــدف املســاق إىل دراســة إقليمي

الطبيعيــة، والرتكيــز عــىل الظــروف الطبيعيــة - البنــاء الجيولوجــي، واملنــاخ والوضــع الحيــوي، والظــروف البرشيــة، ونــوع األنشــطة 

االقتصاديــة، وانعكاســات ذلــك عــىل الظــروف االجت�عيــة، وإمكانيــة الوحــدة ومقوماتهــا عــىل أســاس العقيــدة وظــروف املوقــع. 

وتتــم الدراســة بعــد دراســة تطبيقيــة لوحدتــ� سياســيت�. إحداهــ� مــن داخــل الوطــن العــرä، واألخــرى مــن خارجــه.

10811358 دراسات جيومورفولوجية: 
يــدرس املســاق الظواهــر الجيومورفولوجيــة املرتتبــة عــىل العمليــات الجيومورفولوجيــة الــواردة يف مســاق 34215 وصفــاً وتحليــالً 

ــكال  ــة باألش ــة ممثل ــق الجاف ــة يف املناط ــر جيومورفولوجي ــن ظواه ــ] م ــت امليكاني ــات النح ــىل عملي ــب ع ــا يرتت ــاً، وم وتصنيف

ــة يف  ــة والحــارة، واألشــكال الج�دي ــة، واألشــكال الســاحلية يف املناطــق املعتدل ــف واملصاطــب النهري ــة، وشــبكة الترصي الصحراوي

املناطــق البــاردة، واألشــكال الكارســتية كنتيجــة لإلذابــة الكي�ويــة وتبايناتهــا حســب املناخــات والصخــور املختلفــة، وأهميــة الدراســة 

ــة، واألغــراض العســكرية. ــا االقتصادي ــة مســاهمتها يف التحضــ� للمرشوعــات الهندســية، والجيولوجي ــة وإمكاني الجيومورفولوجي

10811359  جغرافية العالم الجديد: 
يــدرس املســاق قــارة أمريــكا الشــ�لية: تاريــخ اكتشــاف القــارة، والبنيــة والتضاريــس، واملنــاخ واألقاليــم املناخيــة، والنبــات الطبيعــي، 

ــزه،  ــن وأشــهر مراك ــم، والنشــاط االقتصــادي ”الزراعــة وأ¿ــاط االســتخدام الزراعــي، والتعدي ــات، والســكان وتوزيعه وأقســام الرتب

والصناعــة، والتجــارة“ ودراســة مفصلــة عــن كنــدا تشــمل الجوانــب الطبيعيــة والبرشيــة. قــارة أمريــكا الجنوبيــة: املوقــع، والبنيــة 

ــة، والنبــات الطبيعــي ”غابــات، حشــائش، أعشــاب“ وأقاليــم، مــع امتــداد القــارة. الســكان  ــاخ واألقاليــم املناخي والتضاريــس، واملن

وتراكيبهــم املختلفــة، والنشــاط االقتصــادي، والزراعــة، واملراعــي، والزراعــة املطريــة، والزراعــة املرويــة، والتعديــن، والصناعة، ودراســة 

تفصيليــة للربازيــل وتشــييل؛ وتشــمل الجوانــب الطبيعيــة والبرشيــة ” الســكان ونشــاطهم االقتصــادي“.

10811360 الجغرافيا الحيوية: 
يهــدف املســاق إىل تأكيــد الحفــاظ عــىل خصائــص البيئــة وصيانتهــا مــن عوامــل التدمــ� والتدهــور، ودراســة التوزيــع املــكا× للحيــاة 

”النباتيــة والحيوانيــة“ عــىل ســطح األرض، والعوامــل التــي عملــت عــىل تنـــوع األ¿ــاط املكانيــة وتباينهــا، واملنهــج الجغــرايف، وماهيــة 

الجغرافيــة الحيويــة، وأســس تصنيـــف النبــات والحيــوان، وأهــم هــذه التصنيفــات، والعوامــل التــي تتحكــم بتوزيــع الغطــاء النبــا[، 

واملجامــع الحيوانيــة والنباتيــة الرئيســية، ودراســة أقاليــم ”النبــات الطبيعــي، والحيوانــات الربيــة“، ودراســة األحيــاء املائيــة بشــكل 

. مفصل
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10811361 جغرافية التربة: 
يــدرس املســاق الرتبــة مكوناتهــا، وعوامــل تشــكلها، وتصنيفاتهــا الرئيســية، وتوزيعهــا يف العــاå، وأثــر ذلــك عــىل الصــورة التوزيعيــة 

للغطــاء النبــا[ الطبيعــي، واإلنتــاج الزراعــي بشــكل خــاص.

10811362 دراسات جغرافية ميدانية: 
يهدف املساق إىل التعريف بالظاهرات الجغرافية، ومراقبتها، ومالحظتها ميدانياً من خالل الرحالت والدراسات امليدانية.

10811363 جغرافية السياحة: 
يتنــاول هــذا املســاق جغرافيــة الســياحة مــن حيــث مضمونهــا ومنهجهــا، و العالقــة بــ� الســياحة والجغرافيــا، كــ� يعــرض تاريــخ 

ــار  ــم دراســة اآلث ــرة يف الطلــب الســياحي، ث ــل العوامــل املؤث الســياحة مــن حيــث أ¿اطهــا، باالضافــة اىل املــوارد الســياحية وتحلي

االقتصاديــة والبيئيــة واالجت�عيــة للسياحةوالنشــاط الســياحي عــىل املســتوى الــدويل واالقليمــي والوطنــي.

10811364 نظم المعلومات الجغرافية2: 
يعــد هــذا املســاق اســتك�الً ملســاق مقدمــة يف نظــم املعلومــات الجغرافيــة. فهــو يهــدف إىل دراســة األســاليب املتقدمــة يف تحليــل 

البيانــات املكانيــة والوصفيــة، وإعــداد مشــاريع تطبيقيــة يف املوضوعــات املختلفــة كالخرائــط والعمران والبيئة والســكان واســتع�الت 

األرايض بواســطة برامــج نظــم املعلومــات الجغرافيــة، و»كــ� الطلبــة إعــداد دراســتهم باألســاليب الحديثــة.

10811365 نظرية الموقع: 
يــدرس هــذا املســاق النظريــات التــي تعالــج خصائــص املوقــع الزراعــي واملوقــع الصناعــي والعوامــل املؤثــرة يف تحديــد تلــك املواقــع، 

مثــل نظريــة فــون ثونــون ونظريــة فيــرب ونظريــة فيــرت.

10811466 دراسة وتحليل الخرائط: 
ــة مــن الخرائــط، وتحليلهــا كجــزء غــ�  ــة - الجيولوجي ــة رســم املقاطــع الطبوغرافي ــة عــىل كيفي يهــدف املســاق إىل تدريــب الطلب

منفصــل عــن باقــي أجــزاء الخريطــة، والتــدرب عــىل تحليــل بعــض أنــواع الخرائــط األخــرى.

10811467 أساليب التحليل الديمغرافي: 
يــدرس املســاق الطــرق املســتخدمة يف قيــاس دراســة مصــادر البيانــات الســكانية، وتحليــل البيانــات الد÷غرافيــة املتعلقــة بالحفريــة، 

والوفيــات والهجــرة، وجــداول الحيــاة، واالســقطات الســكانية.

10811468 الجغرافيا الفلكية: 
ــة  ــه املجموعــة الشمســية والخصائــص الفيزيائيــة والكيميائي ــات التــي تناولــت تشــكل الكــون §ــا في يــدرس هــذا املســاق النظري

ــة يف رصــد االجــرام الســ�وية باســتخدام التلســكوب. لألجــرام الســ�وية، كــ� يشــتمل املســاق عــىل تطبيقــات عملي

10811469 موضوع جغرافي باللغة اإلنجليزية: 
يتنــاول دراســة بعــض املوضوعــات الجغرافيــة، والطبيعيــة، والبرشيــة، واالقتصاديــة باللغــة اإلنجليزيــة، وال ســي� تلــك املوضوعــات 

التــي å تــرد يف خطــة القســم للســنوات األربــع، بقصــد تغطيـــة التفاصيل يف هــذه املوضوعــات وإكســاب الطلبة حصيلــة املصطلحات 

األجنبيــة يف علــم الجغرافيــة.

10811470 الجغرافيا السياسية: 
ــة وعالقــات  ــة عــىل رقعــة محــددة مــن األرايض، واملشــاكل الدولي ــة والخارجي ــه الداخلي يهــدف املســاق إىل دراســة اإلنســان وعالقات

الــدول ببعضهــا، ومقومــات الــدول وحدودهــا السياســية، ومراحــل تطــور الــدول، والعالقــات الدوليــة، والتوســع االســتع�ري، والنشــاط 

ــ]،  ــا×، واألمري ــايل، واألمل ــيس، واإليط ــزي، والفرن ــتع�ر اإلنجلي ــل: االس ــة مث ــتع�رية الهام ــدول االس ــض ال ــم لبع ــتع�ري القدي االس

ــة املعــارصة التــي أدت إىل وقــوع الحــروب. وغ�هــا، وتوضيــح بعــض أســاليب االســتع�ر الحديــث، وبعــض مشــاكل الحــدود الدولي
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أعضاء هيئة التدريس

الجامعات التي تخرجوا فيهاالرتبة العلميةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة ارالنجن، أملانيااستاذ محمد ابوصفط

جامعة درم، بريطانيااستاذ مشاركحس� احمد

جامعة بنسلفانيا، الواليات املتحدة االمريكيةاستاذ مشاركعزيز الدويك

جامعة درم، بريطانيااستاذ مساعداحمد رأفت غضية

جامعة نوتنجهام، بريطانيااستاذ مساعداحمد طه

جامعة تشارلز، تشيكوسلوفاكيااستاذ مساعدطه العداربة

كلية البنات، جامعة ع� شمس، جمهورية مرص العربيةاستاذ مساعدماهر ابوصالح

جامعة درم، بريطانيااستاذ مساعدوائل عناب

جامعة ايوا الش�لية، الواليات املتحدة االمريكيةمدرسسائد ابو حجلة
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برنامج علم النفس

الرسالة:
ــد االحتياجــات النفســية الواجــب إشــباعها  ــا املجتمــع، وتحدي ــي يعانيه ــة الت ــات النفســية واالجت�عي ــة املشــكالت واالضطراب مواجه

ــة املســتجدات يف مجــاالت الخدمــات  ــره، ومواكب ــة التفكــ� العلمــي واملنطقــي والنقــدي وتطوي ــا، وتنمي ــا والعمــل عــىل تحقيقه وفهمه

ــة. ــة واالجت�عي النفســية والرتبوي

الرؤية:
ــة  ــتويات الصح ــق مس ــيس و تحقي ــي النف ــول اىل الوع ــة. و الوص ــادية والبحثي ــية واإلرش ــات النفس ــم الخدم ــز يف تقدي ــق التمي تحقي

ــاء املجتمــع املحــيل. ــدى أبن النفســية ل

األهداف: 
رفد املجتمع املحيل باختصاصي� قادرين عىل تلبية الحاجات النفسية.• 

الحد من االضطرابات واملشكالت النفسية والرتبوية.• 

تعديل االتجاهات نحو الخدمات النفسية.• 

إكساب الخريج� مهارات التفك� والبحث العلمي والخدمات اإلرشادية. • 

مخرجات التعلم:
أن ÷تلك الطالب مبادئ نظرية يف تخصصه.• 

أن يكون قادراً عىل تحديد املشكالت النفسية وحلها.• 

أن يلم باملهارات االرشادية.• 

أن يكون قادراً عىل العمل البحثي يف مجاالت علم النفس واالرشاد .• 

ان يكون الطالب قادراً عىل بناء وتطوير الربامج االرشادية التي تالئم الفئات االرشادية املختلفة.• 
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خطة برنامج علم النفس واإلرشاد 
عدد الساعات المعتمدةنوع المتطلب

18متطلبات الجامعة

89متطلبات التخصص 

15متطلبات التخصص االختيارية

4متطلبات حرة

126املجموع

متطلبات تخصص علم النفس واإلرشاد
أوًال: متطلبات التخصص اإلجبارية: (٨٩ ساعة معتمدة)

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3االختبارات النفسية 10805425
10805206  م.س. 1                 3العالج السلو^ املعريف 10805315
10805207  م.س. 1                 3سيكولوجية اإلدمان 10805319
10805206  م.س. 1                 3اإلرشاد الجم  عي 10805316
10805210  م.س. 1                 3علم النفس التجريبي 10805314
                 3قضايا معارصة يف االرشاد النفيس 10805317
10805206  م.س. 1                 3مشكالت الطلبة وطرق عالجها 10805318
                 3علم النفس االعالمي 10805320
                 3اإلرشاد االرسي 10805421
                 3اإلرشاد املهني 10805422
                 3مناهج البحث يف علم النفس واإلرشاد 10805424
                 4تدريب ميدا× يف اإلرشاد 1 10805426
                 4تدريب ميدا× يف اإلرشاد 2 10805427
                 3مرشوع تطبيقي للتخرج 10805428
10805210  م.س. 1                 3القياس النفيس 10805313
10805206  م.س. 1                 3مهارات اإلرشاد النفيس 10805209
                 3مهارات التعامل مع الضغط النفيس 10805423
10805100  م.س. 1                 3علم نفس الشخصية 10805205
10805100  م.س. 1                 3علم نفس النمو 10805102
10805100  م.س. 1                 3علم النفس الفسيولوجي 10805103
10805100  م.س. 1                 3مبادىء الصحة النفسية 10805104
                 3مدخل إىل علم النفس 10805100
                 3التوجيه واإلرشاد النفيس 10805101
10805206  م.س. 1                 3اإلرشاد املدريس 10805211
10805100  م.س. 1                 3نظريات اإلرشاد النفيس 10805206
10805103  م.س. 1                 3االضطرابات النفسية وتشخيصها 10805207
10805100  م.س. 1                 3علم النفس االجت�عي 10805208
                 3طرق اإلحصاء بالحاسوب 10805210
10805100  م.س. 1                 3علم النفس الرتبوي 10805212
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متطلبات التخصص االختيارية: (٢٧ ساعة معتمدة)
يختار الطالب منها ١٥ ساعة معتمدة:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3علم النفس العيادي 10805458
10805255 Ô3علم نفس الجنا                 
10805100  م.س. 1                 3علم النفس املعريف 10805254
                 3اإلرشاد الديني 10805459
                 3سيكولوجية املراهقة 10805152
                 3إرشاد الفئات الخاصة 10805357
                 3إرشاد األزمات 10805356
                 3مدخل إىل الرتبية الخاصة 10805253
                 3علم نفس اللعب 10805151
                 3األنشطة التعب�ية يف اإلرشاد 10805460
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وصف المساقات

10805100  مدخل الى علم النفس 
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف بعلــم النفــس مــن حيــث: ماهيتــه وأهدافــه ومجاالتــه وطــرق البحــث فيــه، كــ� يتنــاول بعــض 

املوضوعــات النفســية التــي تهــم الدارســ� لعلــم النفــس، كاالنتبــاه، واإلدارك، والذاكــرة، والــرصاع، والدافعيــة، كــ� يقــدم املســاق 

ــة. ــة،  والجشــطالتية،  والروجري ــة، والســلوكية، واملعرفي ــات النفســية: كالتحليلي تصــوراً عــن بعــض النظري

10805101 التوجيه  واإلرشاد النفسي
يتنــاول هــذا املســاق اإلرشــاد النفــيس مــن حيــث، أهدافــه، ومناهجــه، ومســل�ته، ومبادئــه، ونظرياتــه، ومجاالتــه، وطرقــه، ووســائل 

جمــع معلوماتــه، ويتنــاول كذلــك عمليــة اإلرشــاد، وبرنامــج التوجيــه واإلرشــاد النفــيس يف املدرســة، وبعــض مشــكالت الطلبــة يف 

املدرســة: كالتغيــب عــن املدرســة، ونقــص الدافعيــة للدراســة، والعنــف املــدريس، وقلــق االمتحــان، ودور املرشــد يف التعامــل مــع 

تلــك املشــكالت.

10805102 علم نفس النمو 
يتضمــن هــذا املســاق مفهــوم النمــو وتطــوره وأبعــاده: الجســمية، والعقليــة، واالجت�عيــة، واالنفعاليــة، كــ� يتعــرض  ملبــادىء النمــو 

ــة،  ــة واالجت�عي ــة، والتنشــئة األرسي ــة بعوامــل الوراث ــص الن�ئي ــات والخصائ ــر الصف والتطــورات الجســمية والنفســية، ومــدى تأث

وكذلــك العالقــة املهمــة بــ� تطــور مظاهــر النمــو وعمليــات التكويــن األرسي، والبيئــي، واملــدريس يف مراحــل العمــر املختلفــة، ويتــم 

يف هــذا املســاق كذلــك عــرض مجموعــة مــن الحــاالت التدريبيــة املتعلقــة بجوانــب النمــو املختلفــة، والتغــ�ات الن�ئيــة التــي تطــرأ 

عــىل األفــراد يف املراحــل العمريــة املختلفــة، وخصائــص بعــض مراحــل النمــو كاملراهقــة، والرشــد، والشــيخوخة .

10805103 علم النفس الفسيولوجي
ــل بالدمــاغ،  ــي ويتمث ــاز العصب ــا بالســلوك اإلنســا×، وهــي الجه ــاول هــذا املســاق وظائــف أجهــزة الجســم املختلفــة وعالقته يتن

والحبــل الشــو^، كــ� يتنــاول املســاق الغــدد الصــ�ء ودور كل منهــا يف التأثــ� عــىل الحالــة االنفعاليــة، والنفســية للكائــن الحــي، كــ� 

يقــدم املســاق رشحــاً وافيــاً لوظائــف أجهــزة الجســم الحســية، وهــي: اإلبصــار، والســمع، وأحاســيس الجلد، والــذوق، والشــم، وغ�ها. 

ويتنــاول املســاق أيضــاً بعــض املشــكالت الجســمية ذات العالقــة باألســباب النفســية، ويتنــاول كذلــك األســاليب النفســية التــي ÷كــن 

اســتخدامها للتخفيــف مــن الضغــوط النفســية، والتعامــل مــع املشــكالت النفســية الجمســية. ويتضمــن الجانــب التطبيقــي يف هــذا 

املســاق عمــل زيــارات، واســتضافة مدرســ� مــن كليــة الطــب للتعريــف بالوظائــف الفســيولوجية لألعضــاء، وفهــم طبيعــة العالقــة 

بــ� الجانــب النفــيس والجانــب الجســمي لإلنســان.

10805104 مبادىء الصحة النفسية 
يتنــاول املســاق موضوعــات أساســية يف مجــال الصحــة النفســية ودور الصحــة النفســية وأهميتهــا يف حياتنــا اليوميــة، والتكيــف وبنــاء 

الشــخصية الســليمة التــي تتمتــع بالصحــة النفســية، والوقايــة مــن االضطرابــات النفســية والعقليــة. ويتم يف املســاق مســاعدة الطلبة 

ــا، واملدرســية،  ــة منه ــات خاصــة §جــاالت الصحــة النفســية، األرسي عــىل التواصــل مــع مؤسســات الصحــة النفســية لتلقــي تدريب

واملجتمعيــة .

10805205 علم نفس الشخصية 
يتنــاول هــذا املســاق الشــخصية مــن حيــث مفهومهــا، وتعريفاتهــا، والنظريــات التــي حاولــت أن تفرسهــا، كــ� يهتــم املســاق §عرفــة 

ــن الشــخصية وإعطائهــا صبغــة محــددة. ويتضمــن الجانــب التدريبــي يف هــذا املســاق  ــط بتكوي ــي ترتب العوامــل واملحــددات الت

تدريــب الطلبــة عــىل اســتخدام بعــض اختبــارات الشــخصية، وتصحيحهــا مثــل، اختبــاري كاتــل، وآيزنــك.
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10805206 نظريات اإلرشاد النفسي 
يتنــاول هــذا املســاق النظريــة يف مجــال اإلرشــاد النفــيس مــن حيــث: الخلفيــة التاريخيــة، والتطــور واملبــادئ العامــة، وأهم األســاليب 

ــة. كــ� يتعــرض املســاق لبعــض  ــكل نظري ــب القــوة والضعــف الخاصــة ب ــة، وجوان ــة عــن كل نظري ــة املنبثق اإلرشــادية والعالجي

الحــاالت وكيفيــة عالجهــا وفقــاً لــكل نظريــة مــن نظريــات اإلرشــاد والعــالج النفــيس. ويتــم يف هــذا املســاق تدريــب الطلبــة عــىل 

بعــض الحــاالت اإلرشــادية مــن خــالل لعــب الــدور، وعــرض تســجيالت صوتيــة ومرئيــة عالجيــة، وكيفيــة تناولهــا وفقــاً لــكل نظريــة 

مــن نظريــات اإلرشــاد النفــيس، كحالــة ســتان، وحالــة ســعاد اإلكلينيكيــة.

10805207 االضطرابات النفسية وتشخيصها
يتنــاول هــذا املســاق االضطرابــات النفســية والعقليــة املختلفــة، كاضطرابــات الشــخصية، واضطرابــات القلــق، واضطرابــات النــوم، 

واضطرابــات األكل، واالضطرابــات الفصاميــة، واالضطرابــات ثنائيــة القطــب، مــن حيــث التشــخيص، والتصنيــف، وإجــراءات الوقايــة 

والعــالج ومــا يتضمنــه كل اضطــراب مــن فئــات. ويتــم يف هــذا املســاق تدريــب الطلبــة عــىل اســتخدام األدلــة العامليــة كالدليــل 

.(ICD)وتصنيــف منظمــة الصحــة العامليــة لالضطرابــات النفســية (DSM) للمكشــالت النفســية والعقليــة Ôالتشــخييص واإلحصــا

10805208 علم النفس االجتماعي
ــة و¿ــو  ــه، والتنشــئة االجت�عي ــه، وطــرق البحــث في ــه، ومجاالت ــم النفــس االجت�عــي، وأهداف ــاول هــذا املســاق موضــوع عل يتن

ــادي،  ــوذ القي ــي والنف ــ� االجت�ع ــة، واالنحــراف، والتأث ــال، والطاع ــدوان، واالمتث ــف والع ــا، والتجــاذب، والعن االتجاهــات وتغي�ه

وديناميــات الج�عــة، واآلثــار الســيكولوجية للبيئــة. ويتــم يف هــذا املســاق تدريــب الطلبــة عــىل إجــراء بعض املســوحات والدراســات 

االجت�عيــة، §ــا يف ذلــك دراســات خاصــة بفحــص االتجاهــات وامليــول، واملشــكالت املجتمعيــة.

10805209  مهارات اإلرشاد النفسي 
يتضمــن هــذا املســاق تدريــب الطلبــة عــىل مجموعــة مــن املهــارات األساســية الالزمــة مل�رســة عمليــة اإلرشــاد، وإتقــان مهــارات 

ــاء  ــن بن ــداًء م ــك ابت ــة، وذل ــة التدريبي ــة واملرئي ــجيالت الصوتي ــرض التس ــدور، وع ــب ال ــالل لع ــن خ ــادية م ــة اإلرش ــراء املقابل إج

ــة اإلرشــادية، ومهــارات اإلصغــاء اليقــظ، واالســتيضاح، وعكــس املشــاعر والســلوك الحضــوري، والتلخيــص، ومهــارات طــرح  العالق

األســئلة، واملواجهــة، والتفســ�، ومهــارات التحــدي والدافعيــة، والتعــرف إىل الســلوك املشــكل، وتحديــد األهــداف، وانتهــاًء بالتعامــل 

مــع الــرتدد، ومقاومــة املسرتشــد، وإنهــاء العالقــة اإلرشــادية، والتقييــم واإلحالــة. أّمــا الجانــب التطبيقــي يف هــذا املســاق فيتضمــن 

إجــراء تدريبــات عمليــة عــىل تلــك املهــارات مــن خــالل لعــب الــدور، وعــرض جلســات عالجيــة تتضمــن اســتخدام تلــك املهــارات يف 

مجــاالت اإلرشــاد الفــردي، والجمعــي، واألرسي.

10805210 طرق اإلحصاء بالحاسوب
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم أساســية يف اإلحصــاء الوصفــي، واالســتداليل والفرضيــات الخاصــة باالختبــارات املعلميــة، واملتعلقــة 

بالوســط الحســاä، وكذلــك تحليــل التبايــن، كــ� يعــرض املســاق لبعــض االختبــارات الالمعلميــة واســتخداماتها يف املجــالت الرتبويــة، 

ــر الخاصــة باإلحصــاء االســتداليل  ــة عــىل إعــداد التقاري والنفســية، وتطبيقاتهــا الحاســوبية، كــ� يهــدف املســاق اىل تدريــب الطلب

باســتخدام الحاســوب.  

10805211 اإلرشاد المدرسي
ــي  ــادية الت ــات اإلرش ــؤولياته، والخدم ــد ومس ــوره، ودور املرش ــه، وتط ــث: تعريف ــن حي ــدريس م ــاد امل ــاق اإلرش ــذا املس ــاول ه يتن

يقدمهــا يف املدرســة، كــ� يتنــاول اإلجــراءات، والربامــج اإلرشــادية التــي  يتبعهــا املرشــد يف املدرســة، ويتــم يف هــذا املســاق تدريــب 

الطلبــة عــىل بنــاء وتطويــر برامــج اإلرشــاد املدرســية التــي تســتهدف املشــكالت التــي تحــدث يف املدرســة، كتــد× التحصيــل الــدرايس، 

والعنــف والتــرسب مــن املدرســة، وقلــق االمتحــان، ونقــص الدافعيــة للدراســة وتطبيقهــا يف املــدارس . 

10805212 علم النفس التربوي
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي، وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية، واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــّي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطيــئ، 

واملعــوق، واملوهــوب، والقــدرات املطلوبــة إل»ــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم عمليــة التعلــم والتعليــم.



592  دليل جامعة النجاح الوطنية

10805313 القياس النفسي
ــاول  ــ� يتن ــة، ك ــاس التقليدي ــة القي ــف بنظري ــاء، والتعري ــاس، واإلحص ــية يف القي ــم األساس ــة املفاهي ــاق مراجع ــذا املس ــاول ه يتن

الخصائــص الســيكومرتية لالختبــار وعالقتهــا بنظريــة القيــاس، إىل جانــب تدريــب الطلبــة عــىل تطبيقــات القيــاس النفــيس يف العمليــة 

الرتبويــة، والتأكــد مــن تحقــق الخصائــص الســيكومرتية الجيــدة ألداة القيــاس الجيــدة. 

10805314 علم النفس التجريبي
يتنــاول هــذا املســاق أســاليب التجريــب النفــيس املخــربي، وامليــدا× يف مياديــن علــم النفــس، والعنــارص األساســية للتجربــة النفســية، 

ــرة، وزمــن الرجــع، واإلدراك الحــيس،  ــة بالذاك ــم النفــس عــىل إجــراء بعــض التجــارب املتعلق ــرب عل ــة يف مخت ــب الطلب ــم تدري ويت

والقيــام ببعــض التجــارب امليدانيــة، وحوســبتها، وتحليــل نتائجهــا.

10805315 العالج السلوكي المعرفي
ــس  ــة األس ــن دراس ــ� يتضم ــه، ك ــلو^، وخطوات ــالج الس ــا الع ــوم عليه ــي يق ــس الت ــادئ واألس ــة املب ــاق دراس ــذا املس ــن ه يتضم

واملبــادئ التــي يســتند إليهــا العــالج املعــريف باتجاهاتــه املختلفــة. ويتنــاول املســاق كذلــك دراســة األســاليب الســلوكية يف العــالج 

مثــل: التعزيــز، واإلمحــاء، وتقليــل الحساســية التدريجــي، والتدريــب التدعيمــي، واإلشــباع، والعــالج بالتنفــ�، كــ� يتنــاول األســاليب 

ــرض  ــن ع ــاق فيتضم ــذا املس ــي يف ه ــب التدريب ــا الجان ــر. أّم ــاب والتوت ــق، واالكتئ ــكالت القل ــة  مش ــة يف معالج ــة املختلف املعرفي

مجموعــة مــن أرشطــة الفيديــو العالجيــة حــول الفنيــات الســلوكية املعرفيــة، وقيــام الطلبــة بنمذجــة تلــك الفنيــات بصــورة تطبيقيــة 

للعديــد مــن املشــكالت الســلوكية املعرفيــة، كقلــق االمتحــان، والقلــق االجت�عــي، واألفــكار الالعقالنيــة.  

10805316  اإلرشاد الجمعي
يتنــاول هــذا املســاق طبيعــة اإلرشــاد الجمعــي وماهيتــه، وكيفيــة تكويــن الج�عــة اإلرشــادية وأ¿ــاط قيادتهــا، وكذلــك نظرياتــه 

ــة  ــاء الربامــج االرشــادية الجمعي ــة عــىل وبن وأســاليبه و¿ــاذج مــن الجلســات اإلرشــادية، كــ� يهــدف املســاق إىل مســاعدة الطلب

ــات اإلرشــادية املختلفــة وتطويرهــا. ــي تســتهدف الفئ والت

10805317 قضايا معاصرة في االرشاد النفسي
ــات اإلرشــاد النفــيس  ــك نظري ــا النظــري، والتطبيقــي §ــا يف ذل ــا معــارصة يف اإلرشــاد النفــيس بجانبيه ــاول هــذا املســاق قضاي يتن

الحديثــة واســاليبه كالعــالج الــرواÔ، والعــالج الوجيــز، والعــالج النســاÔ، وعلــم النفــس االيجــاä، والتكنولوجيــا واإلرشــاد النفــيس، كــ� 

يتضمــن املســاق عــرض أوراق بحثيــة حــول قضايــا ومجــاالت إرشــادية معــارصة ومناقشــتها. 

10805318 مشكالت الطلبة وطرق عالجها
ــكالت  ــاول املش ــ� يتن ــلوك، ك ــل الس ــج تعدي ــية يف برام ــوات األساس ــلوك، والخط ــل الس ــن تعدي ــة ع ــاق مقدم ــذا املس ــاول ه يتن

ــاق  ــذا املس ــي يف ه ــب التطبيق ــا الجان ــا. أّم ــل معه ــاليب التعام ــة وأس ــا الطلب ــي يواجهه ــة الت ــة، واألكاد÷ي ــلوكية، والتعليمي الس

فيتضمــن مســاعدة الطلبــة عــىل بنــاء الربامــج اإلرشــادية الخاصــة §شــكالت الطلبــة املختلفــة وتطويرهــا، مثــل: مشــكالت التــرسب 

ــب يف  ــي تواجــه الطال ــالإرادي، وغ�هــا مــن املشــكالت الت ــول ال ــر، والتب ــة للدراســة، وقضــم األظاف مــن املدرســة، ونقــص الدافعي

املدرســة.

10805319 سيكولوجية اإلدمان
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلدمــان، وأســبابه، وأشــكاله املختلفــة كاملخــدرات، والكحــول، والتدخــ�، واألدويــة، ومــدى تأثــ� هــذه 

املــواد عــىل الســلوك اإلنســا× جســمياً، ونفســيا،ً واجت�عيــاً، كــ� يتنــاول طــرق تشــخيص اإلدمــان، ومظاهــره، وطــرق الوقايــة منــه، 

ــا الجانــب التطبيقــي يف هــذا املســاق فيتضمــن تدريــب الطلبــة عــىل بنــاء برامــج اإلرشــاد النفــيس الخاصــة  وأســاليب عالجــه. أّم

بخدمــات اإلرشــاد والوقايــة، وإعــادة تأهيــل املدمنــ�، والعمــل عــىل تطبيقهــا يف املراكــز واملؤسســات املعنيــة بعــالج اإلدمــان.
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10805320 علم النفس اإلعالمي
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف عــىل تطبيقــات علــم النفــس يف الجانــب اإلعالمــي: كالدعايــة، والحــرب النفســية، ونــرش الوعــي 

ــة.  ــة املعرفي ــة الســلوكية، والنظري ــم النفــس يف مجــاالت اإلعــالم: كالنظري ــاول املســاق تطبيقــات نظريــات عل املجتمعــي، كــ� يتن

ويتمثــل الجانــب التطبيقــي يف هــذا املســاق التنســيق مــع كليــة اإلعــالم وإذاعــة صــوت جامعــة النجــاح، وإعــداد برامــج نفســية 

تتعلــق بالتوعيــة املجتمعيــة وتقد÷هــا، واالستشــارات النفســية، والقضايــا التــي تهــم املجتمــع املحــيل. 

10805421 اإلرشاد األسري
يتنــاول هــذا املســاق مراحــل تطــور األرسة، وخصائــص كل مرحلــة، واملشــاكل النفســية، واالجت�عيــة املصاحبــة لــكل مرحلــة، وأهــم 

النظريــات التــي تعالــج املشــاكل النفســية مــن وجهــة نظــر أرسيــة: كالنظريــة الســيكودينامية يف إرشــاد األرسة وعالجهــا، والنظريــة 

الســلوكية يف عــالج األرسة وإرشــادها، والنظريــة العقالنيــة االنفعاليــة ونظريــة النظــم،  ويتــم تدريــب الطلبــة يف هــذا املســاق عــىل 

بنــاء برامــج اإلرشــاد األرسي املختلفــة واملنبثقــة عــن نظريــات اإلرشــاد النفــيس وتطويرهــا، والتواصــل مــع مؤسســات رعايــة األرسة 

وح�تيهــا لتطبيــق هــذه الربامــج، مثــل برامــج تحســ� االتصــال األرسي، والربامــج الخاصــة بخفــض الرصاعــات، واملشــكالت األرسيــة.

10805422 اإلرشاد المهني
ــي  ــار املهن ــوره،  واالختي ــي أدت لظه ــة الت ــات املختلف ــه، والحاج ــه، وأهميت ــي، وأسس ــاد املهن ــى اإلرش ــاق معن ــذا املس ــاول ه يتن

وطبيعتــه وأسســه،  ونظريــات االختيــار والتكيــف وامليــول املهنيــة، والقــدرات واالســتعدادات وبرامــج اإلرشــاد املهنــي املختلفــة، إىل 

جانــب أســاليب التوجيــه واإلرشــاد املهنــي التــي تســاعد الطلبــة عــىل اختيــار مهــن تناســب قدراتهــم وميولهــم مــن جهــة، ورشوط 

ــم فحــص  ــة يف هــذا املســاق عــىل اســتخدام قوائ ــب الطلب ــم تدري ــا مــن جهــة أخــرى. ويت ــا وحاجــة املجتمــع له ــة وظروفه املهن

ــص مــن ضغــوط العمــل، والربامــج  ــي املختلفــة، كالربامــج الخاصــة بالتخل ــاء برامــج اإلرشــاد املهن ــة، وبن ــول املهني الحاجــات واملي

اإلرشــادية الخاصــة باألشــخاص الذيــن تعرضــوا إلصابــات عمــل،  واألشــخاص العاطلــ� عــن العمــل، واملتقاعديــن، والتنســيق مــع 

املراكــز واملؤسســات املعنيــة لتطبيــق بعــض هــذه الربامــج .

10805459 اإلرشاد الديني
يهتــم هــذا الفــرع مــن فــروع اإلرشــاد النفــيس بالجوانــب الروحيــة والدينيــة للمسرتشــد، كــ� يهتــم §ســاعدة املسرتشــدين مــن أجــل 

التخلــص مــن املشــكالت النفســية، واالجت�عيــة، واألرسيــة مــن خــالل تقويــة الجوانــب الروحيــة والدينيــة، والتمييــز بــ� الوعــظ 

ــة،  ــادية الديني ــاليب االرش ــاول املســاق أيضــاً بعــض األس ــذات، ويتن ــق ال ــن وتحقي ــ� الدي ــة ب ــي، والعالق ــاد الدين ــي، واإلرش الدين

كالتــوكل والصــرب، واإل÷ــان بالقضــاء والقــدر، والبحــث عــن املعنــى، اىل جانــب بعــض النظريــات والنــ�ذج اإلرشــادية املســتندة اىل 

الجانــب الدينــي يف العــالج . 

10805423 مهارات التعامل مع الضغط النفسي
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الضغــط النفــيس مــن حيــث: أنواعــه وأســبابه، واآلثــار االجت�عيــة، والنفســية، والجمســية، واالنفعاليــة 

املرتتبــة عــىل الضغــوط النفســية، والشــخصية وعالقتهــا بالضغــوط النفســية،  والنظريــات املختلفــة التــي حاولــت تفســ� الضغــوط 

ــي  ــل اإلبداع ــية، كالح ــوط النفس ــع الضغ ــل م ــارات التعام ــون، ومه ــة كان ــة الزاروس، ونظري ــيالي، ونظري ــة س ــية، كنظري النفس

ــة  ــالج بالنكت ــا، والع ــدي، واليوج ــلوك التوكي ــىل الس ــب ع ــرتخاء، والتدري ــىل االس ــب ع ــريف، والتدري ــاء املع ــادة البن ــكلة، وإع للمش

ــه. ــم الوقــت وادارت ــة، ومهــارات تنظي ــة، والعــالج باملوســيقى، واملهــارات االجت�عي والدعاب

10805424 مناهج البحث في علم النفس واإلرشاد
يتنــاول املســاق طبيعــة البحــث النفــيس وأغراضــه، ومراجعــة األدب الرتبــوي وطــرق جمــع البيانــات، ومناهــج البحــث املختلفــة: 

التاريخــي، واملســحي، ودراســة الحالــة، والدراســات االســرتجاعية، واملنهــج التجريبــي، وتصاميــم البحــث املختلفــة، والتصاميــم قبــل 

التجريبيــة، والتصاميــم شــبه التجريبيــة، والتصاميــم التجريبيــة الحقيقيــة، ويطلــب مــن الطالــب يف هــذا املســاق إعــداد مخطــط 

بحثــي مراعيــاً اإلرشــادات والقواعــد البحثيــة املتعــارف عليهــا.
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10805425 االختبارات النفسية
ــة  ــا، وكيفي ــا، وثباته ــالت صدقه ــا، ومعام ــا، وأنواعه ــث: خصائصه ــن حي ــة م ــية املختلف ــارات النفس ــاق االختب ــذا املس ــاول ه يتن

ــبتها،  ــية وحوس ــارات النفس ــاء االختب ــىل بن ــة ع ــب الطلب ــاق تدري ــاول املس ــ� يتن ــة، ك ــية املختلف ــاالت النفس ــتخدامها يف املج اس

وتدريبهــم عــىل اســتخدام االختبــارات الجاهــزة يف مجــاالت علــم النفــس واإلرشــاد،  كاختبــارات الشــخصية، واختبــارات القــدرات 

ــي . ــار املهن ــول، واالختي ــارات املي ــة، واختب العقلي

10805426 التدريب الميداني في االرشاد (1)
يقســم هــذا املســاق إىل قســم�: قســم نظــري يهــدف إىل تزويــد الطلبــة §هــارات اإلرشــاد الفــردي، واإلرشــاد والتوجيــه الجمعــي، 

وبنــاء وتطويــر الربامــج اإلرشــادية وخطــط التدخــل العالجيــة، وقســم عمــيل يهــدف إىل تدريــب الطلبــة عــىل األســاليب والطــرق 

اإلرشــادية ومتابعتهــم إرشافيــاً بواقــع ســاعت� اســبوعياًً، وتطبيــق مــا تدربــوا عليــه يف املــدارس مــن خــالل (200) ســاعة تدريبيــة 

يقضيهــا الطالــب يف املدرســة خــالل الفصــل، تحــت إرشاف مــدرس املســاق وبالتعــاون مــع املرشــد النفــيس.

10805427 التدريب الميداني في اإلرشاد (2)
يتــم يف هــذا املســاق تطبيــق املبــادىء التــي تعلمهــا الطلبــة يف مســاقات تدريــب ميــدا× (1)، ومســاق  اإلرشــاد الجمعــي، وإرشــاد 

الفئــات الخاصــة، حيــث يتــم توزيــع الطلبــة عــىل مراكــز اإلرشــاد والعــالج النفــيس، والهــالل األحمــر واملراكــز األخــرى غــ� الحكومية، 

وذلــك إلجــراء تدخــالت فرديــة وجمعيــة، وجلســات توجيــه بواقــع (200) ســاعة تدريبيــة. كــ� يتــم يف هــذا املســاق إجــراء لقــاءات 

ــة،  ــو عالجي ــة وملــدة ســاعت� أســبوعياً تخصــص ملناقشــة الحــاالت، وعــرض أرشطــة فيدي ــة أســبوعية مــع الطلب ــة، وتدريبي إرشافي

ومراجعــة التقاريــر التــي يعدهــا الطلبــة وتقديــم التغذيــة الراجعــة املناســبة لهــم.

10805428 مشروع تطبيقي للتخرج
يتضمــن هــذا املســاق تطبيــق املبــادىء املتعلمــة يف مســاقات البحــث العلمــي، والقيــاس النفــيس، واالختبــارات النفســية، والقضايــا 

املعــارصة يف اإلرشــاد بصــورة بحثيــة، حيــث يقــوم املــدرس يف هــذا املســاق §ســاعدة الطلبــة عــىل اختيــار موضوعــات بحثيــة يف 

مجــاالت علــم النفــس واإلرشــاد ومناقشــتها ج�عيــاً أمــام لجنــة متخصصــة مــن كــوادر الكليــة لالســتفادة مــن نتائجهــا يف تطويــر 

برامــج الكليــة، وبرامــج املؤسســات املعنيــة باإلرشــاد النفــيس.

10805151 علم نفس اللعب
يتنــاول هــذا املســاق رشح طبيعــة اللعــب، وتطــوره التاريخــي، واهتــ�م املربــ� يف أهميتــه الرتبويــة، أمثــال فروبــل وبســتالوزي، 

ــك رشح  ــر، وكذل ــه وأريكســون، وبرون ــد، وبياجي ــات فروي ــا نظري ــ� ترشحه ــة النظــر النفســية لســلوك اللعــب ك ــرض لوجه والتع

ــات  ــاول هــذا املســاق آلي ــ� يتن ــل املدرســة، ك ــا قب ــل م ــة األوىل لطف ــ�ده محــور الرتبي ــال، واعت ــاض األطف ــة اللعــب يف ري أهمي

ــة اإلرشــادية،  ــة اإلرشــادية وطــرق هــذا االســتخدام، والنــ�ذج املختلفــة للعــب املســتخدمة يف العملي اســتخدام اللعــب يف العملي

ــر بعــض برامــج اإلرشــاد النفــيس القا`ــة عــىل اللعــب. ــة عــىل تطوي ويتضمــن الجانــب التطبيقــي يف هــذا املســاق مســاعدة الطلب

10805152 سيكولوجية المراهقة 
ــي تطــرأ عــىل املراهــق، إىل  ــة الت ــة، واملعرفي ــة، والعقلي ــاول هــذا املســاق شــخصية املراهــق، والتغــ�ات الجســمية، واالنفعالي يتن

جانــب مراحــل املراهقــة، ومميــزات كل مرحلــة منهــا، وصلتهــا باملراحــل الدراســية مــن أساســية، وثانويــة، وجامعيــة، مــع الرتكيــز 

ــة. ــة، إىل جانــب مشــكالت املراهقــة النفســية واالجت�عي عــىل مطالــب كل مرحل

10805253 مدخل الى التربية الخاصة 
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الطلبــة بفئــات األفــراد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــع الرتكيــز عــىل فئــات اإلعاقــة املختلفــة، 

وطبيعــة اإلعاقــة واشــكالها مــن حيــث األســباب، والصفــات املميــزة لهــا، وكذلــك أفضــل الطــرق والوســائل التــي تتعلــق بتقديــم 

ــة.  ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــراد م ــدرات األف ــن ق ــة م ــىص درج ــتفادة إىل أق ــعى إىل االس ــي تس ــات، والت ــذه الفئ ــات له الخدم

ويتضمــن الجانــب التدريبــي يف هــذا املســاق توزيــع الطلبــة عــىل مراكــز رعايــة األفــراد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وتأهيلهــم 

ــك املراكــز. ــة يف تل لالطــالع عــىل الخدمــات اإلرشــادية، والتأهيلي
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10805254 علم النفس المعرفي
يبحــث هــذا املســاق يف العمليــات املعرفيــة وتنــاول املعلومــات ومعالجتهــا يف النظــام املعــريف للفــرد. ويتنــاول املســاق التعريــف 

ــة  ــربة، واللغ ــاب الخ ــرتاتيجياتها، واكتس ــكالت واس ــل املش ــيان، وح ــر والنس ــاه، واإلدراك، والتذكّ ــه، واالنتب ــم وموضوعات ــذا العل به

ــا. ــث اكتســابها، وتطورهــا، وفهمه اإلنســانية مــن حي

10805255 علم نفس الجنائي
ــاÔ، ونفســية القــايض واالدعــاء  ــة للســلوك الجن ــة والبيئي ــة واالجت�عي ــاول هــذا املســاق دراســة العوامــل النفســية والبيولوجي يتن

العــام، واملحقــق، واملتهــم، واملجنــي عليــه، والشــاهد، واملحامــي، ثــم الوســائل النفســية الحديثــة يف التحقيــق، واالختــالالت الجنســية، 

ــب  ــن الجان ــة. ويتضم ــؤولية الجنائي ــية يف املس ــراض النفس ــل واألم ــر العل ــاÔ، وأث ــلوك الجن ــا بالس ــية وعالقته ــة، والنفس والعقلي

التطبيقــي يف هــذا املســاق قيــام الطلبــة بزيــارات ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل، ورعايــة الجانحــ�، وتطبيــق بعــض الخدمــات اإلرشــادية 

.Ôبالســلوك الجنــا

10805356 إرشاد األزمات
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الدارســ� §فهــوم العمليــة اإلرشــادية واســرتاتيجيات اســتخدامها للتعامــل مــع األزمــات، كــ� يتنــاول 

األزمــات وأ¿اطهــا ومراحلهــا، كذلــك األزمــات يف املجــال الرتبــوي، وأمثلــة تطبيقيــة عــىل األزمــات: (الطــالق، واملــوت، واملــرض املزمــن، 

واالنتحــار)، وســبل التدخــالت العالجيــة املنبثقــة عــن نظريــات اإلرشــاد النفــيس املمكــن اســتخدامها يف التعامــل مــع تلــك األزمــات، 

ويتــم تدريــب الطلبــة يف هــذا املســاق عــىل املهــارات اإلرشــادية الخاصــة بالتعامــل مــع األزمــة، إىل جانــب عــرض تدريبــات خاصــة 

بــإدارة األزمــات، والتعامــل معهــا وقائيــا وإرشــادياً . 

10805357 إرشاد الفئات الخاصة
يتنــاول هــذا املســاق دراســة بعــض املجموعــات الخاصــة، مــن حيــث طبيعــة مشــكالتها واألســباب واألعــراض وأســاليب اإلرشــاد 

واملــؤرشات الدالــة عــىل احت�ليــة تطــور املشــكالت وحدوثهــا لــدى أفــراد تلــك الفئــة، ومــن بــ� تلــك املجموعــات الخاصــة يتــم 

ــار الســن، واألطفــال املســاء إليهــم، واألحــداث الجانحــ�،  ــي املخــدرات، وكب ــ�، ومدمن ــة: الكحولي ــز عــىل املجموعــات األتي الرتكي

ــة،  ــراض املزمن ــان، واألم ــرىض الرسط ــدريس، وم ــف امل ــات العن ــة، ومجموع ــية املثلي ــات الجنس ــوارع، وذوي اإلنحراف ــال الش وأطف

واملطلقــ�، والنســاء املعنفــات، واملحزونــ�، وأطفــال مؤسســات اإليــواء، والنســاء العوانــس. ويتضمــن الجانــب التدريبــي يف هــذا 

ــاء برامــج إرشــادية خاصــة بــكل فئــة مــن تلــك الفئــات اإلرشــادية. املســاق تدريــب الطلبــة عــىل بن

10805458 علم النفس العيادي
ــة عــىل اســتخدام  ــة منهــا، وتدريــب الطلب ــة، والعقليــة وعالجهــا والوقاي ــات االنفعالي ــز هــذا املســاق عــىل تشــخيص االضطراب يركّ

أدوات العــالج النفــيس املختلفــة، كــ� يتنــاول الفئــات اإلكلينيكيــة املختلفــة تشــخيصياً، ووقائيــاً، وعالجيــاً، كــ� يتــم توزيــع الطلبــة يف 

هــذا املســاق عــىل املراكــز اإلكلينيكيــة الكتســاب مهــارات تدريبيــة خاصــة بالتــدرب عــىل التعامــل مــع الحــاالت اإلكلينيكيــة وبعــض 

االختبــارات النفســية، كاختبــار الشــخصية متعــدد األوجــه MMPI ، واختبــاري وكســلر وبنيــه لفحــص الــذكاء. 

10805460 األنشطة التعبيرية في اإلرشاد
ــة،  ــى، والرواي ــا، والدم ــة يف اإلرشــاد: كالرســم، واملوســيقى، والصلصــال، والدرام ــاول املســاق طــرق اســتخدام الوســائل التعب�ي يتن

ــطة  ــيس، كاألنش ــاد النف ــات اإلرش ــن نظري ــة م ــق كل نظري ــة وف ــطة التعب�ي ــك األنش ــاق كذل ــاول املس ــة، ويتن ــة التعب�ي والكتاب

التعب�يــة االدلريــة، واألنشــطة التعب�يــة الجشــطالتية، واألنشــطة التعب�يــة الســلوكية املعرفيــة، ويتضمــن الجانــب التطبيقــي يف هذا 

املســاق تدريــب الطلبــة عــىل بنــاء الربامــج اإلرشــادية القا`ــة عــىل األنشــطة التعب�يــة وتطويرهــا للتعامــل مــع مشــكالت إرشــادية 

مختلفــة، كالصدمــات النفســية، واالكتئــاب، والفقــدان، واملخــاوف املرضيــة.
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جامعة ال�موكمدرسفاخر نبيل الخلييل

جامعة ال�موكمدرسشادي خليل ابو الكباش

جامعة ال�موكمدرسفلسط� محمد نزال

املركز الد÷غرايف/ القاهرةمدرسمها محمد يعيش

جامعة النجاحمدرسانعام مصطفى صربي
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برنامج الصحافة المكتوبة وااللكترونية 

رؤية البرنامج
يســعى برنامــج الصحافــة املكتوبــة وااللكرتونيــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ان يكــون برنامجــاً أكاد÷يــا رائــداً، متميــزاً ومتطــوراً، يعمــل 

عــىل تأهيــل كادر متخصــص يف املجالــ� الرقمــي واملكتــوب وان يكــون مواكبــا للتطــورات الحديثــة واإلعــالم الجديــد وأن يقــدم الربنامــج 

خدماتــه اىل الجمهــور الفلســطيني والعــرä والــدويل والعمــل عــىل الوصــول إىل  املســتويات املحليــة والعامليــة كافــة ضمــن املعايــ� العاملية. 

رسالة البرنامج
ــة  ــة املكتوب ــال الصحاف ــب يف مج ــرب وأجان ــطيني� وع ــ� فلس ــل خريج ــة إىل تأهي ــة وااللكرتوني ــة املكتوب ــج الصحاف ــدف برنام يه

وااللكرتونيــة قادريــن عــىل التعامــل مــع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال واإلعــالم والعمــل املؤســيس، ملتزمــ� بأخالقيــات املهنــة وقادريــن 

ــات  ــر املؤسس ــاهمة يف تطوي ــع، واملس ــات املجتم ــة بأولوي ــة املرتبط ــوث العلمي ــراء البح ــي، وإج ــتوى اإلقليم ــىل املس ــة ع ــىل املنافس ع

ــ� الرقمــي اإلعالمــي واملكتــوب. إضافــة إىل العمــل عــىل  ــة الخاصــة باملجال ــم االستشــارات والربامــج التدريبي املختلفــة مــن خــالل تقدي

ــة . ــ� العاملي ــة املتطــورة للوصــول إىل املعاي ــة والبرشي ــات املادي ــالك اإلمكاني امت

مرجعية البرنامج 
تــم اعتــ�د املعايــ� األكاد÷يــة لــدى مؤسســة االعتــ�د األكاد÷ــي لربامــج الصحافــة واإلعــالم األمريكيــة AEJMC لعــام 2006،كمرجعيــة 

لربنامــج الصحافــة املكتوبــة وااللكرتونيــة، بعــد إجــراء بعــض التعديــالت عليهــا، لتتالءم مــع طبيعة برامــج املكتوبــة وااللكرتونية ، ولتتناســب 

مــع الواقــع الفلســطيني والعــرä، والتــي تتمثــل أهدافهــا فيــ� يــيل:

أهداف البرنامج:
رفــد املجتمــع الفلســطيني بكــوادر إعالميــة متميــزة وكفــؤة وقــادرة عــىل مواجهــة التحديــات، ومدركــة لألصــول والقواعــد التــي • 

يجــب عــىل الصحفــي التســلح بهــا إليصــال رســالته إىل الجمهــور املســتهدف.

بناء األسس العلمية واملهنية واألخالقية لطلبة برنامج الصحافة املكتوبة وااللكرتونية.• 

تطويــر التخصصــات يف مجــال الصحافــة املكتوبــة وااللكرتونيــة ، بحيــث تلبــي التطــورات االتصاليــة املتناميــة، مــن إنرتنيــت، وإعــالم • 

مــرÔ ومســموع ومطبوع.

الرتكيز عىل اإلعالم االلكرتو×، §ا يتالءم وحاجة املجتمع الفلسطيني.• 

جعل املجتمع الفلسطيني مكتفيا ذاتيا يف مجال اإلعالم.• 

إكساب طلبة اإلعالم الخربة الالزمة (من خالل التدريب) قبل انتقالهم إىل مجال العمل اإلعالمي.• 

مخرجات البرنامج:
املعرفة والفهم:. 1

استقاء املعلومات واألخبار من مصادرها املوثوقة.• 

التنوع الكتاä من خالل اإلملام يف كتابة القوالب الصحفية املختلفة.• 

توظيف الصورة الصحفية يف تدعيم النص وتفس�ه.• 

التعامل مع األحداث الرقمية واملشكالت يف الظروف املختلفة.• 

بناء عالقات مستدامة مع مصادر األنباء والحفاظ عليها.• 

إتقان فن الحوار والتعامل مع الجمهور املتنوع.• 

املهارات الذهنية:. 2

القدرة عىل فهم طبيعة العمل اإلعالمي واللباقة يف التعامل.• 

القدرة عىل تحليل األحداث وربطها بالتغ�ات ذات العالقة.• 
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فن إدارة الوقت.• 

القدرة عىل االبتكار وتوليد أفكار خالقة يف العمل.• 

املهارات املهنية والعملية:. 3

إجادة العمل عىل برامج العمل الصحفي االلكرتو×.• 

إتقان استخدام آلة التصوير الرقمية.• 

القدرة عىل توثيق األحداث وتدوينها.• 

املهارات العامة واملنقولة:. 4

القدرة عىل كسب الجمهور وجذبه نحو الوسيلة اإلعالمية.• 

الديناميكية يف العمل والقدرة عىل إدارة املؤسسة اإلعالمية.• 

التصدي للمشكالت املتوقعة ووضع الخطط الطارئة.• 

التخطيط يف العمل واستنباط املهام.• 

اإلملام بالقوان� التي تساهم يف إنجاح العمل الصحفي.• 

مخرجات التعليم العامة لمساقات برنامج الصحافة:
املعرفة بالثقافة اإلسالمية والقضايا الوطنية.• 

املعرفة يف مجال التخصص.• 

القدرة عىل االعت�د عىل الذات.• 

املهارات البحثية الواسعة.• 

مواكبة التطورات العملية والفنية الحديثة.• 

القدرة عىل اتخاذ القرارات.• 

القدرة عىل محاورة اآلخرين وإقناعهم.• 

تطوير مهارة االتصال مع اآلخرين.• 

التحيل بالتفك� النقدي العلمي السليم.• 

تعزيز الثقة بالنفس.• 

القدرة عىل العمل ضمن فريق.• 

القدرة عىل االندماج يف املجتمع.• 

احرتام أخالقيات املهنة.• 

خدمة البيئة التي يعيش فيها الطالب.• 

االنت�ء للوطن والجامعة.• 

القدرة عىل التعاطي مع الثقافات األخرى.• 
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الخطة الدراسية
126 ساعة معتمدة

ساعة معتمدةنوع المتطلب
18إجباري 18متطلبات الجامعة اإلجبارية

93إجباري 93متطلبات التخصص

12اختياري 12

33 ساعاتمساقات حرة

126المجموع

متطلبات الجامعة اإلجبارية 
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة

 (18 ساعة معتمدة)

ساعات معتمدةرقم المساقاسم المساق 
10001013الثقافة اإلسالمية

10001023اللغة العربية
10001033اللغة االنجليزية (1)
10003253اللغة االنجليزية (2)
10001053دراسات فلسطينية

10001171مهارات القيادة واالتصال
10001081خدمة مجتمع

10001271مقدمة يف الحاسوب
100321000انجليزي استدرا^

ــب بــرشط ان ال يكــون املســاق الحــر مــاىف ملســاق اخــر  ــب أن ينهــي 3 ســاعات معتمــدة يختارهــا الطال مســاقات حــرة عــىل الطال

ــه الدراســية.  موجــود يف خطت

مالحظــة : التدريــب العمــيل عبــارة عــن 12 ســاعة معتمــدة تســاوي 576 ســاعة تدريــب فعليــة أي مــا يســاوي96 يومــا بواقــع 6 

ســاعات لــكل يــوم 

المساقات اإلجبارية لتخصص الصحافة االلكترونية والمكتوبة (تخصص منفرد)
مجموع الساعات (93) ساعة معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 12التدريب العميل 10841400
10841105  م.س. 1                 3الصحافة االستقصائية 10841305
                 3االعالم الفلسطيني 10841302
10841204  م.س. 1  10841105  م.س. 2               3الصحافة االلكرتونية 10841206
10841206  م.س. 1                 3تحرير الصحافة االلكرتونية 10841303
10841105  م.س. 1                 3مهارات يف الصحافة املكتوبة 10841401
10841105  م.س. 1                 3الكتابة للمجالت 10841402
                 3مرشوع تخرج 10841403
                 3التحرير التلفزيو× 10846112
                 3التحرير االذاعي والتقديم 10846111
                 3مبادئ العالقات العامه 10851111
                 3اخراج املطبوعات 10841304
                 3االخالقيات االعالمية 10841203
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                 3التصميم االلكرتو× 10841205
                 3لغة االعالم بالعربية 10841102
10841105  م.س. 1                 3الكتابة التحليلية 10841306
                 3الرأي العام 10841355
                 3االعالم الج�ه�ي واملجتمع 10841254
                 3لغة االعالم باالنجليزية 1 10841204
                 3مقدمة لدراسة االعالم 10841101
                 3النظريات االعالمية 10841103
                 3االحصاء ألغراض إعالمية 10841104
                 3فنون الكتابة االخبارية االلكرتونية واملكتوبة 1 10841105
10841105  م.س. 1                 3فنون الكتابة اإلخبارية االلكرتونية واملكتوبة 2 10841202
10841204  م.س. 1                 3 لغة االعالم باالنجليزية 2 10841301
10841105  م.س. 1                 3التصوير الصحفي الرقمي 1 10851213
10841104  م.س. 1                 3البحث االعالمي 10841201
                 3فن الكتابة للعالقات العامة 10851106

المتطلبات االختيارية لقسم الصحافة المكتوبة وااللكترونية ١٢ ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات اآلتية:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3اللغة االملانية(1) 32115

10841102  م.س. 1                 3تطبيقات لغوية يف االعالم 10841356
10841304  م.س. 1                 3االعالن الصحفي وااللكرتو× 10841357

                 3اللغة االسبانية 1 32113
10851213  م.س. 1                 3التصوير الصحفي الرقمي 2 10851214
                 3االعالم الريايض 10841360

                 3اللغة االملانية (2) 32116
                 3ادارة املؤسسات االعالمية 10841354
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� /1 10311198
                 3االتصال الثقايف 10841161
                 3اللغة العربية 1 10301116
                 3االتصال السكا× 10841255
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� / 2 10311199

                 3اللغة االسبانيه 2 32114
10301116  م.س. 1                 3اللغة العربية 2 10301161
                 3االعالم التنموي 10841351
                 3الدعاية االعالمية 10841353
                 3االعالم االسالمي 10841251
                 3االعالم الدويل 10841352
10841252 ä3االعالم العر                 
                 3االعالم االرسائييل 10841253
                 3قضايا اعالمية معارصة 10841451
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وصف المساقات 
10841101 مقدمة لدراسة اإلعالم

يتنــاول هــذا املســاق املبــادئ األساســية لالتصــال الج�هــ�ي واملفاهيــم والنظريــات الخاصــة بذلــك، كــ� يعــرف الطالــب بنظــم 

ــي:  ــا وه ــية وتطوره ــ�ي األساس ــالم الج�ه ــائل اإلع ــور وس ــأة وتط ــول نش ــاملة ح ــة وش ــة عام ــه ملح ــة، ويعطي ــالم املختلف اإلع

ــون. ــو، والتلفزي ــين�، والرادي ــة، والس الصحيف

10841102 لغة اإلعالم بالعربية
يتنــاول هــذا املســاق أســس وقواعــد اللغــة العربيــة املتداولــة يف اإلعــالم، كمدخــل لفنــون الكتابــة الصحفيــة. ويهــدف إىل تدعيــم 

ــن  ــة م ــة وواضحــة وخالي ــة قوي ــورق، بلغ ــا عــىل ال ــكاره وصياغته ــن أف ــ� ع ــه عــىل التعب ــة قدرت ــة، وتقوي ــب اللغوي ــة الطال ملك

األخطــاء. ويتعــرف الطالــب يف هــذا املســاق عــىل قواعــد النحــو والــرصف، مــع الرتكيــز عــىل املثنــى، والجمــع، والعــدد، واملعــدود، 

واملمنــوع مــن الــرصف، والكتابــة اإلمالئيــة الســليمة، §ــا فيهــا كتابــة الهمــزة وقواعــد الرتقيــم الســليم، واملصطلحــات اإلعالميــة.

10841103 النظريات اإلعالمية 
يتنــاول هــذا املســاق النظريــات واملــدارس املختلفــة األساســية واملهمــة لدراســة وســائل اإلعــالم الج�هــ�ي وتأث�هــا عــىل املشــاهد، 

والــدور الــذي تلعبــه الصحيفــة واملجلــة والراديــو والتلفزيــون يف مجتمعنــا العــرصي. ويشــتمل عــىل نظريــات املرســل والجمهــور 

والوســيلة والتأثــ�، وغ�هــا مــن النظريــات.

10841203  األخالقيات اإلعالمية
يتنــاول هــذا املســاق قواعــد التــرصف املهنــي للصحافيــ� إبــان جمعهــم لألخبــار، ونقلهــا، وتحريرهــا، وإعدادهــا للنــرش. ويتــم الرتكيــز 

فيــه بصــورة خاصــة عــىل توخــي الحقيقــة، وحــق الــرأي العــام يف الحصــول عليهــا، ومراعــاة الدقــة، واملوضوعيــة، وعــدم التحريــف 

املتعمــد، أو التشــه�، وغ�هــا مــن القواعــد األخالقيــة. كــ� يتنــاول املســاق القوانــ� الخاصــة بالصحافــة واإلعــالم، وكذلــك املواثيــق 

األخالقيــة، والتــي تنــص عــىل حريــة التعبــ� والنــرش والبــث، ومحــددات هــذه الحريــة، وإدراكهــا يف إطــار الحقــوق الفرديــة واملجتمعيــة.

10841104 اإلحصاء ألغراض إعالمية
ــات وطــرق عرضهــا، واســتخدام مقاييــس  ــح أســاليب جمــع البيان ــم اإلحصــاء، وتوضي ــادئ األساســية لعل ــاول هــذا املســاق املب يتن

النزعــة املركزيــة والتشــتت، وبعــض التوزيعــات اإلحصائيــة، واختبــار الفــروض، ومقاييــس االرتبــاط واالنحــدار واســتخدامها ألغــراض 

البحــث اإلعالمــي. كــ� يتعــرف الطالــب عــىل طــرق حســاب النســب املئويــة والتغــ� النســبي والوســط والوســيط واملعدل...الــخ

10841201 البحث اإلعالمي
يتنــاول هــذا املســاق الطــرق واألســاليب املســتخدمة لجمــع املعلومــات، وتدربــه عــىل اســتخدام املكتبــة وتوثيــق املراجــع وجمــع 

البيانــات وترتيبهــا وتصنيفهــا، وتعرفــه برتكيبــة الدراســة العلميــة، وطريقــة صياغــة البحــث بأجزائــه املختلفــة. وكتطبيــق عمــيل يقــوم 

الطالــب بكتابــة بحــث يراعــي فيــه مختلــف األصــول الفنيــة والعلميــة التــي تطرحهــا املــادة.

10841105 فنون الكتابة اإلخبارية االلكترونية والمكتوبة (1)
ــة  ــاء الصحيف ــرب األســاس األول لبن ــذي يعت ــي ال ــم للخــرب الصحف ــة والتنظي ــد الكتاب ــة وقواع ــذا املســاق األســس النظري ــاول ه يتن

ــاً. كــ� يــدرس الطالــب أســس  ــا وعملي وتكوينهــا. ويــدرس الطالــب يف هــذا املســاق فــن جمــع املــادة الصحفيــة وتحريرهــا نظري

ــا. ــة وصياغته ــالت الصحفي إجــراء املقاب

10841202 فنون الكتابة اإلخبارية االلكترونية والمكتوبة (2)
ــال  ــة، واملق ــي، والقصــة الصحفي ــر الصحف ــة، وبشــكل خــاص التقري ــة اإلبداعي ــون الصحفي ــن الفن ــد م ــاول هــذا املســاق املزي يتن

ــي. ــق الصحف ــي، والتحقي الصحف
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10841204 لغة اإلعالم باإلنجليزية (1)
يتنــاول هــذا املســاق جانبــا مهــ� يف العمــل الصحفــي، وهــو اللغــة اإلنجليزيــة، حيــث أن زيــادة ملكــة الصحفــي اللغويــة توســع يف 

اطــالع الصحفــي وقدرتــه عــىل االتصــال، وتعــدد مشــاربه لجمــع املعلومــات. وال شــك أن للغــة اإلنجليزيــة أهميــة خاصــة يف بالدنــا، 

لــذا يهــدف هــذا املســاق إىل تقويــة لغــة الطالــب الصحفيــة قــراءة، وفهــ�ً، وحديثــاً، وكتابــة، وترجمــة.

10841301 لغة اإلعالم باإلنجليزية (2)
يتنــاول هــذا املســاق اللغــة اإلنجليزيــة يف مجــال اإلعــالم بشــكل أكــö عمقــا وشــمولية مــن مســاق لغــة اإلعــالم باإلنجليزيــة (1). 

ــة، يف  ــة املتخصص ــات الصحفي ــاالت الكتاب ــف مج ــادة يف مختل ــذه امل ــن ه ــزء األول م ــب يف الج ــه الطال ــا درس ــاق م ــور املس ويط

ــخ. ــا، والرياضة...ال ــع، والتكنولوجي ــاد، واملجتم ــة، واالقتص السياس

10851213 التصوير الصحفي الرقمي 1
يتنــاول هــذا املســاق تعريفــاً بفــن التصويــر الصحفــي، مــع توضيــح الفــارق بينــه وبــ� التصويــر الفوتوغــرايف. كــ� توضــح هــذه 

املــادة أهميــة الصــورة الصحفيــة، ودورهــا يف بلــورة الــرأي العــام، وتشــمل عرضــاً ألهــم القيــم اإلخباريــة فيهــا. ومــن املراحــل املهمــة 

لهــذا املســاق تعريــف الطالــب بأجــزاء آلــة التصويــر، وكيفيــة اســتخدامها.

10841306 الكتابة التحليلية
يتنــاول هــذا املســاق أســس القــراءة النقديــة لألحــداث، وتحليلهــا، وصياغتهــا بالقوالــب الصحفيــة التحليليــة، كاملقــال الصحفــي، 

واالفتتاحيــة، والعمــود الصحفــي. ويقــوم الطالــب بتطبيــق مــا درســه عمليــا.

10841305 الصحافة االستقصائية
ــات،  ــع للمعلوم ــدف، وجم ــد لله ــن تحدي ــة م ــه املختلف ــي §راحل ــق الصحف ــداد التحقي ــادئ إع ــس ومب ــاق أس ــذا املس ــاول ه يتن

ــون  ــر الفن ــول تحري ــب بأص ــف الطال ــة إىل تعري ــرشه، إضاف ــه، ون ــق، وإخراج ــة للتحقي ــر، وصياغ ــذ، والتصوي ــط، والتنفي والتخطي

الصحفيــة املكملـــة.

10841302 اإلعالم الفلسطيني
ــة،  ــة مكتوب ــن صحاف ــه، م ــف فروع ــوره §ختل ــطيني وتط ــالم الفلس ــأة اإلع ــن نش ــاملة ع ــة وش ــورة عام ــاق ص ــذا املس ــاول ه يتن

وإذاعــة وتلفزيــون، يف املراحــل املختلفــة مــن تاريــخ هــذا الشــعب داخــل الوطــن ويف الشــتات. كــ� يتعــرف الطالــب عــىل السياســة 

التحريريــة لوســائل اإلعــالم الفلســطينية املختلفــة وأســاليب إدارتهــا والقوانــ� التــي تعمــل يف ظلهــا. كــ� يتنــاول املســاق القوانــ� 

الفلســطينية الخاصــة باإلعــالم، واملــواد الخاصــة بحريــة الــرأي والتعبــ�، ابتــداء مــن القانــون األســايس، ومــرورا بقانــون املطبوعــات 

والنــرش، ومــرشوع قانــون املســموع واملــرÔ، وكذلــك القوانــ� الجزائيــة املتعلقــة باإلعــالم. 

10841206 الصحافة االلكترونية
يتنــاول املســاق طبيعــة الحاســوب واســتخداماته، وبخاصــة يف مجــاالت الصحافــة والصحافــة االجت�عيــة وصحافــة املواطــن. ويتنــاول 

بشــكل مفصــل عمليــة نــرش املعلومــات الصحفيــة عــرب شــبكة اإلنرتنــت. ويتــدرب الطالــب عــىل عمليــة إعــداد املوقــع الصحفــي عــىل 

اإلنرتنــت، مــن حيــث التحريــر، والتصميــم، ومعالجــة النصــوص والصــور، وغ�هــا مــن املــواد  والربامــج املســاندة يف التجميــع والنــرش 

اإلعالمــي االلكــرتو×. كــ� يتــدرب عــىل عمليــة الوصــول إىل املعلومــات مــن خــالل شــبكة اإلنرتنــت.

10841303 تحرير الصحافة االلكترونية
يتنــاول هــذا املســاق أســاليب معالجــة املعلومــات املنشــورة يف الصحافــة االلكرتونيــة، وكيفيــة جمــع املعلومــة والكتابــة للمواقــع 

ــال.  ــذا املج ــيل يف ه ــب عم ــىل تدري ــب ع ــل الطال ــة ويحص ــة وااللكرتوني ــة املطبوع ــ� الصحاف ــر ب ــرق يف التحري ــة والف االلكرتوني

ــا. ــة املتبعــة يف معالجته ــة واألســاليب الفني ــة االلكرتوني ــة املنشــورة يف الصحاف ــادة اإلعالمي ــة عــىل أشــكال امل ويتعــرف الطلب
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10841205 التصميم االلكتروني
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم التصميــم ونظرياتــه وعنــارصه واملتغــ�ات اإلدراكيــة والبرصيــة والج�ليــة التــي تحكمــه، والعنــارص 

ــم - املتغــ�ات  ــارص التصمي ــات وعن ــم - نظري ــم التصمي ــم التعــرف عــىل  مفاهي ــث يت ــا واســتخداماتها، حي ــة ووظائفه التيبوغرافي

اإلدراكيــة والبرصيــة للتصميــم - التقنيــات الحديثــة يف التصميــم واإلخــراج - معالجــة الصــور باســتخدام برامــج الحاســوب - برمجيــات 

التصميــم الرقمــي الحديثــة.

10841401 مهارات في الصحافة المكتوبة
ــق  ــره والتحقي ــرب وتحري ــل الخ ــن نق ــة، م ــة الصحفي ــون الكتاب ــاقات فن ــب يف مس ــه الطال ــا درس ــل م ــاق مجم ــذا املس ــاول ه يتن

ــة. ــة واملكتوب ــة االلكرتوني ــة اإلخباري ــون الكتاب ــاقات فن ــا يف مس ــي تعلمه ــرى الت ــة األخ ــون الصحفي ــكال الفن ــي وأش الصحف

الكتابة للمجالت  10841402
يتنــاول هــذا املســاق األســاليب املختلفــة للكتابــة للمجــالت، والفنــون التــي تجعــل مــن املجلــة إحــدى الوســائل التــي يفضلهــا القــارئ، 

حيــث تعــد الكتابــة للمجــالت فنــا راقيــا ومميــزا، ملــا للمجلــة مــن خصائــص »يزهــا عــن وســائل اإلعــالم األخــرى. ويتضمــن املســاق 

تدريبــا عمليــا يف معالجــة جوانــب إعالميــة عــدة تتضمنهــا املجلــة، وتضعهــا يف مكانــة متقدمــة عــىل الوســائل اإلعالميــة املعروفــة.

10841304 إخراج المطبوعات
يتنــاول هــذا املســاق املراحــل املتعــددة التــي ÷ــر فيهــا اإلخــراج الصحفــي للجريــدة، ويوضــح املعنــى الشــامل لكلمــة ”إخــراج“ 

وتطــور اســتخدام الصحيفــة وماكيتهــا الثابــت واملتغــ�، ويتيــح الفرصــة للطالــب للتــدرب العمــيل عــىل كيفيــة تصميــم الصحيفــة 

واملطبوعــات بأشــكالها املختلفــة، كامللصقــات والكتيبات...الــخ. ويتنــاول هــذا املســاق أيضــا مفاهيــم ومبــادئ التصميــم وإخــراج  

ــات باســتخدام  ــة إلخــراج املطبوع ــدارس الفني ــة، وامل ــة والجرافيكي ــارص التيبوغرافي ــىل العن ــز ع ــع الرتكي ــات، م الصحــف واملطبوع

ــات النــرش الصحفــي املعــارصة. برمجي

مشروع التخرج  10841403
ــب يف  ــو مســاق تطبيقــي ويقدمــه الطال ــة. فه ــب الصحاف ــب مــن جوان ــب يف جان ــا درســه الطال ــة م ــاول هــذا املســاق حصيل يتن

ــا  ــة، أو بحث ــداد مطبوع ــع الكــرتو×، إع ــه، و÷كــن أن تشــمل مــرشوع إنشــاء موق الفصــل األخــ� للتخــرج ضمــن محــاور اهت�م

ــة. ــه متخصصــة يف الكلي ــة الفصــل عــىل لجن ــدرس املســاق، ويعــرض املــرشوع يف نهاي ــك تحــت إرشاف م ــا، ويكــون ذل إعالمي

10841400 التدريب العملي
يشــتمل هــذا املســاق عــىل التدريــب يف إحــدى الصحــف واملجــالت وفقــاً ملجــال االهتــ�م رشطــاً أساســاً للتخــرج، ويــزود الطالــب 

ــة ناجــح أو راســب، وال يحتســب املســاق ضمــن  ــه عالم ــأول، وترصــد ل ــب أوالً ب ــرتة التدري ــاء ف ــه أثن ــ�ذج عــن أع�ل القســم بن

الســاعات املعتمــدة للتخصــص.

10841351  اإلعالم التنموي
يتنــاول هــذا املســاق اســتخدامات اإلعــالم وتوظيفــه يف النهــوض باملجتمــع وتحقيــق أهدافــه التنمويــة. فبعــد انتشــار وســائل االتصال 

عــىل نطــاق واســع وتعاظــم أثرهــا، انصبــت الكثــ� مــن البحــوث اإلعالميــة حــول كيفيــة تســخ�ها يف عميلــة التنميــة. هــذا االهتــ�م 

بتأثــ� االتصــال يف تنميــة املجتمعــات وتطويرهــا أدى إىل ظهــور اإلعــالم التنمــوي. ويهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم ¿ــاذج ونظريــات 

مختلفــة التــي توضــح دور االتصــال يف عمليــة التنميــة، إضافــة إىل مراجعــة ملحصلــة البحــوث والنظريــات املتعلقــة باإلعــالم التنمــوي.

10841251 اإلعالم اإلسالمي 
يتنــاول هــذا املســاق األســس النظريــة التــي يرتكــز إليهــا الفكــر اإلســالمي يف رؤيتــه لإلعــالم، ووظائفــه، ودوره يف املجتمع. ويســتعرض 

التجربــة التاريخيــة التــي خاضهــا املســلمون يف تطويــر الوســائل اإلعالميــة عــرب أربعــة عــرش قرنــاً. كــ� يتنــاول املســاق مالمــح النظــام 

اإلعالمــي اإلســالمي، ويناقــش أوجــه الشــبه واالختــالف مــع األنظمــة اإلعالميــة األخرى.
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10841352 اإلعالم الدولي
يتنــاول هــذا املســاق الخريطــة اإلعالميــة يف العــاå، ومشــكلة عــدم التــوازن يف تدفــق املعلومــات عــىل املســتوى الــدويل. ويتنــاول 

ملكيــة وســائل اإلعــالم العامليــة، وبخاصــة وكاالت األنبــاء العامليــة، وطريقــة عملهــا، وتأث�هــا، وسياســاتها وأهدافهــا. ويحلــل موقــع 

اإلعــالم الفلســطيني والعــرä ضمــن املشــهد الــدويل لإلعــالم. كــ� يعالــج هــذا املســاق مفاهيــم إعالميــة دوليــة مهمــة، كمســألة 

”الدعايــة الدوليــة“، و“النظــام اإلعالمــي العاملــي الجديــد“.

وبهــذا املســاق تكتمــل الحلقــة الرابعــة لــدى الطالــب يف دراســته لإلعــالم الــدويل، إضافــة ملــا تعلمــه يف مســاقات اإلعالم الفلســطيني، 

والعــرä، واإلرسائييل.

10841252 اإلعالم العربي
يتنــاول هــذا املســاق أنظمــة اإلعــالم الســائدة يف العــاå العــرä. كــ� يتنــاول نشــأة أهــم الصحــف وتطورهــا، واملجــالت، واإلذاعــات، 

وبرامــج التلفزيــون يف العــاå العــرä، مــع الرتكيــز عــىل القضايــا اآلنيــة املهمــة، كنظــم اإلعــالم يف العــاå العــرä، ومســألة الرقابــة، 

وحريــة الــرأي، والتعبــ�، والنــرش، والبــث، ومــا إىل ذلــك.

10841353 الدعاية اإلعالمية
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الدعايــة اإلعالميــة وأنواعهــا وأســاليب اســتخداماتها، وتأث�هــا عــىل الــرأي العــام املحــيل، واإلقليمــي 

ــة  ــج. والعالق ــاردة، وحــرب الخلي ــات وخــالل الحــرب الب ــة خــالل الثالثين ــث يســلط األضــواء عــىل التجــارب الدعائي ــدويل، حي وال

ــات  ــالن، والعالق ــالم، واإلع ــة، واإلع ــام، والدعاي ــرأي الع ــن: ال ــ� كل م ــالف ب ــه االخت ــك أوج ــة، وكذل ــام والدعاي ــرأي الع ــ� ال ب

ــ�ر. ــذا املض ــة يف ه ــعوب املختلف ــارب الش ــم. وتج العامة، والتعلي

 

10841253 اإلعالم اإلسرائيلي
يتنــاول هــذا املســاق نشــأة أهــم وســائل اإلعــالم اإلرسائيــيل وتطورهــا التــي تنــرش وتبــث بالعربيــة والعربيــة (صحــف، ومجــالت، 

وراديــو، وتلفزيــون) الحكوميــة منهــا والخاصــة. كــ� تســلط هــذه املــادة األضــواء عــىل طبيعــة نظــام اإلعــالم اإلرسائيــيل، وأجهــزة 

دعايتــه الداخليــة والخارجيــة. وهــو مســاق مكمــل لإلعــالم الفلســطيني والعــرä الــذي هــو يف حالــة مواجهــة مســتمرة مــع اإلعــالم 

اإلرسائيــيل. 

 

10846111 التحرير اإلذاعي والتقديم
يتنــاول هــذا املســاق طبيعــة العمــل اإلذاعــي وخصوصيــة اللغــة اإلذاعيــة، حيــث يتعــرف الطلبــة مــن خــالل هــذا املقــرر عــىل فنــون 

الكتابــة والتحريــر اإلذاعــي، وعــىل أبجديــات اللغــة اإلذاعيــة – الصــوت واملوســيقى واملؤثــر الصــو[ والصمــت- وأســاليب توظيفهــا يف 

العمــل اإلذاعــي. يهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطلبــة مــن اكتســاب املهــارات التاليــة: فهــم طبيعــة العمــل اإلذاعــي، والسياســة 

التحريريــة بشــكل عــام، والقــدرة عــىل جمــع األخبــار اإلذاعيــة مــن مصادرهــا املختلفــة، وعــىل كتابــة وترتيــب األخبــار اإلذاعيــة، 

وعــىل تحريــر وإخــراج النــرشة اإلخباريــة.

10846112 التحرير التلفزيوني
يتنــاول هــذا املســاق طبيعــة العمــل التلفزيــو× وخصوصيــة اللغــة التلفزيونيــة، حيــث يتعــرف الطلبــة مــن خــالل هــذا املقــرر عــىل 

فنــون الكتابــة والتحريــر التلفزيــو×، وعــىل عنــارص اللغــة التلفزيونيــة (الكلمــة والصــورة والصــوت) وأســاليب توظيفهــا يف العمــل 

التلفزيــو×.

ويهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطلبــة مــن اكتســاب املهــارات التاليــة: فهــم طبيعــة العمــل التلفزيــو× - فهــم السياســة التحريريــة 

بشــكل عــام - القــدرة عــىل جمــع األخبــار التلفزيونيــة مــن مصادرهــا املختلفــة- القــدرة عــىل كتابــة األخبــار التلفزيونيــة - القــدرة 

عــىل تصنيــف األخبــار التلفزيونيــة - القــدرة عــىل تحريــر وإخــراج النــرشة اإلخباريــة.
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10851111 مبادئ العالقات العامة
يتنــاول هــذا املقــرر مفهــوم العالقــات العامــة وتطورهــا، كــ� يتنــاول األهــداف والوظائــف الخاصــة بالعالقــات العامــة، ويتعلــم 

الطالــب خاللــه املداخــل التنظيميــة واإلداريــة والفنيــة للعالقــات العامــة ونظــرة عامــة حــول واقــع العالقــات العامــة يف املجتمعــات 

املختلفــة واملجتمــع الفلســطيني خاصــة إضافــة إلملامــه بأهــم مهــام العالقــات العامــة وأنشــطتها وتعرفــه عــىل مبــادئ وضــع خطــط 

ــل   ــاليب عم ــداف وأس ــص  وأه ــف وخصائ ــور ووظائ ــأة وتط ــىل نش ــب ع ــرف الطال ــاق اىل أن يتع ــدف املس ــات العامة.ويه للعالق

العالقــات العامــة.

10851106 فن الكتابة للعالقات العامة 
ــب باألســس  ــد الطال ــن خــالل تزوي ــة م ــة االتصالي ــل العملي ــة يف حق ــ�ل االتصالي ــة يف األع ــارات الالزم ــذا املســاق امله ــاول ه يتن

النظريــة والعمليــة ليتمكــن مــن انجــاز الوظائــف واملهــام امللقــاة عــىل عاتقــه ويكــون ذلــك مــن خــالل توســيع وتعميــق معرفــة 

العنــارص مقرونــة بالوظائــف واملهــام االتصاليــة يف مجــال العالقــات العامــة. تحريــر مختلــف األنــواع الصحفيــة والرتكيــز عــىل كتابــة 

التقاريــر. التدريــب عــىل التواصــل مــع الجمهــور الداخــيل والخارجــي ووســائل اإلعــالم وإدارة األحــداث اإلعالميــة وتنظيمهــا.

10841254 اإلعالم الجماهيري والمجتمع
ــة،  ــية، واالقتصادي ــة، والسياس ــالم االجت�عي ــوة اإلع ــث ق ــن حي ــع، م ــالم واملجتم ــ� اإلع ــة ب ــة املتبادل ــاول هــذا املســاق العالق يتن

والثقافيــة، مقابــل نظــرة املجتمعــات املعــارصة إىل اإلعــالم عــىل أنــه رضورة حياتيــة مــن حيــث  دوره يف توثيــق العالقــات االجت�عية، 

والصــالت بــ� الحاكــم واملحكــوم، إضافــة إىل مــا يقــوم بــه مــن إفســاح املجــال أمــام النــاس للتعبــ� عــن آرائهــم، وإىل دوره يف تعزيــز 

العالقــات الدوليــة. كذلــك يتنــاول التأثــ�ات الســلبية لوســائل اإلعــالم مثــل قدرتــه عــىل تفتيــت املجتمــع وإفســاده. ويهــدف هــذا 

املســـاق لدراســة التأثــ�ات اإلعالميــة عــىل املجتمــع والسياســات اإلعالميــة التــي تحــاول توطيــد العالقــة بينهــ�، إضافــة إىل مناقشــة 

قضايــا إعالميــة معــارصة.

10841451  قضايا إعالمية معاصرة
يتنــاول هــذا املســاق قضايــا إدمــاج الطالــب يف قضايــا مســتجدة عــىل املســتوى اإلعالمــي، ومــن ذلــك، تعامــل وســائل اإلعــالم مــع 

قضايــا اإلرهــاب، واإلســالم، واألقليــات، وغــ� ذلــك، حســب املســتجدات عــىل الســاحة العامليــة مــن أحــداث. يعتــرب املســاق مهــ� 

للطالــب ألنــه يشــكل تدريبــا ذهنيــا ومهنيــا لدراســة األســاليب التــي تتبعهــا وســائل اإلعــالم يف القضايــا املعــارصة، ومناقشــتها بهــدف 

تعريــف الطالــب عــىل األســاليب الصحيحــة يف معالجــة القضايــا، وخلفيــات املعالجــات للموضوعــات قيــد الدراســة.

10841255 االتصال السكاني
يتنــاول هــذا املســاق الوضــع الســكا× يف فلســط�، والــذي يعتــرب أحــد أهم ركائــز عمليــة التنميــة، ووضــع االســرتاتيجيات، والتخطيط 

ملســتقبل فلســط�.ك� يتنــاول معرفــة االحتياجــات الســكانية ورصــد اتجاهــات الــرأي العــام حولهــا وتأثــ� االتصــال وتســخ� وســائله 

جميعهــا، مــن مــرÔ ومســموع ومكتــوب، لتغيــ� املفاهيــم الســكانية والســلوك املرتتــب عليهــا. ويســلط هــذا املســاق الضــوء عــىل 

مجموعــة مــن املحــاور واملفاهيــم الســكانية والتنمويــة والتخطيــط الســكا×.

10841354 إدارة المؤسسات اإلعالمية
يتنــاول هــذا املســاق كيفيــة إدارة املؤسســات الصحفيــة مــن حيــث مركزيــة العمــل، والتخطيــط االســرتاتيجي، ووضــع جــدول زمنــي 

إلنجــاز املــواد الصحفيــة. ويعنــى بكيفيــة تنظيــم املــوارد املاديــة، وإقامــة شــبكة عالقــات واســعة مــع مصــادر األنبــاء، بغــرض تجميــع 

أكــرب عــدد ممكـــن مــن الجمهــور حــول هــذه املؤسســة، كــ� يركــز عــىل تطويــر املــوارد البرشيــة يف املؤسســات الصحفيــة، وصياغــة 

السياســات واإلجــراءات العامــة لهــا.



606  دليل جامعة النجاح الوطنية

10841355 الرأي العام
يتنــاول هــذا املســاق الظاهــرة الج�عيــة للــرأي مــن خــالل وســائل االتصــال املتاحــة، تقليديــة أو حديثــة. كــ� يركــز عــىل التعــرف 

عــىل عوامــل تكويــن الــرأي العــام وتغيــ�ه مــن خــالل دراســة الثقافــة ، واالتجاهــات، والدوافــع، واملعتقــدات ، ثــم معرفــة الفائــدة 

ــاق اىل  ــدف املس ــ� يه ــع . ك ــق يف املجتم ــس والتواف ــق التجان ــام يحق ــاء رأي ع ــالم يف بن ــائل اإلع ــه يف وس ــتخدام وظائف ــن اس م

اســتعراض كيفيــة تأثــ� وســائل اإلعــالم يف الــرأي العــام وتأثــ� الــرأي العــام يف وســائل اإلعــالم.

10841356  تطبيقات لغوية في اإلعالم
يتنــاول هــذا املســاق قواعــد اللغــة العربيــة وأســاليب بنــاء الجمــل والنصــوص األكــö تــداوالً يف وســائل اإلعــالم.  و÷ــارس الطالــب 

ــة. ويقــوم  ــة والتلفزيوني ــة واإلذاعي ــة املختلفــة، الصحفي ــة املــواد اإلعالمي ــة والنقــد والتصويــب يف كتاب ضمــن هــذا املســاق الكتاب

الطالــب بتقديــم ¿ــاذج مــن هــذه امل�رســة يف هــذا املســاق. 

10841357 اإلعالن الصحفي وااللكتروني
ــارص اإلعــالن كأداة مــن أدوات التســويق يف املجتمعــات  ــادئ األساســية للتســويق وعن ــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلعــالن واملب يتن

املعارصة، وعنــارص العمليــة التســويقية، وأســس ومراحــل اإلعــالن التجــاري وأنواعه، واإلنرتنــت كوســيلة لإلعــالن والتســويق، 

وحــاالت دراســية يف اإلعــالن والتســويق. كــ� ويتعــرف الطالــب عــىل أهميــة اســتخدامه يف وســائل اإلعــالم الج�هــ�ي والوســائل 

ــة. ــذ الحمــالت اإلعالني ــات وتنفي ــم اإلعالن ــج وأســاليب تصمي ــة يف الرتوي االلكرتوني

  10851214 التصوير الصحفي الرقمي (2)
يتنــاول هــذا املســاق معرفــة الطــالب لتقنيــة للكامــ�ا الرقميــة، إضافــة إىل تطويــر اللغــة املرئيــة لديهــم مــن خــالل روايــة القصــة 

بالصــور، وكــ� يهــدف إىل تطويــر مهــارة اإلحســاس والنقــد للصــورة اإلعالميــة، ويركــز املســاق عــىل الجانــب العمــيل حيــث ســيقدم 

الطــالب مرشوعــا تصويــرا وثائقيــا (عمليــا).

 10841360 الرياضي اإلعالم 
ــايض  ــة واملقــروءة واملســموعة يف رفــع املســتوى الري ــة التعــرف عــىل وســائل اإلعــالم املختلفــة ، املرئي ــاول هــذا املســاق أهمي يتن

بجميــع جوانبــه وعنــارصه، كــ� ويهــدف هــذا املســاق إىل توضيــح دور اإلعــالم الريــايض يف توعيــة ورفــع املســتوى الثقــايف للمجتمــع 

يف املجــال الريــايض ، باإلضافــة إىل الــدور الــذي تلعبــه اللجنــة االوملبيــة يف تطويــر وضبــط اإلعــالم الريــايض وتدريــب الطلبــة عــىل 

كتابــة التقاريــر الرياضيــة الخاصــة باإلحــداث الرياضيــة. 

10841161 االتصال الثقافي
يتنــاول هــذا املســاق كيفيــة التعــرف عــىل الثقافــات املختلفــة والتواصــل معهــا والتقســي�ت التــي وضعهــا العلــ�ء للتفرقــة بينهــا 

ومــن بينهــم ســتيوارت هــول وهــوف شــتيدة، ومعرفــة االختالفــات الثقافيــة بــ� الشــعوب وكيفيــة اســتغاللها يف صياغــة رســائل 

ــل مضامــ� الرســائل  ــة عــىل تحلي ــ� ويهــدف إىل مســاعدة الطلب ــور الخارجــي، ك ــة الجمه ــدرة عــىل مخاطب ــرة والق ــة مؤث إعالمي

اإلعالميــة الخارجيــة. وسيســاعد املســاق الطلبــة يف تنميــة مهاراتهــم التحليليــة والنقديــة يف اســتيعاب النصــوص الثقافيــة واألكاد÷يــة 

ويفتــح العيــون عــىل عــواå تقــع وراء نطــاق تجاربهــم املبــارشة. تتضمــن املــادة التــي ســيتناولها املســاق بعــض األعــ�ل األدبيــة 

وكذلــك األفــالم، وبرامــج الراديــو والتلفزيــون، والصــور، والكارتــون، ومقــاالت صحفيــة، وخطابــات سياســية، وتصميــ�ت مع�ريــة، 

ولهــذا يقــوم املســاق بتزويــد الطلبــة بــأدوات نظريــة ووجهــات نظــر نقديــة مــن أجــل اســتجواب هــذه النصــوص. وأخــ�اً يتوقــع أن 

يقــوم الطلبــة بتدويــن ردود فعلهــم للقــراءات وإثــارة األســئلة حولهــا، مــن أجــل مناقشــتها يف قاعــة املحــارضات.
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم 

جامعة هاورد - الواليات املتحدة 1993استاذ مساعدد. عبد الجواد عبد الجواد

جامعة ليدز – بريطانيا 1996استاذ مساعدد. فريد أبوضه�

جامعة سيبالس مارت - أندونيسيا – 2012مدرسأ. إبراهيم العكة

جامعة ترير – أملانيا 2005مدرسأ. أ÷ن املرصي
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قسم االذاعة و التلفزيون

الرؤية:
إعــداد وتأهيــل خريجــ� متميزيــن أكاد÷يــاً ومهنيــاً؛ وتأهيلهــم للمنافســة يف ســوق العمــل مــن خــالل إكســابهم أهــم املعــارف الحديثــة 

واملســتحدثة، ومهــارات التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة يف مجــال االنتــاج االذاعــي والتلفزيــو× وأدواتهــا.

الرسالة:
لقسم اإلذاعة والتلفزيون رسالة قا`ة عىل أربعة محاور رئيسة ، هي:

ــم •  ــن إملامه ــال ع ــو×، فض ــي والتلفزي ــاج اإلذاع ــة يف اإلنت ــة متخصص ــة ومعرفي ــارات علمي ــون مه ــ� ÷تلك ــة خريج ــداد وتهيئ إع

ــة. ــم املهن ــات وقي بأخالقي

ــا •  ــة ومعاي�ه ــة املهني ــم امل�رس ــات وقي ــم بأخالقي ــالل إملامه ــن خ ــة م ــة متخصص ــة ومهني ــدة علمي ــم قاع ــج لديه ــداد خري إع

ــم. ــم و»يزه ــي القس ــودة خريج ــن ج ــا يضم ــيل، § ــع العم ــا يف الواق ــاليب تطبيقه وأس

كــ� يحــرص القســم عــىل تعريــف الطــالب §هــارات وأصــول البحــث العلمــي يف املجــال اإلعالمــي §ــا يســاعدهم عــىل إجــراء • 

ــة تصقــل لديهــم هــذه املهــارات. تطبيقــات بحثي

تشــجيع الطــالب ودفعهــم للتطــور واالرتقــاء مــن خــالل إنتــاج الربامــج التطبيقيــة وإجــراء البحــوث العلميــة التــي تــöي الجانــب • 

العمــيل والتــي تؤهلهــم للدخــول إىل ســوق العمــيل.

مرجعية البرنامج
كمرجعيــة لربنامــج اإلذاعــة والتليفزيــون، اعتمــد القســم املعايــ� األكاد÷يــة لــدى مؤسســة االعتــ�د األكاد÷ــي لربامــج الصحافــة واإلعالم 

األمريكيــة AEJMC لعــام 2006 ، بعــد إجــراء بعــض التعديــالت عليهــا، لتتــالءم مــع طبيعــة برامــج اإلذاعــة والتليفزيــون، ولتتناســب مــع 

الواقــع الفلســطيني والعــرä، والتــي تنعكــس اهدافهــا فيــ� يــيل:

األهداف:
تدريب الطالب عىل استخدام احدث التقنيات يف مجال االنتاج االذاعي والتلفزيو×.• 

إكساب الطالب مهارات اعداد وإنتاج الربامج االذاعية والتلفزيونية.• 

توعية الطالب §عاي� السلوك املهني وأخالقيات مهنة الصحافة .• 

تهيئة الطالب للتعامل مع اجواء االنتاج االذاعي والتلفزيو× واملهارات املطلوبة يف مراحل االنتاج.• 

إملام الطالب بأساليب وقواعد البحث العلمي يف مجال االعالم.• 

المخرجات التعليمية المنشودة للبرنامج:
املعرفة والفهم :. 1

فهم أسس اإلعداد والكتابة والتقديم اإلذاعي والتليفزيو×• 

األشكال الربامجية اإلذاعية والتليفزيونية وخصائصها والطرق املثىل إلنتاجها.• 

 الربامج التعليمية والثقافية ودورها يف تطوير املجتمعات، مع الرتكيز عىل تنمية املجتمع الفلسطيني.• 

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيو× بدءاً من اختيار الفكرة واإلعداد والتقديم والتصوير واإلخراج وانتهاًء بإنتاج األشكال الربامجية املختلفة.• 

اإلذاعــات والقنــوات املتخصصــة يف عــرص اإلعــالم الفضــاÔ والــدور االيجــاä لهــذه القنــوات يف تلبيــة احتياجــات الجمهــور الخاصــة، • 

ولكــن ايضــا التأثــ� الســلبي لبعــض مرســالتها يف املجتمــع.

ــذ النــرشات •  ــار وانتهــاء بتنفي ــة, أســس صياغتهــا, وإخراجهــا , وتقد÷هــا .. قواعــد اعــداد وعــرض األخب ــار والربامــج اإلخباري األخب

ــة. اإلخباري

نقد األع�ل الدرامية واألفالم وتقييم دورها يف املجتمع.• 

قواعد اللغة العربية يف الكتابة واألداء االذاعى والتليفزيو× .• 
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املهارات الذهنية:. 2

ان يصبح الخريج قادرا عىل:

تحليل العوامل املؤثرة يف األداء اإلذاعي والتليفزيو×.• 

التخطيط إلجراء البحوث املسحية عىل جمهور اإلذاعة والتليفزيون، §ا يشمل ذلك من بحوث الرأي العام.• 

القــدرة عــىل تحليــل االخبــار والتقاريــر االخباريــة, ونقــد األعــ�ل الدراميــة, واإلعالنــات اإلذاعيــة والتليفزيونيــة, واألفالم التســجيلية • 

ــج الوثائقية.  والربام

تحليل األحداث الجارية السياسية واالقتصادية والعلمية والقانونية وربطها ببعضها البعض.• 

تقييم األداء الربامجي يف اإلذاعة والتليفزيون لكافة األشكال والقوالب الفنية.• 

املهارات املهنية والعملية : . 3

ان يصبح الخريج قادراً عىل: 

إعــداد الربامــج اإلذاعيــة والتليفزيونيــة وفقــا ألشــكال الربامــج املختلفــة (حديــث مبــارش, برامــج حواريــة, تحقيــق, قصــة إخباريــة, • 

نــرشة أخبــار, أفــالم تســجيلية, برامــج منوعــات, إعالنــات توعيــة أو تجاريــة, درامــا).

استخدام أستوديو اإلذاعة والتليفزيون لتسجيل الربامج أو إذاعتها عىل الهواء مبارشة.• 

ــة / اإلضــاءة /•  ــو× (الكامــ�ات : كامــ�ا االســتديو / الكامــ�ا املحمل ــاج التليفزي ــزة الالزمــة لإلنت ــة املعــدات واألجه اســتخدام كاف

ــاج). ــزة الصــوت) أو اإلذاعــي (معــدات الصــوت \ املونت ــاج الخطــى والالخطــي /أجه ــزة املونت أجه

إنتاج برنامج إذاعي أو تليفزيو×.• 

توظيف الحاسب اآليل يف اإلنتاج االذاعى والتليفزيو×.• 

تطبيق قواعد اللغة العربية يف الكتابة للربامج اإلذاعية التليفزيونية.• 

املهارات العامة: . 4

يصبح الخريج قادراً عيل أن : 

يتعامل مع الحاسب االلكرتو×، ويستطيع أن يخزن ويسرتجع املعلومات إلكرتونياً.• 

يستخدم الربامج اإلحصائية يف معالجة بيانات البحوث.• 

يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت.• 

يتعامل بكفاءة مع الوقت.• 

يرتجم من وإىل لغات أخرى.• 
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الخطة الدراسية لقسم  اإلذاعة والتلفزيون
ساعة معتمدةنوع المتطلب

18 إجباري 18 متطلبات  الجامعة االجبارية
93إجباري 93 متطلبات التخصص 

15اختياري 15
126 المجموع  

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
3ثقافية إسالمية11000101
3لغة عربية11000102
11000103(University English (1 (1) 3لغة إنجليزية
11000323(University English (2 (2) 3لغة إنجليزية
3دراسات فلسطينية11000105
1مقدمة يف علم الحاسبات11000127
1مهارات القيادة واالتصال11000117
1خدمة مجتمع11000108
0انجليزي استدرا^10032100

متطلبات القسم بمجموع (١٠٨) ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
متطلبات القسم اإلجبارية §جموع (93) ساعة معتمدة موزعة ك� يأ[:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10846216  م.س. 1                 3انتاج النرشات االخبارية التلفزيونية 10846314
10846112  م.س. 1                 3اعداد اشكال وقوالب الربامج االذاعية 10846212
                 3لغة االعالم بالعربية 10841102
10841204  م.س. 1                 3تحرير وترجمة املواد االخبارية 10846113
                 3قوان� االعالم والصحافة الفلسطينية 10846211
10846213  م.س. 1                 3املونتاج التلفزيو× 1 10846217
10846112  م.س. 1                 3االعداد وكتابة السيناريو التلفزيو× 10846213
10846111  م.س. 1                 3الصوت وتقنيات التحكم 10846214
                 3البحث االعالمي 10846312
10846213  م.س. 1                 3التقديم االذاعي والتلفزيو× 10846218
                 3لغة االعالم باالنجليزية 1 10841204
10846218  م.س. 1                 3االخراج االذاعي 10846315
10846214  م.س. 1                 3االخبار والربامج االخبارية االذاعية 10846313
10846213  م.س. 1                 3التصوير التلفزيو× 1 10846216
                 3االخالقيات االعالمية 10841203
10846312  م.س. 1                 3مرشوع التخرج 10846412
10846314  م.س. 1                 12تدريب عميل 10846413
                 3مبادئ العالقات العامه 10851111
                 3التحرير االذاعي والتقديم 10846111
                 3االعالم الفلسطيني 10841302
10841204  م.س. 1                 3 لغة االعالم باالنجليزية 2 10841301
                 3فنون الكتابة االخبارية االلكرتونية واملكتوبة 1 10841105
                 3النظريات االعالمية 10841103
10846111  م.س. 1                 3االنتاج التلفزيو× 10846215
10846216  م.س. 1                 3االخراج التلفزيو× 1 10846316
10846217  م.س. 1                 3اعداد وانتاج الفيلم الوثائقي 10846317
                 3مقدمة لدراسة االعالم 10841101
                 3التحرير التلفزيو× 10846112
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متطلبات القسم  االختيارية بمجموع (١٥) ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10846215  م.س. 1                 3الديكور واالضاءة 10846255
10846212  م.س. 1                 3االذاعة الخارجية 10846354
10846212  م.س. 1                 3الربامج الوثائقية االذاعية 10846353
10846216  م.س. 1                 3انتاج الربامج التلفزيونية التعليمية 10846355
10846357 Ô3الفيلم السين�                 
10846217  م.س. 1                 3التصميم الجرافي] التلفزيو× 10846254
10846212  م.س. 1                 3انتاج الربامج االذاعية املتخصصة 10846452
10846316  م.س. 1                 3االخراج التلفزيو× 2 10846453
10846216  م.س. 1                 3تصميم االعالنات التلفزيونية 10846451
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� / 2 10311199
10846212  م.س. 1                 3انتاج التنويهات والفواصل االذاعية 10846253
10301116  م.س. 1                 3اللغة العربية 2 10301161
10846217  م.س. 1                 3املونتاج التلفزيو× 2 10846352
                 3االعالم الدويل 10841352
                 3االعالم االرسائييل 10841253
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� /1 10311198
10846216  م.س. 1                 3التصوير التلفزيو× 2 10846358
                 3تكنولوجيا االتصال 10846151
10846112  م.س. 1                 3الكتابة للصورة التلفزيونية 10846152
10846212  م.س. 1                 3البث املبارش والتنفيذ عىل الهواء 10846351
                 3اللغة العربية 1 10301116

ملحوظــة: التدريــب العمــيل عبــارة عــن 12 ســاعة معتمــدة تســاوي 576 ســاعة تدريــب فعليــة أي مــا يســاوي تقريبــا 95 يومــا 

تدريبيــا بواقــع 6 ســاعات يوميــا
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وصف المساقات
١0846112 التحرير التلفزيوني

يعطــي هــذا املســاق فكــرة شــاملة عــن طبيعــة العمــل التلفزيــو× وخصوصيــة اللغــة ألتلفزيونيــة حيــث يتعــرف الطلبــة مــن خــالل 

هــذا املقــرر اىل فنــون الكتابــة والتحريــر التلفزيــو× واىل عنــارص اللغــة التلفزيونيــة (الكلمــة والصــورة والصــوت) وأســاليب توظيفهــا يف 

العمــل التلفزيــو×.

ــة  ــو× - فهــم السياســة التحرري ــة: فهــم طبيعــة العمــل التلفزي ــة مــن اكتســاب املهــارات االتي يهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطلب

بشــكل عــام - القــدرة عــىل جمــع األخبــار التلفزيونيــة مــن مصادرهــا أملختلفــة القــدرة عــىل كتابــة األخبــار التلفزيونيــة - القــدرة عــىل 

ــاري واخراجهــا ــر النــرشة اإلخب ــة - القــدرة عــىل تحري ــار التلفزيوني تصنيــف األخب

١0846111 التحرير اإلذاعي والتقديم
يعطــي هــذا املســاق فكــرة شــاملة عــن طبيعــة العمــل اإلذاعــي وخصوصيــة اللغــة اإلذاعيــة حيــث يتعــرف الطلبــة مــن خــالل هــذا 

املقــرر اىل فنــون الكتابــة والتحريــر اإلذاعــي، وعــىل أبجديــات اللغــة  اإلذاعيــة – الصــوت واملوســيقا واملؤثــر الصــو[ والصمــت وأســاليب 

توظيفهــا يف العمــل اإلذاعــي.

يهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطلبــة مــن اكتســاب املهــارات االتيــة: ١- فهــم طبيعــة العمــل اإلذاعــي ٢- فهــم السياســة التحرريــة 

بشــكل عــام ٣- القــدرة عــىل جمــع األخبــار  اإلذاعــي  مــن مصادرهــا املختلفــة ٤- القــدرة عــىل كتابــة األخبــار  اإلذاعــي ٥- القــدرة عــىل 

ترتيــب األخبــار  اإلذاعــي  ٦- القــدرة عــىل تحريــر و إخــراج النــرشة اإلخباريــة

١0841102 لغة اإلعالم بالعربية
اللغــة العربيــة هــي الوســيلة واالداة الرئيســية لدراســة الصحافــة, لــذا تعــد مــادة هــذا املســاق االســاس االول ملســاق التحريــر الصحفــي 

التــي تليهــا. يهــدف هــذا املســاق اىل تدعيــم ملكــة الطالــب اللغويــة, وتقويــة قدرتــه عــىل التعبــ� عــن افــكاره وصياغتهــا عــىل الــورق 

ــز عــىل  ــة مــن االخطــاء, حيــث يتعــرف الطالــب يف هــذا املســاق عــىل قواعــد النحــو والــرصف مــع الرتكي ــة وواضحــة و خالي بلغــة قوي

املثنــى, والجمــع, والعــدد, واملعــدود, واملمنــوع مــن الــرصف, والكتابــة امإلئيــة الســليمة...اخ

١0846211 قوانين اإلعالم والصحافة الفلسطينية
ــا  ــواردة عليه ــة ال ــود القانوني ــالم والقي ــة اإلع ــون وحــدود حري ــة والتلفزي ــة واإلذاع ــة بالصحاف ــ� املتعلق ــدرس هــذا املســاق القوان ي

واالجــراءات القانونيــة التــي ÷كــن للســلطات التنفيذيــة اتخاذهــا ضــد الصحــف ووســائل اإلعــالم والصحفيــ� والنظــام القانــو× املتعلــق 

بالتظلــم ضــد هــذه االجــراءات والتجــاوزات. كــ� يــدرس املســاق القوانــ� الدوليــة املتعلقــة بتنظيــم عمــل اإلعــالم واإلعالميــ� مــن خــالل 

دراســات مقارنــة.

١0841103 النظريات اإلعالمية 
تركــز هــذه املــادة عــىل املدخــل يف النظريــات اإلعالميــة التــي كان قــد تعلمهــا الطالــب يف مســاق مقدمــة لدراســة اإلعــالم، وتتعمــق يف 

هــذا املجــال لتشــمل النظريــات واملــدارس املختلفــة األساســية واملهمــة لدراســة وســائل اإلعــالم الج�هــ�ي وتأث�هــا عــىل املشــاهد والــدور 

الــذي تلعبــه الصحيفــة واملجلــة والراديــو والتلفزيــون يف مجتمعنــا العــرصي.

١0841203  األخالقيات اإلعالمية
ــا، وتحريرهــا، وإعداهــا  ــار، ونقله ــم األخب ــان جمعه ــ� إب ــي للصحافي يعطــي هــذا املســاق فكــرة شــاملة عــن قواعــد التــرصف املهن

للنــرش. ويتــم الرتكيــز فيــه بصــورة خاصــة عــىل توخــي الحقيقــة، وحــق الــرأي العــام يف الحصــول عليهــا، ومراعــاة الدقــة، واملوضوعيــة، 

ــف املتعمــد، أو التشــه�. وعــدم التحري

١0841202 فنون الكتابة اإلخبارية االلكترونية والمكتوبة
ــة والتنظيــم للخــرب  ــة وقواعــد الكتاب ــة األســس النظري ــة االلكرتونيــة واملكتوب ــة اإلخباري يــدرّس هــذا الجــزء مــن مســاق فنــون الكتاب

الصحفــي الــذي يعــد األســاس األول لبنــاء الصحيفــة وتكوينهــا. ويــدرس الطالــب يف هــذا املســاق فــن جمــع املــادة الصحفيــة وتحريرهــا 

نظريــاً وعمليــاً. كــ� يــدرس الطالــب أســس إجــراء املقابــالت الصحفيــة وصياغتهــا.
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١0851111 مبادئ العالقات العامة
يقــدم هــذا املســاق املعــارف النظريــة لعلــم العالقــات العامــة، مــن ناحيــة التعريــف بطبيعــة علــم العالقــات العامــة، ونشــأته، ومربرات 

النشــأة، وعالقتــه بالعلــوم اإلنســانية املرتبطــة بــه، ودور مهنــة العالقــات العامــة يف إدارة التحديــات املعــارصة، وأهميتهــا بوصفهــا مهنــة 

عرصيــة تتضمــن مــن االســرتاتيجيات والتكتيــكات مــا يســاعد عــىل تخطــي أعقــد املشــكالت املعــارصة، ودرجــة التزامهــا باألخــالق الحميــدة 

عنــد امل�رســة والتطبيــق العمــيل، ناهيــك عــن الرتكيــز عــىل أهميتهــا للمؤسســات عــىل اختــالف نشــاطها.

١0841101 مقدمة لدراسة اإلعالم
يشــكل هــذا املســاق مدخــال للمبــادىء االساســية لالتصــال الج�هــ�ي واملفاهيــم والنظريــات الخاصــة بذلــك, كــ� يعــرف الطالــب 

بنظــم اإلعــالم املختلفــة, ويعطيــه ملحــة عامــة حــول نشــأة وســائل اإلعــالم الج�هــ�ي و تطورهــا و هــي: الصحــف, الســين�, الراديــو, 

ــون. التلفزي

١0846312   البحث اإلعالمي
ــا  ــكلة وتحديده ــاس باملش ــا، واإلحس ــة وتحليله ــكالت اإلعالمي ــي، واملش ــث اإلعالم ــوات البح ــاق خط ــذا املس ــب يف ه ــدرس الطال ي

وصياغتهــا، ومصادرهــا ومعايــ� اختيارهــا، وأنــواع البحــوث اإلعالميــة واملناهــج املســتخدمة يف دراســة املشــكالت اإلعالميــة، وأســاليب جمــع 

البيانــات واملعلومــات، وبحــوث العالقــات العامــة والــرأي العــام ووســائل اإلعــالم وجمهــور وســائل اإلعــالم، مــع تطبيقــات عمليــة يف مجــال 

إعــداد الخطــط البحثيــة و نســب املشــاهدة.

١0846212  إعداد اشكال البرامج  اإلذاعية و قوالبها
يهــدف هــذا املســاق اىل تعميــق الفهــم بأســس إعــدادد الربامــج اإلذاعــي وتقد÷هــا والتعــرف اىل خصائــص الربامــج  اإلذاعيــة وقوالبهــا 

الفنيــة وأســاليب الكتابــة لهــا. حيــث يتعــرف الطالــب اىل - أســس تخطيــط الربامــج  اإلذاعيــة- و أشــكالها - وأســاليب التواصــل والتفاعــل 

مــع املســتمع� - وأخالقيــات م�رســة العمــل اإلذاعــي.

10846213 إعداد وكتابة السيناريو التلفزيوني
ــو× ودوره يف  ــد التلفزي ــة وتطويرهــا و طبيعــة عمــل املع ــكار التلفزيوني ــكار االف ــارات ابت ــب يف هــذا املســاق عــىل مه ــدرب الطال يت

إنجــاح الربنامــج, حيــث يتــدرب عــىل اســتخدام املفــردات اللغويــة املناســبة يف كتابــة النــص التلفزيــو×  وعــىل السياســة الربامجيــة للقنــاة 

وترجمتهــا اىل افــكار تلفزيونيــة

١0846215 اإلنتاج التلفزيوني
يعطــي هــذا املســاق نظــرة شــمولية عــن املعــدات املختلفــة املشــرتكة يف عملية اإلنتــاج التلفزيــو× وكذلــك التعريــف بأنظمــة التلفزيون 

وعنارصهــا اإلنتاجيــة  العديــدة. كــ� يركــز عــىل التعريــف باألســتوديو وغرفــة التحكــم واملناطــق املســاعدة وكذلــك توصيــف املحيــط الــذي 

يعمــل بضوئــه النظــام التلفزيو×.

١0846216 التصوير التلفزيوني1
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باســس التصويــر التلفزيــو× والتعــرف اىل انــواع الكامــ�ات وأجزائهــا، والتعــرف اىل طبيعــة 

عمــل املصــور دوره ومؤهالتــه وادواتــه ومســؤولياته ومهاراتــه، كــ� يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب بعالقــة التصويــر باالضــاءة 

واإلخــراج واملونتــاج، والتعرفــاىل انــواع التصويــر املختلفــة الداخليــة والخارجيــة، وأنــواع اللقطــات، كــ� يهــدف املســاق اىل ضبــط الجــودة 

واجــراءات الســالمة الشــخصية وســالمة االدوات، والتعــرف اىل املشــكالت املتكــررة والطارئــة وكيفيــة معالجتهــا، والعــرف اىل وســائل االضــاءة 

وكيفيــة توظيفهــا دراميــاً واىل مصــادر االضــاءة، طبيعتهــا، اجهزتهــا، عالقتهــا بــاالوان، طــرق توزيعهــا، شــبكات االضــاءة التلفزيونيــة.

١0846217 المونتاج التلفزيوني1  
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب بأســس املونتــاج التلفزيــو× ومهاراتــه والتعــرف إىل املراحــل التــي »ــر بهــا عمليــة املونتــاج 

التلفزيــو× والتعــرف اىل الفــروق بــ� انــواع املونتــاج االخبــاري والربامجــي والدرامــي، كــ� يهــدف املســاق اىل التعــرف اىل املونتــاج الخطــي 

وخصائصــه وانواعــه ومعرفــة عمــل املونتــ� ودوره ومؤهالتــه وادواتــه ومســؤلياته ومهاراتــه.
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١0846316 اإلخراج التلفزيوني1
ــو×  ــا واىل دور املخــرج التلفزي ــوم عليه ــي يق ــو× وأنواعــه واألســس الت ــة اإلخــراج التلفزي يهــدف هــذا املســاق اىل التعــرف اىل أهمي

ومســؤولياته وصالحياته.حيــث يعطــي املســاق فكــرة عــن إخــراج الربامــج (1+1) و (2+1) و (3+1 وأكö)والعالقــة بــ� اإلخــراج واإلضــاءة 

والتصويــر واملونتــاج.

١0846218 التقديم اإلذاعي والتلفزيوني
يتعــرف الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق اىل خصائــص التقديــم اإلذاعــي والتلفزيــو× وأســاليبه - واملبــادئ والقواعــد األساســية لتقديــم 

 - Teleprompterالربامــج اإلخباريــة- ودور مقــدم النــرشة اإلخباريــة اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ومهامــه ومهاراتــه- والتعامــل مــع القــارئ اآليل

وتخطيــط الربامــج اإلخباريــة- وفــن إجــراء الحــوارات التلفزيونيــة يف األخبــار- وأنــواع النــرشات اإلخباريــة وخصائــص كل منهــا - واألخطــاء 

الشــائعة يف التقديــم التلفزيــو× وكيفيــة التغلــب عليهــا - ومعايــ� الجــودة وإجــراءات تحقيقهــا - واملشــكالت املتكــررة وكيفيــة التغلــب 

عليهــا- املبــادئ األساســية لتقديــم الربامــج الحواريــة-و دور مقــدم الربامــج الحواريــة التلفزيونيــة ومهامــه ومهاراتــه - وتخطيــط الربامــج 

الحواريــة - وكتابــة املقدمــات للربامــج الحواريــة التلفزيونيــة ومهاراتهــا.

١0846314 إنتاج النشرات اإلخبارية التلفزيونية
ــار و  ــة و إتقــان مهــارة ترتيــب األخب ــار التلفزيوني ــاج أشــكال مختلفــة مــن األخب يهــدف هــذا املســاق اىل تدريــب الطالــب عــىل إنت

إخــراج النــرشة اإلخباريــة و توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة يف النــرشات اإلخباريــة والربامــج حيــث يتــم الرتكيــز عــىل فــن كتابــة األخبــار 

والربامــج اإلخباريــة واللغــة العربيــة وكتابــة النــص اإلخبــاري.

١0846317 إعداد الفيلم الوثائقي وإنتاجه
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باألفــالم الوثائقيــة وخصائصهــا وأهميتهــا وتدريبــه عــىل كيفيــة التخطيــط لالفــالم الوثائقيــة 

والتــدرب عــىل مراحــل إنتــاج االفــالم الوثائقيــة والتــدرب عــىل الكتابــة للفلــم الوثائقــي، وتعميــق فهــم طبعــة العالقــة بــ� املنتــج واملخــرج، 

واجــراء الحــوارات يف االفــالم الوثائقيــة وتصويــر االفــالم الوثائقيــة ومونتاجهــا.

١0846413 تدريب عملي
ــة تحــت إرشاف املــدرب  ــا يف املؤسســات اإلعالمي ــا يعــادل 90 يوم ــة ( 12 معتمــدة)  أي م ــة تدريبي ــة 576 ســاعة عملي يقــيض الطلب

امليــدا× وبالتنســيق مــع املــرشف األكاد÷ــي. يقــوم الطلبــة خــالل التدريــب بإنتــاج مــواد إعالميــة تثبــت تفاعلهــم مــع بيئــة التدريــب.

١0846113 االخبار والبرامج اإلخبارية  اإلذاعية
يهــدف املســاق اىل »كــ� الطالــب مــن القــدرة عــىل جمــع الخــرب اإلذاعــي وصياغتــه وإنتــاج أشــكال إخباريــة مختلفــة وإخــراج النــرشة 

اإلخباريــة اإلذاعيــة وتنفيذهــا. يتــدرب الطالــب يف هــذا املســاق عــىل - طــرق ترتيــب األخبــار داخــل النــرشة- وانــواع وطــرق الرتتيــب - 

والتحليــالت اإلخباريــة .. والتعليقــات السياســية- وأشــكال الربامــج اإلخباريــة وفنونهــا.

١0846214 الصوت وتقنيات التحكم
يهــدف املســاق اىل تدريــب الطالــب عــىل التعامــل مــع مناطــق التحكــم بالصــوت (أســتوديو) وجزئياتــه واســتيعاب مفاهيــم غرفــة 

ــة-   ــاج الســمعي يف األســتوديو-املازج الصــو[ (مكــرس) باحرتافي ــاج الصــو[) مســتخدما معــدات اإلنت ــات، وحــدة املونت التحكــم (الصوتي

نظــم التســجيل الصــو[. ويتــدرب الطالــب عــىل  -  أنظمــة التســجيل الرقمية:املــازج الصــو[( ميكــرس) -  مونتــاج املــادة اإلخباريــة.. الخــرب 

اإلذاعــي ¿وذجــا - مونتــاج املــادة اإلخباريــة.. التقريــر اإلذاعــي ¿وذجــا - فــن مونتــاج الحــوار اإلذاعــي- مونتــاج الربامــج  اإلذاعــة. املجلــة  

اإلذاعيــة.. ¿وذجــا 

١0846315 اإلخراج اإلذاعي
يهــدف املســاق اىل رفــع كفايــة الطالــب وذلــك عــن طريــق تعريفــه  باملهــارات والتقنيــات الحديثــة واملتطــورة يف عــاå اإلخــراج اإلذاعــي 

وطــرق تنميــة الخيــال والحــس الفنــي لــدى الطلبــة وحثهــم عــىل ابتــكار األفــكار يف أع�لــه وكيفيــة قيــادة فريــق عمــل وإنتــاج األعــ�ل 
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الدراميــة وغ�هــا مــن الربامــج  اإلذاعية.يتعــرف الطالــب اىل اســاليب إدارة  فريــق العمــل ( املمثيلــ� - املذيعــ� ) - املؤثــرات الفنيــة ( 

املوســيقا - املؤثــرات الصوتيــة ) - أشــكال الدرامــا  اإلذاعيــة وفنونهــا: التمثيليــة- البنــاء الدرامــي: األســس - االعتبــارات - املقومــات - إخــراج 

الربامــج  اإلذاعيــة.

١4120846 مشروع التخرج
ــائط  ــون أوالوس ــة أوالتلفزي ــون يف اإلذاع ــد يك ــرÔ ق ــالم امل ــا يف اإلع ــرشوع م ــاج م ــاق بإنت ــتاذ املس ــت إرشاف أس ــة وتح ــوم الطلب يق

املتعــددة او بحــث اعالمــي. ويجســد املــرشوع املهــارات واملعــارف التــي تعلمهــا الطالــب يف أثنــاء دراســته الجامعيــة. ويتــم عرضــه يف نهايــة 

الفصــل وتقــوم بتقو÷ــه لجنــة خاصــة يف الكليــة.

١0841352  اإلعالم الدولي
ــالم  ــه يف مســاقات اإلع ــا تعلم ــب م ــدويل، اىل جان ــالم ال ــب يف دراســته اإلع ــدى الطال ــة ل ــة الرابع ــل الحلق ــادة هــذا املســاق تكتم §

الفلســطيني، والعــرä، واإلرسائيــيل، فيتعــرف اىل نشــأة أهــم الصحــف وتطورهــا، واملجــالت، واإلذاعــات، وبرامــج التلفزيــون، ووكاالت األنبــاء 

العامليــة، ويحلــل موقــع اإلعــالم الفلســطيني والعــرä - مقارنــة باإلعــالم اإلرسائيــيل الصهيــو× - يف هــذا املســاق. كــ� تعالــج هــذه املــادة 

مفاهيــم إعالميــة دوليــة مهمــة، كمســألة ”الدعايــة الدوليــة“، و“ االســت�لة الدوليــة“، و“ النظــام اإلعالمــي الجديــد“.

١0841204 لغة اإلعالم باالنجليزية1
ــه عــىل االتصــال، وتعــدد  ــة توســع مــن اطالعــه وقدرت ــي اللغوي ــاد ملكــة الصحف ــي، فازدي ــة خاصــة يف العمــل الصحف للغــات أهمي

ــة لغــة الطالــب  ــذا يهــدف هــذا املســاق إىل تقوي ــا، ل ــة خاصــة يف بالدن ــة أهمي مشــاربه لجمــع املعلومــات. وال شــك أن للغــة اإلنجليزي

ــة، وترجمــة. ــاً، وكتاب ــراءة، وفهــ�ً، وحديث ــة ق الصحفي

١0841302 اإلعالم الفلسطيني
يعطــي هــذا املســاق صــورة عامــة وشــاملة عــن نشــأة اإلعــالم الفلســطيني وتطــوره  §ختلــف فروعــه، مــن صحافــة مكتوبــة، وإذاعــة 

ــة  ــب اىل السياســة التحريري ــخ هــذا الشــعب داخــل الوطــن ويف الشــتات. كــ� يتعــرف الطال ــون، يف املراحــل املختلفــة مــن تاري وتلفزي

لوســائل اإلعــالم الفلســطينية املختلفــة و أســاليب إدارتهــا والقوانــ� التــي تعمــل يف ظلهــا. 

١0841253 اإلعالم االسرائيلي
اإلعــالم الفلســطيني والعــرä يف حالــة مواجهــة مســتمرة ســل�ً أو حربــاً مــع اإلعــالم اإلرسائيــيل. ويهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف 

بنشــأة أهــم وســائل اإلعــالم اإلرسائيــيل وتطورهــا التــي تنــرش وتبــث بالعربيــة والعربيــة (صحــف، ومجــالت، وراديــو، وتلفزيــون) الحكوميــة 

منهــا والخاصــة. كــ� تســلط هــذه املــادة األضــواء عــىل طبيعــة نظــام اإلعــالم اإلرسائيــيل، وأجهــزة دعايتــه الداخليــة والخارجيــة.

١0846152 الكتابة للصورة التلفزيونية
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطالــب بالــرشوط والقواعــد التــي تحكــم الكتابــة للصــورة التلفزيونيــة واكتســاب القــدرة عــىل الكتابــة 

للقوالــب املختلفــة يف الصحافــة التلفزيونيــة. كــ� يهــدف اىل تعميــق الفهــم بالكتابــة للصــورة يف ضــوء الوعــي بخصائــص املشــاهدين و 

اســتخداماتهم للصحافــة التلفزيونية.يركــز املســاق عــىل تعميــق الفهــم بالبنــاء الفكــري والــداليل للنــص املكتــوب، وكيفيــة بنــاء التوافــق 

بــ� دالالت كل مــن النــص والصــوت والصــورة. 

١0846254 التصميم الجرافيكي التلفزيوني
يهــدف هــذا املســاق اىل  تكويــن رؤيــة إبداعيــة وخاصــة بالشاشــة التليفزيونيــة مــن خــالل فقــرات املــزج وفقــرات القوالــب للربامــج 

ــل  ــوات - والعوام ــات واألص ــور والكتاب ــج الص ــوش - ودم ــل م ــج أب ــك وبرنام ــج أدوä أفرتإيفي ــتخدام برنام ــة. -   اس ــة واملتنوع املختلف

ــو×. ــ] التلفزي ــم الجرافي الســيكولوجية املرتبطــة بالتصمي
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١0846355 إنتاج البرامج التلفزيونية التعليمية
يعطــي املســاق مقدمــة نظريــة حــول التلفزيــون التعليمــي واملــدارس الحديثــة يف التلفزيــون التعليمــي -القــراءة التلفزيونيــة للمناهــج 

التعليميــة - القوالــب التلفزيونيــة للربامــج التعليميــة - مهــارات تحويــل النــص الــدرايس اىل قالــب تلفزيــو×- عنــارص الجــذب يف الصــورة 

للربامــج التعليميــة ( اللقطــات املصــورة – الجرافيــك –الفيديــو فونــت – املشــاهد الدراميــة – الرســوم الثابتــة واملتحركــة. اإلخــراج الفنــي 

للربامــج التعليميــة - برامــج الحاســب االيل يف صناعــة و عــرض الربامــج التعليميــة

١0846351 التصوير التلفزيوني 2
يعــد هــذا املســاق مكمــال ملســاق تصويــر 1 حيــث يتعمــق الطالــب يف دراســة فنــون التصويــر التلفزيــو× الداخــيل والخارجــي ويتعــرف 

اىل اإلضــاءة واأللــوان وطــرق التحكــم فيهــ� - وقيــاس درجــة حــرارة اللــون (Kelvin)- والصــوت والصــوت الطبيعــي- واإلضــاءة الداخليــة 

والخارجيــة والتحديــات التــي تطرحهــا - وتصويــر التقاريــر اإلخباريــة وطــرق اإلبــداع فيهــا.

١0846352 المونتاج التلفزيوني2
ــه  ــو× ومبادئ ــاج التلفزي ــس املونت ــم بأس ــق الفه ــدف اىل تعمي ــث يه ــو× 1 حي ــاج التلفزي ــاق املونت ــال ملس ــاق مكم ــذا املس ــرب ه يعت

وتطويــر الحــس البــرصي والحــس اإلبداعــي الفنــي حيــث يتــدرب الطالــب عــىل اســاليب مونتــاج األفــالم الوثائقيــة - والتقاريــر اإلخباريــة- 

والربامــج الحواريــة- واإلعالنــات – والتحقيقــات. ويتعــرف اىل أحــدث تجهيــزات املونتــاج.

١0846453 اإلخراج التلفزيوني2
يعــد هــذا املســاق مكمــال ملســاق اإلخــراج التلفزيــو× 1 ويهــدف اىل تعميــق الفهــم باملبــادئ واألخــالق التــي يقــوم عليهــا عمــل املخــرج 

و بيئــة عمــل املخــرج والعمــل مــع الفريــق الفنــي داخــل األســتوديو. حيــث يتعــرف الطالــب اىل عمليــة اإلخــراج وعالقتهــا ببقيــة األدوار 

داخل غرفة التحكم- والفرق ب� اإلخراج اإلخباري والحواري. 

١0846151 تكنولوجيا االتصال
ــرتددات  ــرف اىل ال ــة, والتع ــوات االتصــال املختلف ــرب قن ــات واالشــارات ع ــل املعلوم ــة نق ــدرس هــذا املســاق اهــم املراحــل يف عملي ي

املتاحــة واجهــزة معالجــة االشــارات وتهيئتهــا للنقــل عــرب االقــ�ر الصناعيــة, ويــدرس ايضــا خطــوط الفايــرب ووســائل االتصــال وغ�هــا, اىل 

جانــب تشــف� االشــارة وتخزينهــا يف مســاحات صغــ�ة وبجــودة عاليــة وايضــا حجــز الــرتددات والخطــوط عــرب االقــ�ر الصناعيــة.

١0846354 اإلذاعة الخارجية
يتدرب الطالب يف هذا املساق عىل  االذاعات الخارجية انواع وانواعها.... واالعتبارات االساسية لتنفيذها

( دينية—سياســية---ريايض—فنية) وموضوعــات االذاعــات الخارجيــة... والــرشوط والخصائــص - األشــكال والفنــون اإلذاعيــة التــي ÷كــن 

اســتخدامها يف االذاعــات الخارجيــة - والهندســة  اإلذاعيــة ودورهــا يف نجــاح  اإلذاعــة الخارجيــة

١0846351 البث المباشر والتنفيذ على الهواء
ــور  - واشــكال  ــارش مــن االســتوديو....والتفاعل مــع الجمه ــث املب ــارش - والب ــث املب ــواع الب ــب يف هــذا املســاق عــىل ان ــدرب الطال يت

البــث املبــارش مــن االســتوديو - واالحــداث املهمــة واحتياجــات الجمهــور يف ظــل املنافســة - وانــواع االذاعــات الخارجيــة وكيفيــة تنفيذهــا 

- والهندســة  اإلذاعيــة.... والتجهيــزات الهندســية الالزمــة لتنفيــذ البــث املبــارش بفاعليــة

١0846452 إنتاج البرامج  اإلذاعية المتخصصة
يتعــرف الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق اىل اهــداف االذاعــات العامــة واالذاعــات املتخصصــة و فلســفتها واســس إنتــاج برامــج االرسة 

والطفــل - واســس إنتــاج برامــج الشــباب والرياضــة و مقوماتهــا - واســس إنتــاج الربامــج املوجهــة للكبــار ومقوماتهــا - واســس إنتــاج برامــج 

ذوي االحتياجــات الخاصــة ومقوماتهــا -واســس إنتــاج الربامــج التعليميــة.
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١0846253 إنتاج التنويهات والفواصل  اإلذاعية
ــواع  ــرف اىل : ان ــث يتع ــة , حي ــل اإلذاعي ــات والفواص ــات والتنويه ــاج الربوموه ــىل إنت ــة ع ــب الطلب ــاق اىل تدري ــذا املس ــدف ه يه

التنويهــات والربوموهــات االجت�عيــة - وانــواع االعالنــات( ســلع – خدمــات) - وتنويهــات الربامــج: تعريفيــة – وعــروض برامــج - ومراحــل 

ــات والفواصــل ــاج الربوموهــات والتنويه إنت

١0846113  تحرير المواد اإلخبارية و ترجمتعا
يــدرس هــذا املســاق اساســيات الرتجمــة والقواعــد املتبعــة فيهــا مــن اللغــة االنجليزيــة اىل العربيــة والعكــس. ويركــز املســاق عــىل لغــة 

اإلعــالم االلكرتونيــة املســموعة  فيهــا واملقــروءة, حيــث يتــدرب الطالــب عــىل اساســيات التعامــل مــع مصــادر  االخبــار االجنبيــة و ترجمتهــا 

املؤجلــة والفوريــة مراعيــا قواعــد اللغــة االنجليزيــة اإلعالميــة.

١0846353  البرامج الوثائقية  اإلذاعية
يهــدف هــذا املســاق اىل تدريــب الطالــب عــىل إعــداد برامــج اذاعيــة وثائقيــة تبنــى عــىل اســاس الحقائــق وتتكلــم حــول املوضوعــات 

ــة واملوســيقا  ــف املقاطــع الصوتي ــة توظي ــب اىل كيفي ــم الطال ــث يتعل ــة. حي ــة, واالقتصادي ــة, والتاريخي ــة, والثقافي السياســية, واالجت�عي

والصــوت الطبيعــي يف رسد قصــة حقيقيــة هدفهــا التوعيــة و توضيــح الحقيقــة الواقعيــة.

ة ١0846255 الديكور واإلضاء
يــدرس الطالــب يف هــذا املســاق األســس العلميــة لتصميــم االضــاءة وتنفيــذ الديكــور. -واإلضــاءة والديكــور ومالءمتــه لشــكل الربنامــج 

ومضمونــه. - وكيفيــة التكامــل بــ� الديكــور والعنــارص األخــرى ( اإلكسســوار - األزيــاء – األثــاث). - الديكــور وعالقتــه بالتصويــر واإلضــاءة 

ــور  ــة  الديك ــج التلفزيوني ــور الربام ــاءة. - ديك ــور واإلض ــب اآليل يف الديك ــات الحاس ــالق- تطبيق ــة (ع ــا التليفزيوني ــور يف الدرام - الديك

بالشــخصيات واألحــداث). 

١0846357 الفيلم السينمائي
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطالــب بفــن الســين� وتدريبــه عــىل عمليــة إعــداد الفيلــم الســين�Ô وإنتاجــه, واخراجــه. ويركــز املســاق 

ــة, والتكويــن داخــل الصــورة واملناظــر, واالضــاءة, واللــون,  ــادئ االساســية للســين�, مثــل: حركــة الكامــ�ا, واللقطــات التصويري عــىل املب

وكذلــك املبــادئ الرئيســية للمونتــاج

١0841301  لغة اإلعالم باإلنجليزية (2)
ــف  ــادة يف مختل ــن هــذه امل ــب يف الجــزء األول م ــا درســه الطال ــة (1) ويطــور م ــة اإلعــالم باإلنجليزي ــادة لغ يعمــق هــذا املســاق م

ــخ. ــة، إل ــا، والرياض ــع، والتكنولوجي ــاد، واملجتم ــة، واالقتص ــة، يف السياس ــة املتخصص ــات الصحفي ــاالت الكتاب مج

١0846451 تصميم االعالنات التلفزيونية
يعطــي املســاق فكــرة شــاملة عــن اهميــة االعــالن التلفزيــو× واســاليب إعــداده وإنتاجــه , حيــث يتعــرف الطالــب اىل أســس تصميــم 

اإلعالنــات التلفزيونيــة ومبادئهــا, واألدوار واملهــام الرئيســية وبــدور اإلعــالن يف الرتويــج للخدمــات واملرشوعــات واألفــكار, ويركــز املســاق 

عــىل تأهيــل املصمــم الكتســاب املهــارات األساســية لعمليــة تصميــم اإلعــالن التلفزيــو× دارســا : أهميــة اإلعــالن كونــه عنــرصا رئيســا يف 

تســويق الســلع والخدمــات واألفــكار- وأنــواع اإلعالنــات مــن حيــث الوظيفــة التــي تؤديهــا يف املجتمــع (تجاريــة، غــ� تجاريــة، برامجيــة) 

- ومصــادر املعرفــة - وقوالــب اإلعالنــات التلفزيونيــة - ومراحــل إنتــاج اإلعــالن التلفزيــو× (جمــع املعلومــات، التحليــل املبــدÔ، تحديــد 

العنــارص اإلنتاجيــة، تحديــد األجهــزة والتقنيــات املســتخدمة، وضــع التصميــم) 

١10311198لغة فرنسية  (1):
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة بالحــروف األبجديــة للغــة الفرنســية، وطريقــة كتابــة الكلــ�ت §ذكرهــا ومؤنثهــا وجمعهــا، 

والجمــل §كوناتهــا: الضمــ� الشــخيص، والفعــل، واملفعــول بــه املبــارش وغــ� املبــارش. كــ� يــرسد أحداثاً يوميــة باســتع�ل األدوات املســاعدة 

مثــل الرســوم، والصــور، وتحريــر إجابــات قصــ�ة تتضمــن: القبــول، والرفــض، والشــكر، والتأســف، وتربيــر اإلجابــة بطريقــة مختــرصة.



618  دليل جامعة النجاح الوطنية

10311299لغة فرنسية (2):
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــس اللغــة الفرنســية مــن خــالل الطــرق الحديثــة لتدريــس اللغــة الفرنســية للمبتدئــ� واملقيمــ� يف بــالد 

غــ� ناطقــة باللغــة الفرنســية. ومــع نهايــة هــذا املســاق يتوقــع مــن الطلبــة املقــدرة عــىل التحــدث ببســاطة عــىل فهــم وتركيــب جمــل 

بســيطة، يســتطيعون بهــا التعريــف بأنفســهم والتعــرف اىل اآلخريــن، وعمــل جمــل بســيطة، و ترتيــب حــوار قصــ�.

10301116لغة عبرية (1):
يهدف هذا املساق إىل التعريف بأسس اللغة العربية ومبادئها، وذلك ليتمكن الطلبة من التعب� محادثة وكتابة.

10301161لغة عبرية (2):
÷كــن تســجيل هــذا املســاق بعــد أخــذ مســاق لغــة عربيــة1، ويهــدف هــذا املســاق إىل فهــم اللغــة العربيــة بشــكل أوســع حيــث تتــم 

املقارنــة بــ� اللغتــ�، العربيــة والعربيــة، ويتــم تدريــب الطلبــة عــىل الرتجمــة مــن العربيــة إىل العربيــة والعكــس.
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برنامج العالقات العامة واالتصال

رؤية البرنامج
يســعى برنامــج العالقــات العامــة واالتصــال أن يكــون برنامجــاً أكاد÷يــاً رائــداً، ومتطــوراً يعمــل عــىل تأهيــل كادٍر متخصــص متميّــز يف 

العالقــات العامــة واالتصــال وأن يكــون مواكبــا ومســتخدما لإلعــالم الجديــد ويســعى الربنامــج إىل الرشاكــة الفاعلــة مــع املؤسســات العاملــة 

يف ذات املجــال. 

رسالة البرنامج
يهــدف برنامــج العالقــات العامــة واالتصــال إىل تأهيــل خريجــ� فلســطيني� وعــرب وأجانــب يف مجــال العالقــات العامــة واالتصــال 

قادريــن عــىل التعامــل مــع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال والعمــل املؤســيس ، ملتزمــ� بأخالقيــات املهنــة، وقادريــن عــىل املنافســة عــىل 

املســتوى اإلقليمــي، وإجــراء البحــوث العلميــة املرتبطــة بأولويــات املجتمــع واملســاهمة يف تطويــر املؤسســات املختلفــة مــن خــالل  تقديــم 

االستشــارات والربامــج التدريبيــة، اضافــة اىل تصحيــح املفاهيــم واملصطلحــات، وخاصــة مــا يتعلــق بالعالقــات العامــة والدوليــة، اضافــة اىل 

امتــالك اإلمكانــات املاديــة والتكنولوجيــة والبرشيــة املتطــورة مــ� يؤهــل الربنامــج للعمــل عــىل املســتويات كافــة ضمــن املعايــ� العامليــة. 
 

مرجعية البرنامج 
ــالم  ــة واإلع ــج الصحاف ــي لربام ــ�د األكاد÷ ــة االعت ــدى مؤسس ــة ل ــ� األكاد÷ي ــدت املعاي ــة، اعتم ــات العام ــج العالق ــة لربنام كمرجعي

األمريكيــة AEJMC لعــام 2006، والجمعيــة الدوليــة للعالقــات العامــة، ومعهــد العالقــات العامــة امللــ] الربيطــا×CIPR ، بعــد إجــراء 

بعــض التعديــالت عليهــا، لتتــالءم مــع طبيعــة برامــج العالقــات العامــة، ولتتناســب مــع الواقــع الفلســطيني والعــرä، و تنعكــس اهدافهــا 

فيــ� يــأ[:

االهداف العامة:
فهــم نظريــات ومبــادئ التعامــل مــع الــرأي العــام خــارج املؤسســة ، وقوانــ� املهنــة وأخالقياتهــا واســس التعامــل مــع العاملــ� • 

داخلهــا وتوســيع عمــل املؤسســة لتشــمل تقديــم خدمــات إضافيــة باســاليب عرصيــة للمجتمــع. 

اإلسهام يف إغناء املعرفة العلمية وتنمية الفكر االبداعي املتجدد واملستقل يف مجال العالقات العامة واالتصال.• 

فهم األدوار التاريخية ملؤسسات العالقات العامة واملتخصص� يف هذا املجال، وتقويم وادراك هذه االدوار.• 

إجراء البحوث العلمية باستخدام األساليب واألدوات واإلمكانيات التكنولوجية املال`ة لتخصص العالقات العامة واالتصال.• 

الكتابة السليمة والواضحة باستخدام القوالب واألساليب املال`ة للج�ه� املستهدفة.• 

تطبيق املبادئ و املفاهيم األساسية والخاصة باألرقام واإلحصاءات املتعلقة بعمل العالقات العامة واالتصال.• 

 األهداف الخاصة:
يؤهل الربنامج يف شقيه النظري والعميل خريج قسم العالقات العامة واإلتصال ملا يأ[:

تعليــم الطالــب أســس االتصــال االنســا× املبــارش(Interpersonal Communication) ومبادئــه مــن جهــة، وعالقتــه باملجتمــع، • 

وأســاليب اســتخدامه إلحــداث التأثــ�، مــن جهــة أخــرى. 

ــات •  ــال العالق ــة يف مج ــاليبه املختلف ــال وأس ــاالت االتص ــ�ي، ومج ــال الج�ه ــال االتص ــة يف مج ــة العلمي ــب باملعرف ــد الطال تزوي

العامــة. مــن خــالل التدريــب العمــيل يف مجــال االتصــال بالج�هــ�، وأســاليب توصيــل املعلومــات، واإلقنــاع، وتطويــر العالقــات 

ــة واملؤسســات املختلفــة. ــات االجت�عي بــ� الفئ

توســيع مــدارك الطالــب وقدراتــه يف مجــال فهــم جوهــر العالقــات العامــة مــن النواحــي النظريــة والتطبيقيــة، وتعليمــه فنــون • 

االتصــال وتنظيــم العالقــات بــ� األطــراف املختلفــة، والتعامــل مــع الــرأي العــام والتأثــ� عليــه، يف املجــاالت املختلفــة، السياســية 

واإلجت�عيــة واإلقتصاديــة، وتوظيــف ذلــك ملصلحــة املجتمــع، أفــرادا ومؤسســات.

تعليــم الطالــب وتوجيهــه نحــو البحــث العلمــي، وتطويــر قدراتــه البحثيــة يف مجــاالت قيــاس الــرأي العــام، ورفــع مســتوى مهاراتــه • 

يف التعامــل مــع األســاليب املتعــددة مل�رســة العالقــات العامــة. 

السعي نحو تطوير املؤسسات املختلفة من خالل ترسيخ املفاهيم املتعلقة §دى أهمية دور العالقات العامة يف العملية التنموية. • 
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مخرجات البرنامج

املعرفة والفهم :( أ ). 

أن يصبح الخريج قادراً عىل أن : 

يتعرف إىل التطورات الراهنة واملستقبلية يف مجال تكنولوجيا االتصال واإلعالم والعالقات العامة واإلعالن.• 

 يوضح العوامل املؤثرة يف طبيعة عمل العالقات العامة وعىل سوق اإلعالن وكذلك العوامل املؤثرة يف اإلعالم الدويل.• 

يحدد املهارات االتصالية الالزمة للمتخصص� بالعالقات العامة أو اإلعالن لتحقيق اإلقناع والتأث�.• 

 يرشح املقصود باالتصاالت التنظيمية والتسويقية وإدارة األزمات والرأي العام واالتصال الدويل.• 

يصف خطوات إجراء بحث كيفي أو ميدا× أو تحلييل يف أحد مجاالت العالقات العامة، واإلعالن، أو الرأي العام.• 

يتعرف إىل أخالقيات مهنة العالقات العامة واإلعالن والتعامل مع الرأي العام.• 

املهارات الذهنية :( ب ). 

أن يصبح الخريج قادراً عىل : 

تخطيط الربامج االتصالية للعالقات العامة والحمالت اإلعالمية واإلعالنية .• 

 تطبيق أخالقيات العالقات العامة واإلعالن عند م�رسة املهنة.• 

تحليل املتغ�ات الخاصة بالتأث�ات املختلفة لربامج العالقات العامة واإلعالن.• 

تصميم حمالت وبرامج عالقات عامة وإعالنات مبتكرة ومؤثرة وفعالة.• 

املهارات املهنية والعلمية:( ج ). 

   يصبح الخريج قادرا عىل  : 

 اعداد بحٍث علميV حول مشكلة من مشكالت العالقات العامة و اإلعالن و الرأي العام وتنفيذه.• 

 اجراء  استطالعات الرأي العام حول القضايا املختلفة املتعلقة بنشاط ووظائف العالقات العامة محليا ودوليا وتنفيذها.• 

انتاج وتصميم مشاريع اتصاليه أو إعالمية حول املؤسسة وتطوراتها املختلفة.• 

املهارات العامة واملنقولة : ( د ). 

     يصبح الخريج قادرا عىل: 

 العمل بأسلوب الفريق الواحد .• 

 تقديم أو عرض محارضة أو تقرير أو مذكرة عن أنشطة وجهود العالقات العامة.• 

 يناقش نتائج معينة بفكر متطور وبروح د÷وقراطية.• 

  حل املشكالت واالزمات التي تواجهه بأسلوب عميل وعلمي ومهني.• 
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ساعة معتمدةنوع المتطلب
18إجباري18متطلبات الجامعة 
93إجباري93متطلبات التخصص

12اختياري 12
33 ساعاتمساقات حرة

126المجموع

متطلبات الجامعة اإلجبارية 
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18 ساعة معتمدة)

ساعات معتمدةرقم المساقاسم المساق 
10001013الثقافة اإلسالمية

10001023اللغة العربية
10001033اللغة االنجليزية (1)
10003253اللغة االنجليزية (2)
10001053دراسات فلسطينية

10001171مهارات القيادة واالتصال
10001081خدمة مجتمع

10001271مقدمة يف الحاسوب

مساقات حرة على الطالب أن ينهي 3 ساعات معتمدة يختارها من أي تخصص في الكلية .

ملحوظة : التدريب العميل عبارة عن 12ساعة معتمدة

تساوي 576 ساعة تدريب فعلية أي ما يعادل تقريبا 95 يوما تدريبيا بواقع 6ساعات يوميا.

متطلبات القسم بمجموع (٩٣) ساعة معتمدة:
متطلبات القسم اإلجبارية §جموع (93) ساعة معتمدة موزعة كاآل[ : 

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10851427  م.س. 1                 12التدريب العميل 10851438
10851429  م.س. 1                 3تنظيم املؤ»رات واعدادها 10851326
10851218  م.س. 1                 3انتاج املواد االعالمية واخراجها للعالقات العامه 10851328
10851219  م.س. 1                 3ادارة الحدث 10851429
10851427  م.س. 1                 3مرشوع التخرج 10851436
10851321  م.س. 1                 3فن اعداد املشاريع وتصميمها 10851427
10117  م.س. 1                 3فن التفاوض واالقناع 10851108
                 3مبادئ العالقات العامه 10851111
                 3لغة االعالم باالنجليزية 1 10841204
10851321  م.س. 1                 3العالقات العامة : اسرتاتيجيات وحمالت 10851324
                 3فنون الكتابة االخبارية االلكرتونية واملكتوبة 1 10841105
10851108  م.س. 1                 3الرأي العام واالعالم الحديث 10851215
                 3مقدمة لدراسة االعالم 10841101
10841105  م.س. 1                 3التصوير الصحفي الرقمي 1 10851213
                 3فن الكتابة للعالقات العامة 10851106
                 3لغة االعالم بالعربية 10841102
10851219  م.س. 1                 3 مهارات يف العالقات العامة باالنجليزية 10851216
10841105  م.س. 1                 3استخدامات الصحافة االلكرتونية يف العالقات العامة 10851221
10117  م.س. 1                 3مهارات يف العالقات العامة 10851219
10851111  م.س. 1                 3القانون واخالقيات العالقات العامة 10851112
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10851221  م.س. 1                 3االعالم االجت�عي 10851222
10851213  م.س. 1                 3التصوير الصحفي الرقمي 2 10851214
10851326  م.س. 1                 3املراسم والربوتوكوالت واالتيكيت 10851325
10851215  م.س. 1                 3االعالن والتسويق يف العالقات العامة 10851218
                 3الدعاية االعالمية 10851220
10851111  م.س. 1                 3مناهج البحوث يف العالقات العامة 10851110
10851110  م.س. 1                 3العالقات العامة والتخطيط وادارة االزمات 10851321
10851112  م.س. 1                 3ادارة العالقات العامة 10851323

المتطلبات االختيارية لقسم العالقات  العامة واالتصال
12 ساعة معتمدة يختارها الطالب من املساقات اآلتية:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3العالقات العامة يف املؤسسات غ� الربحية 10851333
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� / 2 10311199
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� /1 10311198

                 3اللغة االسبانية 1 32113
                 3العالقات العامةعرب الشبكة العنكبوتية 10851336
                 3العالقات العامة املتخصصة 10851224

                 3اللغة االسبانيه 2 32114
                 3اللغة االملانية (2) 32116

                 3اللغة العربية 1 10301116
10301116  م.س. 1                 3اللغة العربية 2 10301161
                 3العالقات العامة والسلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية 10851334
                 3العالقات العامة يف املؤسسات االمنية 10851329
                 3العالقات العامه يف املؤسسات الدولية 10851331
                 3العالقات العامة واالستث�ر 10851330
                 3فن الحديث والتقديم 0الخطابه0 10851332
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وصف المساقات

١841101 مقدمة لدراسة اإلعالم
يتنــاول هــذا املســاق املبــادئ األساســية لالتصــال الج�هــ�ي واملفاهيــم والنظريــات الخاصــة بذلــك، ويعــرف الطالــب بنظــم اإلعــالم 

املختلفــة، ويعطيــه ملحــة عامــة وشــاملة حــول نشــأة وســائل اإلعــالم الج�هــ�ي األساســية وتطورهــا وهــي: الكتــاب، والصحيفــة، 

والســين�، والراديــو، والتلفزيــون. 

١0851111 مبادىء العالقات العامة
ــل  ــة، املداخ ــات العام ــة بالعالق ــف الخاص ــداف  والوظائ ــدرس األه ــا، وي ــة وتطوره ــات العام ــوم العالق ــاق مفه ــذا املس ــاول ه يتن

التنظيميــة واإلداريــة والفنيــة للعالقــات العامــة ,جمهــور العالقــات العامــة , واقــع العالقــات العامــة يف املجتمعــات املختلفــة واملجتمــع 

الفلســطيني خاصــة ,مهــام العالقــات العامــة وأنشــطتها مبــادئ وضــع خطــط للعالقــات العامــة, أســاليب عمــل  العالقــات العامــة. 

١0841105 فنون الكتابة اإلخبارية وااللكترونية والمكتوبة (1)
يتنــاول هــذا املســاق فنــون الكتابــة اإلخباريــة االلكرتونيــة واملكتوبــة ,األســس النظريــة وقواعــد الكتابــة والتنظيــم للخــرب الصحفــي 

الــذي يَُعــدُّ األســاس األول لبنــاء الصحيفــة وتكوينها,فــن جمــع املــادة الصحفيــة وتحريرهــا نظريــاً وعمليــاً, أســس إجــراء املقابــالت 

الصحفيــة وصياغتهــا

١0851213 فن الكتابة للعالقات العامة 
يتنــاول هــذا املســاق إكســاب الطالــب/ة املهــارات الالزمــة يف العمليــة االتصاليــة مــن خــالل تزويــده/ا باألســس النظريــة والعمليــة 

ليتمكــن مــن إنجــاز الوظائــف واملهــام امللقــاة عــىل عاتقــه ، ويكــون ذلــك مــن خــالل توســيع معرفــة العنــارص وتعميقهــا مقرونــة 

بالوظائــف واملهــام االتصاليــة يف مجــال العالقــات العامــة. تحريــر مختلــف األنــواع الصحفيــة والرتكيــز عــىل كتابــة التقاريــر. التدريــب 

عــىل التواصــل مــع الجمهــور الداخــيل والخارجــي ووســائل اإلعــالم وإدارة األحــداث اإلعالميــة وتنظيمهــا.
 

١0851215 فن التفاوض و االقناع
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية لإلقنــاع والتفــاوض ومهاراتــه وخطواتــه والتخطيــط واإلعــداد والتعامــل مــع اســرتاتيجياته 

وتكتيكاتــه والتعامــل مــع األجــواء التفاوضيــة ومراحــل املســاومة ,املعوقــات وأســاليب التغلــب عليهــا, التعــرف إىل خصائــص املفاوض 

الناجــح, تطبيقــات عمليــة و»رينــات عــىل التفــاوض, صفــات الشــخصيات اإلداريــة, لغــة الجســد.

١0851217 مناهج البحوث في العالقات العامة
ــا,  ــات, وتحليله ــع البيان ــة، ويشــمل أســاليب جم ــات العام ــل العالق ــاول هــذا املســاق املناهــج واألســاليب املســتخدمة يف حق يتن

وتقيمهــا والتوصــل إىل نتائــج قيمــة. ÷ثــل هــذا املســاق املرحلــة التحض�يــة الرئيســة لتطبيــق أســاليب البحــث يف املســاقات املختلفة 

وصياغــة خطــة البحــث والرســالة املقــررة ضمــن متطلبــات هــذا الربنامــج.

١0851112 القانون وأخالقيات العالقات العامة
ــة  ــة الفكري ــع ,التشــه� ,امللكي ــوق الطب ــود ,حق ــل العق ــة مث ــات العام ــة للعالق ــة واألخالقي ــادئ القانوني ــدرس هــذا املســاق املب ي

,القــذف ,قوانــ� العمــل اإلعالمــي إضافــة إىل تعليــم التطبيقــات األخالقيــة مل�رســة أفضــل ومســتويات أرفــع للعالقــات العامــة وفقــا 

للقوانــ� واملواثيــق املعمــول بهــا محليــا وإقليميــا وعامليــا.

١0851219 التصوير الصحفي الرقمي 1
ــر  ــر , بالخــربات الالزمــة الســتخدام التقنيــات الحديثــة يف التصوي ــة للتصوي يهــدف املســاق إىل تزويــد الطالــب باملفاهيــم األساسيـ

الفنــي. كــ� يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات ذات الصلــة بالتصويــر الرقمــي الثابــت ، واملتحــرك ( الفيديــو ) ، واســتخدام 

ــم  ــا يف التصمي ــادة منه ــور ، واإلف ــف الص ــب توظي ــا .  إىل جان ــة ، وطباعته ــور الرقميّ ــر الص ــة بتحري ــوبية املتعلق ــج الحاس الربام

واإلعــالن، وبعــض املجــاالت الفنيــة ، والتعليميــة األخــرى .
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١0841102 لغة اإلعالم بالعربية
يتنــاول هــذا املســاق أســس اللغــة العربيــة املتداولــة يف اإلعــالم وقواعدهــا ، َمدَخــالً لفنــون الكتابــة الصحفيــة. ويهــدف إىل تدعيــم 

ــة مــن  ــة وواضحــة وخالي ــورق، بلغــة قوي ــا عــىل ال ــكاره وصياغته ــ� عــن أف ــه عــىل التعب ــة قدرات ــة، وتقوي ــب اللغوي ملكــة الطال

األخطــاء. ويتعــرف الطالــب يف هــذا املســاق إىل قواعــد النحــو والــرصف، مــع الرتكيــز عــىل املثنــى، والجمــع، والعــدد، واملعــدود، 

واملمنــوع مــن الــرصف، والكتابــة اإلمالئيــة الســليمة، §ــا فيهــا كتابــة الهمــزة و قواعــد الرتقيــم الســليم،  والتعــرف إىل املصطلحــات 

اإلعالميــة.

١0841204  لغة اإلعالم باإلنجليزية (1)
يتنــاول هــذا املســاق جانبــا مهــ� يف العمــل الصحفــي، وهــو اللغــة اإلنجليزيــة، حيــث إن زيــادة ملكــة الصحفــي اللغويــة توســع يف 

اطــالع الصحفــي وقدرتــه عــىل االتصــال، وتعــدد مشــاربه لجمــع املعلومــات. وال شــك أن للغــة اإلنجليزيــة أهميــة خاصــة يف بالدنــا، 

لــذا يهــدف هــذا املســاق إىل تقويــة لغــة الطالــب الصحفيــة قــراءة، وفهــ�ً، وحديثــاً، وكتابــة، وترجمــة.

١0851224 الرأي العام واإلعالم الحديث
ــه,  ــر يف تكوين ــي تؤث ــل الت ــه والعوام ــه, ومقومات ــام وأنواع ــرأي الع ــوم ال ــة §فه ــة املتعلق ــارف النظري ــاق املع ــذا املس ــاول ه يتن

ــة  ــية وإعالمي ــة ونفس ــرًة اجت�عي ــه ظاه ــام بوصف ــرأي الع ــة ال ــاول دراس ــ� يتن ــه. ك ــه وقياس ــلوكياته, وظائف ــتخداماته, وس واس

وتأث�هــا يف الحيــاة السياســية واالجت�عيــة للمجتمعــات املعــارصة. »ييــز أهــم قضايــا الــرأي العــام والتفاعــل معهــا وتناولهــا مــن 

زوايــا نقديــة تحليليــة. و»كــ� الدارســ� مــن النظــر ألنفســهم كونهــم قا`ــ� عــىل االتصــال مســتقبال بوصفهــم قــادة رأي يف مجتمــع 

محــيل وعاملــي.

١0851219 مهارات في العالقات العامة
يتنــاول هــذا املســاق املهــارات األساســية واملعتمــدة يف مجــال العالقــات العامة,حيــث يجمــع املســاق الناحيتــ� النظريــة والعمليــة 

ــات  ــارات املختلفــة يف م�رســة العالق ــم امله ــة لتعل ــح املســاق املجــال أمــام الطلب ــات العملية,يفت ويشــمل مجموعــة مــن التدريب

العامــة. بحيــث تشــمل القيــام بالعديــد مــن املهــارات مثــل :

أعداد املواد اإلعالمية واإلعالنية من رسائل ونرشات ومطبوعات وبيانات أخبارية وأخبار صحفية....الخ.

إعداد املؤ»رات واملؤ»رات الصحفية والكل�ت الخطابية والتقارير ومحارض االجت�عات والدعوات ....الخ.

االتصال بالجمهور والتنسيق مع وسائل االعالم.

١0851332 استخدام الصحافة اإللكترونية في العالقات العامة
يتنــاول هــذا املســاق دراســة الصفحــة االلكرتونيــة للمؤسســة مــن حيــث الشــكل واملضمــون، نــرش املعلومــات الصحفيــة املتعلقــة 

باملؤسســة، معالجــة املعلومــات الصحفيــة االلكرتونيــة، معالجــة الصــورة االلكرتونيــة، التحريــر للصحافــة االلكرتونيــة، االعــالن عــىل 

الصفحــة االلكرتونيــة، قيــاس الــرأي عــىل الصفحــة االلكرتونيــة، الرشيــط االخبــاري عــىل الصفحــة االلكرتونيــة.

١0851222 التصوير الصحفي الرقمي 2
يتنــاول هــذا املســاق مســالة تطويــر املعرفــة التقنيــة للكامــ�ا الرقميــة لــدى الطــالب إضافــة إىل تطويــر اللغــة املرئيــة لديهــم مــن 

خــالل روايــة القصــة بالصــور، كــ� يهــدف املســاق اىل تطويــر مهــارة االحســاس والنقــد للصــورة اإلعالميــة ، ويركــز املســاق عــىل 

الجانــب العمــيل حيــث ســيقدم الطــالب مــرشوع تصويــر وثائقــي (عمــيل).

١0851331 مهارات عالقات عامة باللغة االنجليزية
يتنــاول هــذا املســاق أســاليب االتصــال والتواصــل مــع املجتمــع واملؤسســات االجنبيــة بهــدف تســويق املؤسســة التــي يعمــل بهــا، 

كــ� يهــدف املســاق إىل تعليــم الطالــب املهــارات األساســية يف التعامــل مــع الدبلومــايس، والســيايس والثقــايف والحضــاري مــع مراعــاة 

الفــروق بــ� املؤسســات واملجتمعــات االنســانية املختلفــة .
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١0851333 اإلعالن و التسويق في العالقات العامة
يتنــاول هــذا املســاق التعــرف إىل أســس التســويق مــن حيــث األنــواع واألهميــة مرتبطــا بالرتويــج واإلعالن,كــ� يهــدف إىل دراســة 

اســرتاتيجيات اإلعــالن املتكاملــة مــن خــالل فهــم ســلوك املشــرتي واملســتهلك وكيفيــة تطويــر خطــط اإلعــالن ووســائله وسياســاته 

وتنفيذهــا يف إطــار أســرتاتيجية املؤسســة. ويتنــاول املســاق القضايــا املهمــة املتعلقــة بالتجــارة االلكرتونيــة واالنرتنــت.

١0851335 الدعاية اإلعالمية
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الدعايــة اإلعالميــة, وأنواعهــا, وأســاليب اســتخداماتها، وتأث�هــا عــىل الــرأي العــام املحــيل، واإلقليمــي, 

ــ�  ــة ب ــج. العالق ــرب الخلي ــاردة، وح ــرب الب ــالل الح ــات وخ ــالل الثالثيني ــة خ ــارب الدعائي ــىل التج ــواء ع ــلط األض ــدويل، ويس وال

بالــرأي العــام والدعايــة، وأوجــه االختــالف والتشــابه بــ� كل مــن: الــرأي العــام، والدعايــة، واإلعــالم،  واإلعــالن، والعالقــات العامــة،  

والتعليــم.  و÷كــن الطالــب مــن التّعــرف إىل تجــارب الشــعوب املختلفــة يف هــذا املضــ�ر.

١0851222 اإلعالم االجتماعي
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم علــم اإلعــالم االجت�عــي:  طبيعتــه, وأهميتــه, والنظريــات االجت�عيــة املختلفــة التــي تفــرس الظاهــرة 

ــع  ــة, ومواق ــع اإلجت�عي ــل, واملواق ــد أو اإلعــالم البدي ــة, واإلعــالم الجدي ــة بأبعادهــا املختلفــة, ومفهــوم العوملــة اإلعالمي االجت�عي

ــاول املســاق دور  ــ� بينهــم عــرب هــذا الفضــاء االفــرتايض, يتن ــراد أو الج�عــات التواصــل في ــح لألف ــي تتي التواصــل األجت�عــي الت

اإلعــالم الجديــد وتأث�هــا الــذي أحــدث نقلــة نوعيــة §فهــوم اإلعــالم, دور شــبكات التواصــل اإلجت�عيــة (الفيــس بــوك ,التويرت,ومــا 

تفــرزه التكنلوجيــا مســتقبال) وتأث�هــا عــىل جمهــور املتلقــ� .

١0851334 العالقات العامة والتخطيط  وإدارة األزمات  
يتنــاول هــذا املســاق دراســة اإلدارة يف العالقــات العامــة، املداخــل العلميــة إلدارة العالقــات العامــة، والتخطيــط االســرتاتيجي، وأســس 

وضــع املوازنــة، وإدارة املــوارد البرشيــة، وعالقــات العمــالء، البحــث والتقويــم للوظائــف األخالقيــة واملهنيــة يف عمليــات العالقــات 

العامــة، وإدارة األزمــة يف العالقــات العامــة، حــاالت دراســية.

١0851336 إدارة العالقات العامة 
يتنــاول هــذا املســاق أســس البنــاء اإلداري للعالقــات العامــة  ,العوامــل املؤثــرة يف حجــم إدارة العالقــات العامــة والحجــم اإلداري 

ــتخدمة  ــة املس ــة واالتصالي ــاليب اإلداري ــيل ,األس ــا الداخ ــة ,تنظيمه ــي للمؤسس ــكل التنظيم ــا يف الهي ــا ,مكانته ــب ,موقعه املناس

فيها,خصائــص العالقــات العامــة. مهــام العالقــات العامــة ومســؤولياتها وأخالقيــات املهنــة وصفــات املديــر الناجــح , الجهــاز الداخــيل 

واملستشــار الخارجــي للعالقــات العامــة يف املؤسســات الحكوميــة واملؤسســات الصناعيــة والتجاريــة واملؤسســات االجت�عيــة 

ــة.  واملؤسســات التعليمي

١0851338 المراسم والبروتوكول واإلتيكيت
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم املختلفــة للربوتوكــول ,اختصاصــات ومهــام إدارات وأقســام املراســم يف مختلــف الــوزارات واملؤسســات 

الحكوميــة والخاصــة ومراســم الزيــارات والوفــود الرســمية. ويتنــاول املســاق بروتوكــول العالقــات الدبلوماســية والعمــل الربوتوكــويل، 

ويســتعرض التاريــخ الدبلومــايس واللغــة الدبلوماســية يف رســائل رؤســاء الــدول والســفراء واملذكــرات الشــفهية واملوقعــة و¿ــاذج مــن 

تلــك الرســائل واملذكــرات.

١0851324 العالقات العامة : استراتيجيات وحمالت 
ــاول  ــة التــي تحكــم بناءهــا وتخطيطهــا وأنواعهــا ، كــ� يتن ــة العالقــات العامــة واألطــر النظري ــاول هــذا املســاق مفهــوم حمل يتن

املســاق املراحــل والخطــوات والتخطيــط واإلعــداد لحمــالت العالقــات العامــة بأهدافهــا املتخلفــة بحيــث يتمكــن الطالــب/ة مــن 

ــا. ــا وعمليً وإنجــاز حمــالت العالقــات العامــة تصميمهــا وإنجازهــا نظريً
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١0851437 تنظيم المؤتمرات وإعدادها
يتنــاول هــذا املســاق املهــارات األساســية يف مجــال تنظيم املؤ»ــرات وإعدادهــا بأنواعها:العلميــة, والثقافيــة, واالجت�عيــة أوالصحفية، 

عــىل املســتويات كافــة: املحــيل , والــدويل, واإلقليمــي، ويجمــع هــذا املســاق الناحيتــ� النظريــة والعمليــة §ــا يف ذلــك مجــال اإلعــداد 

والتخطيــط , واإلدارة والتنظيــم والتنفيــذ ,والتواصــل مــع وســائل اإلعالم. 

١0851443 انتاج المواد اإلعالمية وإخراجها للعالقات العامة :
يتنــاول هــذا املســاق العمليــة اإلخراجيــة مــن حيــث القواعــد واملعايــ� التــي تحكمهــا, مــع الرتكيزعــىل وســائل االتصــال التــي تنتجهــا 

العالقــات العامــة ومزاياهــا وطــرق إخراجهــا ومضامينهــا والتعــرف إىل أنــواع ورق الطباعــة املســتخدم يف العمليــة االنتاجيــة , كيفيــة 

تصميــم املطبوعــات املســتخدمة يف العالقــات العامــة , كــ� يتعــرف الطالــب إىل عمليــة تقييــم إنتــاج املــواد املطبوعــة , إضافــة إىل 

»كــ� الطالــب مــن إنتــاج بعــض املطبوعــات وإخراجهــا  بشــكل عمــيل وفــق األســس العلميــة التــي درســها الطالــب.

١0851445 إدارة الحدث 
يتنــاول هــذا املســاق التعــرف إىل الفعاليــات املتنوعــة واملتعــددة مــن حيــث التخطيــط واإلدارة والتنظيــم, الخاصــة بــإدارة الحــدث لــ] 

يتمكــن الطالــب مــن إعدادهــا وإدارتهــا. ويهــدف إىل الرتكيــز عــىل تقديــم املبــادئ واملفاهيــم واملهــارات يف مجــال العالقــات العامــة. 

مســؤوليات ومهــام مــ�رس لعالقــات العامــة مــن منظــور إدارة الحــدث والجهــود التســويقية للحــدث وإعــداد امليزانيــة الدقيقــة لــه .

١0851441 فن إعداد المشاريع وتصميمها  
ــمل  ــة ويش ــة والعملي ــ� النظري ــاق الناحيت ــذا املس ــع ه ــا. يجم ــاريع وإدارته ــداد املش ــة إلع ــس الالزم ــاق األس ــذا املس ــاول ه يتن

ــا يجــب عــىل  ــة عــىل شــكل فــردي وضمــن مجموعــات. ومــن هن ــك عــروض للطلب ــة §ــا يف ذل ــات العملي مجموعــة مــن التدريب

ــة. ــات النظــر املختلف ــكار واحــرتام وجه ــادل األف ــن وتب ــع اآلخري ــاون م ــة التع ــم كيفي ــة تعل ــات العام ــ�رس العالق م

١0851440 مشروع تخرج 
ــداد  ــي ؛ بإع ــج العلم ــىل املنه ــب ع ــة والتدري ــات العام ــال العالق ــي يف مج ــف بطــرق البحــث العلم ــذا املســاق التعري ــاول ه يتن

البحــوث والتقاريــر لتحليــل قضايــا عملية.ويتوقــع مــن الطالــب/ة أن يقــدم بحثــاً تطبيقيــاً وينصــح الطلبــة بــأن يُســهموا يف معالجــة 

القضايــا التــي تهــم املؤسســات التــي يعملــون بهــا.

١0851442 التدريب العملي
يتنــاول هــذا املســاق إىل »كــ� الطالــب مــن تطبيــق املهــارات املختلفــة التــي اكتســبها الطالــب خــالل فــرتة دراســته الســابقة يف 

بيئــة عمــل حقيقيــة عــىل أن ÷ــّر الطالــب بالتدريــب يف مؤسســة مــن مؤسســات القطــاع العــام أو الخــاص أو األهليــة ضمــن آليــة 

تقويــم ومتابعــة مــن قبــل املــرشف عــىل املســاق ويقــدم الطالــب يف نهايــة التدريــب ¿ــاذج مــن األعــ�ل التــي نفذهــا يف تلــك 

املؤسســات إىل املــرشف.

١0851327 االتصال التنظيمي والمؤسسي
ــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية يف االتصــال التنظيمــي. أشــكال االتصــال التنظيمــي ومســتوياته يف املؤسســات. أســاليب  يتن

ــائل  ــ�ت. وس ــال يف التنظي ــوات االتص ــط. قن ــال الهاب ــد واالتص ــال الصاع ــات. االتص ــات يف املؤسس ــات واألزم ــع النزاع ــل م التعام

ــدة. حــاالت دراســية. االتصــال داخــل املؤسســات. االتصــاالت املمت

١0851329 العالقات العامة في المؤسسات األمنية:
ــع  ــالء وم ــذات والزم ــع ال ــراد م ــة، وســلوك األف ــج االجت�عي ــة والربام ــج التوعوي ــة ، والربام ــج االتصالي ــاول هــذا املســاق الربام يتن

الرؤســاء ومــع الجمهــور إضافــة إىل مهــارات االتيكيــك, واملوضوعيــة, واملرونــة، والتواضــع, والصــرب, واملثابــرة وســعة األفــق, والعقالنية 

يف التفاعــل مــع الجمهــور. ويكســب املســاق الطالــب الثقافــة العلميــة املتعلقــة بالجرائــم, واملمتلــكات العامــة, واملــرور, واملخــدرات, 

والســالمة الشــخصية. إضافــة إىل الثقافــة االجت�عيــة املمثلــة يف الديــن والصحــة والتاريــخ والســلوك مــع الرتكيــز عــىل إظهــار الــدور 

التنمــوي للمؤسســات العلميــة يف املجتمــع.



 دليل جامعة النجاح الوطنية627

١0851331 العالقات العامة في المؤسسات الدولية
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية للعالقــات العامــة الدوليــة ويهــدف إىل دراســة ¿ــاذج مــن العالقــات العامــة والــرشكات 

متعــددة الجنســيات والعابــرة للقــارات إضافــة إىل إكســاب الطالــب املعــارف النظريــة والعمليــة يف كيفيــة تخطيــط حمــالت عالقــات 

عامــة دوليــة وتنفيذهــا وإنجازهــا، مــع تحليــل عــدد مــن الحمــالت الدوليــة الناجحــة وإلقــاء الضــوء عــىل القانــون الــدويل والعالقات 

الدولية.

١0851333 العالقات العامة في المؤسسات غير الربحية 
يتنــاول هــذا املســاق ســبل تطويــر العالقــات العامــة يف املنظــ�ت غــ� الربحيــة، ويركــز عــىل بنــاء أســرتاتيجية مــع القطــاع التجــاري 

مــن خــالل الجمهــور الخارجــي والداخــيل لتقديــم العــروض والخدمــات عــىل األصعــدة املحليــة والوطنيــة والدوليــة كافــة، ودراســة 

حــال الجمهــور مــن خــالل أســس علميــة مبنيــة عــىل عالقــات أســرتاتيجية.

١0851330 العالقات العامة واالستثمار
ــرشكات  ــة ال ــس وحاســم يف تهيئ ــُم  ورئي ــة ، ولعــب دور مه ــة والثابت ــاليب الصادق ــم املختصصــ� األس ــذا املســاق تعلي ــاول ه يتن

العامــة بالرتويــج والدعايــة لــألداء املــايل وتوجهاتهــم االســرتاتيجية يف ســوق االســتث�ر مــع الحــرص عــىل تحقيــق األمــان للــرشكات ، 

وتزويــد الطالــب §علومــات ماليــة أساســية وعميقــة عــن األســواق الرئيســة ووســائل االتصــال الفعــال وتقنيــات التســويق وقوانــ� 

األمــان والعوامــل التــي تؤثــر عــىل قــرارات االســتث�ر وتفســ� املعلومــات املاليــة وتحليلهــا،  وفهــم القوانــ� املاليــة املرتبطــة بذلــك 

واالســتخدام األمثــل لوســائل االتصــال واإلعــالم.

١0851336 العالقات العامة عبر الشبكة العنكبوتية :
ــة مــع وســائل  ــاء العالق ــة يف بن ــة، واســتخدام الشــبكة الدولي ــات العام ــت يف مجــال العالق ــات اإلنرتن ــاول هــذا املســاق تطبيق يتن

ــالم ,صــور عــن املؤسســة وأنشــطتها وم�رســاتها  ــات ,أف ــد االلكــرتو×، وعــرض بيان ــات، واســتخدام الربي ــم املعلوم اإلعــالم، وتقدي

والســلع والخدمــات التــي تنتجهــا. وكذلــك تطبيقــات اإلنرتنــت يف تحقيــق االتصــال التفاعــيل مــع الج�هــ� األساســية والحصــول 

ــة الراجعــة والتعامــل معهــا. عــىل التغذي

١0851332 فن الحديث والتقديم(الخطابة) 
يتنــاول هــذا املســاق  املبــادئ الحديثــة يف التقديــم العــام وأســاليب اإلقنــاع يف التعامــل مــع ج�هــ� العالقــات العامــة. تطبيقــات 

يف تقديــم املوضوعــات وإجــراء املقابــالت. تقديــم املوضوعــات للجمهــور الحــي مــن نصــوص معــدة مســبقاً حــول قضايــا مختلفــة. 

اســتخدام برامــج التقديــم املحوســبة يف عــرض املعلومــات بالنــص والصــورة والصــوت والحركــة., ويعلــم املســاق املبــادئ األساســية 

للتقديــم الفعــال، عنــارص عمليــة اإلقنــاع والتحليــل والنقــد, القــدرة عــىل تحليــل األحاديــث املقدمــة ونقدهــا مــن حيــث الشــكل 

واملضمــون.

١0851334 العالقات العامة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية:
ــة والقضائيــة) عــىل املســتوى الوطنــي واملحــيل  ــة اتخــاذ القــرارات يف الســلطات (الترشيعيــة والتنفيذي ــاول هــذا املســاق كيفي يتن

ــة  ــارات الالزم ــب امله ــة،  واكســاب الطال ــارات اتصالي ــاء مه ــا لبن ــات وتحليله ــع املعلوم ــب بطــرق جم ــزود الطال ــ� ي ــدويل. ك وال

لتطويــر العالقــات الحكوميــة وسياســاتها العامــة، ومهــارات البحــث ألغــراض تطويــر أهــداف  املؤسســات املهمــة وخططهــا، لبنــاء 

ــة لتحقيــق األهــداف املرجــوة. جســور الثقــة واملصداقي

١0851226 العالقات العامة وعلم النفس االجتماعي 
ــة  ــة وإمكاني ــات ويفحــص الظواهــر النفســية واالجت�عي ــراد والج�ع ــ� األف ــادل ب ــل املتب ــاول هــذا املســاق مشــكالت التفاع يتن

قياســها علميا.اضافــة اىل دراســة النظريــات النفســية التــي تفــرس أســس التأثــ� املتبــادل بــ� الفــرد والج�عــة ونظريــة الــدور يف 

الســلوك االجت�عــي, ومفهــوم الــذات, والتعصــب, والتحيــز وديناميــات الج�عــة واالتجاهــات  كــ� يهــدف املســاق إىل توضيــح أهــم 

مفاهيــم علــم النفــس االجت�عــي ومصطلحاتــه ونظرياتــه .
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١0851224 العالقات العامة المتخصصة
يتنــاول هــذا املســاق الجانــب العمــيل للعالقــات العامــة يف مختلــف املجــاالت وبعــض املنظــ�ت املتخصصــة، مــن حيــث  

االســتخدامات الخاصــة واالحتياجــات , اســتخدام وتطبيــق العالقــات العامــة يف مجــال املهنــة والشــؤون الخاصــة والعامــة كالعالقــات 

ــية يف دول  ــاالت دراس ــاق ح ــش املس ــكرية ويناق ــك العس ــة وكذل ــة واملجتمعي ــم والحكوم ــة والتعلي ــة والصحي ــات املالي يف املؤسس

ــة. ــة وأخــرى عاملي عربي

اعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرجوا منهاالرتبة العلمية االسم
رستوف الحكوميةاستاذ مساعدد. عبد الكريم رسحان

جامعة سان بطرس بورجاستاذ مساعدد. سمر الشنار

Strasbourg University-Franceمدرسأ. ياسم� شحرور

منوبة – تونس مدرسأ. اسامة عبد الله

Leedsمدرسأ. خالدة سمور
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برنامج  المحاسبة
الخطة الدراسية

 رؤية البرنامج
ــارات  ــة القســم مه ــؤدي إىل إكســاب طلب ــذي ي ــيل ال ــم املحاســبي الشــامل النظــري والعم ــة والجــودة يف التعلي ــىل النوعي ــز ع الرتكي

ــة.  ــ� الدولي ــات أحــدث املعاي ــاً ملتطلب ــة وفق ــبية عالي محاس

رسالة البرنامج
تعزيــز رســالة الجامعــة والكليــة يف التعليــم والبحــث ويف خدمــة املجتمــع. وذلــك مــن خــالل الســعي املتواصــل نحــو تحقيــق مســتويات 

تعليميــة وبحثيــة عاليــة الجــودة ومواكبــة لــكل املســتجدات العلميــة والعمليــة.

أهداف البرنامج
تلبية حاجة سوق العمل §ختلف قطاعاته لتخصص املحاسبة.• 

تعريف الطلبة باألصول العلمية للمحاسبة وفقا ملعاي� تعليمية عالية الجودة.• 

تشجيع البحث العلمي يف مجال املحاسبة.• 

تهيئة الطلبة وتطوير قدراتهم العلمية والبحثية والعملية الالزمة سواًء لسوق العمل أو ملواصلة الدراسات العليا.• 

مخرجات البرنامج
أوال:مخرجات املعرفة واالستيعاب  

مخرجات املعرفة العامة • 

ــة اإلســالمية، واللغــة  ــل: دراســات فلســطينية، والثقاف ــك املخرجــات مــن خــالل دراســته ملســاقات متعــددة مث ــب تل يكتســب الطال

ــوب. ــة يف الحاس ــة، ومقدم العربي

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة  • 

ــج األخــرى ذات  ــة تطــرح ضمــن الربام ــة واختياري ــا يدرســه مــن مســاقات إجباري ــك املخرجــات مــن خــالل م ــب تل  يكتســب الطال

ــخ. ــاد --------- ال ــوس يف االقتص ــج البكالوري ــوس يف اإلدارة،   برنام ــج البكالوري ــل برنام ــبة مث ــص املحاس ــة بتخص العالق

مخرجات املعرفة التخصصية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب عــن طريــق تكثيــف املعرفــة يف مجــال تخصــص املحاســبة، والتــي يكتســبها مــن خــالل مــا 

يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص إجباريــة واختياريــة أعــدت وفقــا ألحــدث املعايــ� العلميــة والرتبويــة ملواكبــة التطــورات والتغــ�ات 

ذات العالقــة.

ثانيا: املخرجات العملية التطبيقية 

مخرجات املهارات التحليلية • 

يكتســب الطالــب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه مــن مســاقات ذات العالقــة مثــل تحليــل القوائــم املاليــة، واإلدارة املاليــة، و 

بحــوث العمليــات.

مخرجات املهارات التطبيقية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التطبيــق وامل�رســة للمعــارف واملفاهيــم اإلداريــة النظريــة التــي تََعلََّمهــا مــن 

ــاً عــىل أرض الواقــع، ويكتســب الطالــب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه يف مســاقات طرحــت  املراجــع والكتــب الدراســية عملي

خصيصــاً لهــذا الهــدف، مثــل: مســاق تدريــب ميــدا×، ومســاق املحاســبة باســتخدام الحاســوب وغ�هــ�.
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.مخرجات املهارات البحثية• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تعلمــه ملنهجيــة البحــث العلمــي بــكل مراحلهــا وخطواتهــا.  ويكتســب الطالــب 

تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه يف مســاقات اإلحصــاء يف األعــ�ل 1، واإلحصــاء يف األعــ�ل 2، ومناهــج البحــث العلمــي، وحلقــة 

بحــث يف املحاســبة، إىل جانــب إىل املهــ�ت البحثيــة التــي تطلــب يف املســاقات األخــرى.

مخرجات املهارات الذهنية• 

ــه مــن خــالل اســتخدام أعضــاء هيئــة  ــزود ب ــذي ي وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� العلمــي املنظــم ال

ــة.   ــدى الطلب ــة ل ــارات الذهني التدريــس ألســاليب تدريســية تنمــي امله

ثالثا: مخرجات القيم املهنية واألخالقية 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه لقيــم املهنــة وأخالقهــا وســلوكياتها، والتــي يجــب أن يتحــىل بهــا فــرتة مــا 

بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته للمهنــة يف ســوق العمــل وذلــك للنهــوض باملهنــة. ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل 

مســاقات تتعــرض لهــذا املوضــوع جزئيــاً أو كليــاً مثــل مســاق تدقيــق الحســابات.
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تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في المحاسبة من ١٢٦ ساعة معتمدة موزعة بالشكل اآلتي:
الساعات المعتمدةنوع المساقالتصنيف

18متطلبات الجامعةأوال
93متطلبات  تخصص إجبارية  ثانيا
12متطلبات تخصص اختياريةثالثا
6مساقات حرةرابعا

129

 

أوال: متطلبات الجامعة (١٨ ساعة معتمدة)
المتطلب السابقالساعات المعتمدةالمساقرقم المساق

بال3ثقافة إسالمية1000101
بال3لغة عربية1000102
332100لغة انجليزية 10001031
31000103لغة انجليزية 10003252
بال3دراسات فلسطينية1000105
بال1مهارات القيادة واالتصال1000117
بال1خدمة مجتمعية1000108
بال1مقدمة يف الحاسوب1000127

18
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ثانيا: متطلبات إجبارية (٩٣ ساعة معتمدة)
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10861224  م.س. 1                 3محاسبة متوسطة 2 10861313
10861224  م.س. 1                 3تحليل قوائم مالية 10861312
10861212  م.س. 1                 3محاسبة إداريه 10861311
10861211  م.س. 1                 3محاسبة متوسطة 1 10861224
10801112  م.س. 1  10861121  م.س. 2               3املحاسبة يف القطاع العام 10861222
10861313  م.س. 1                 4تدقيق ومراجعة الحسابات 10861321
10871213  م.س. 1                 3تحليل وإدارة االستث�ر 10871320
                 3الرياضيات الدارة األع�ل 10211109
10861313  م.س. 1                 3محاسبة دولية 10861322
10861313  م.س. 1                 3نظم املعلومات املحاسبية 10861412
10861313  م.س. 1                 3محاسبة متقدمة 10861421
10861313  م.س. 1                 3نظرية محاسبية 10861422
10801211  م.س. 1                 2حلقة بحث يف املحاسبة 10861423
                 3تدريب ميدا× 10861425
10871121  م.س. 1                 3إدارة مالية 1 10871213
10861121  م.س. 1                 3املحاسبة باستخدام الحاسوب 10861221
                 3مبادئ التمويل 10871121
                 3قانون تجاري 11101251
10801113  م.س. 1                 3مناهج البحث العلمي 10861213
10801111 Ô3مبادئ اقتصاد جز                 
10801111  م.س. 1                 3مبادئ اقتصاد كيل 10801112
                 3اإلحصاء يف األع�ل 1 10801113
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3مبادئ التسويق 10876111
                 3مبادئ املحاسبة املالية 1 10861111
10861111  م.س. 1                 3مبادئ املحاسبة املالية 2 10861121
10861121  م.س. 1                 3محاسبة رشكات 10861211
10861121  م.س. 1                 3محاسبة التكاليف 10861212
10861211  م.س. 1                 3محاسبة الرضائب 10861223
10801113  م.س. 1                 3اإلحصاء يف األع�ل 2 10801211
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ثالثا: متطلبات اختيارية (يختار الطالب ١٢ ساعة معتمدة)
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10871121  م.س. 1                 3أسواق مالية 10871225
10861321  م.س. 1                 3قراءات يف املحاسبة 10861464
10871121  م.س. 1                 3مصارف إسالمية 10871321
10221109  م.س. 1                 3بحوث العمليات 10866411
10866111  م.س. 1                 3مبادئ يف اإلدارة ( 2) 10866120
10861322  م.س. 1                 3حاالت ومشاكل محاسبية معارصة 10861454
10861121  م.س. 1                 3محاسبة املوارد الطبيعية 10861252
10866111  م.س. 1                 3إدارة املوارد البرشية 10866215
10861212  م.س. 1                 3محاسبة تكاليف زراعية 10861261
10861121  م.س. 1                 3املحاسبة الخاصة 10861251
10801112  م.س. 1                 3تقييم املرشوعات ودراسات الجدوى 10801423
10801112  م.س. 1                 3مالية عامة 10801332
10801111  م.س. 1                 3نظم نقدية ومرصفية 10801228
10861121  م.س. 1                 3محاسبة املنشات الصغ�ة ومتوسطة الحجم 10861353
10861313  م.س. 1                 3محاسبة املسئولية االجت�عية والبيئية 10861362
10861224  م.س. 1                 3معاي� املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 10861363
10861121  م.س. 1                 3محاسبة املنشاَت املالية 10861214

رابعا: مساقات حرة ( 6 ساعات معتمدة)
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وصف المساقات

مبادئ المحاسبة المالية 1   10861111
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية للمحاســبة املاليــة. حيــث يتضمــن تعريــف املحاســبة ومبادئهــا وفروضهــا إىل جانــب أنظمــة 

القيــد والــدورة املحاســبية. كــ� يتطــرق إىل إعــداد القوائــم املاليــة األساســية (قا`ــة الدخــل ، وقا`ــة التغــ� يف حقــوق امللكيــة ، 

وقا`ــة املركــز املــايل). إىل جانــب ذلــك،  يتــم تعريــف الطالــب بكيفيــة إجــراء التســويات الجرديــة املتعلقــة بالحســابات املختلفــة 

يف نهايــة الســنة املاليــة، وذلــك اســتناًدا إىل األســاس املحاســبي املتعــارف عليــه، أســاس االســتحقاق . وكذلــك يتــم مناقشــة كيفيــة 

معالجــة األخطــاء املحاســبية املتنوعــة، التــي قــد تكتشــف عنــد إعــداد الحســابات الختاميــة أو بعدهــا .

مبادئ المحاسبة المالية 2    10861121
يعــّد هــذا املســاق مكمــال ملســاق مبــادئ املحاســبة املاليــة 1. حيــث يتــم التطــرق للمعالجــة املحاســبية لألصــول املتداولــة، واألصــول 

الثابتــة، وااللتزامــات املتداولة.

محاسبة شركات       10861211
ــا ،  ــث تكوينه ــب باملعالجــات املحاســبية الخاصــة بــرشكات التضامــن (األشــخاص)،من حي ــف الطال يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

وإعــداد حســاباتها الختاميــة، وتوزيــع أرباحهــا وخســائرها بــ� الــرشكاء، والتغــ� يف ملكيتهــا عنــد انفصــال رشيــك أو انضــ�م رشيــك 

آخــر، وأخــ�ا تصفيتهــا إذا مــا اتفــق الــرشكاء عــىل ذلــك.   

كــ� يغطــي هــذا املســاق املعالجــات املحاســبية لعمليــات الــرشكات املســاهمة مــن حيــث  تكوينهــا وإصــدار رأس مالهــا عــىل شــكل 

أســهم، وتوزيــع أرباحهــا عــىل املســاهم�. كذلــك احتســاب نصيــب الســهم الواحــد مــن دخــل الرشكــة بعــد التمييــز بــ� أنــواع 

األســهم املختلفــة وخصائصهــا، كــ� يغطــي أيضــا املعالجــة املحاســبية لــكل العمليــات املرتبطــة بإصــدار الســندات. وأخــ�ا يناقــش 

هــذا املســاق النواحــي القانونيــة واملحاســبية لتصفيــة الــرشكات املســاهمة.

محاسبة التكاليف       10861212
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باألنظمــة املحاســبية املعمــول بهــا أساســا يف الــرشكات الصناعيــة. حيــث يتــم مناقشــة 

عنــارص التكاليــف، وتصنيفاتهــا، وســلوكها ، واملعالجــات وفقــا  لنظــام أوامــر التشــغيل ونظــام تكاليــف املراحــل. كــ� يتنــاول هــذا 

املســاق نظــام التكاليــف املعياريــة وأهميتــه يف الرقابــة عــىل عنــارص التكاليــف املتغــ�ة مــن حيــث إعــداد القوائــم املاليــة عــىل ذلــك 

األســاس.  إىل جانــب النفقــات اإلنتاجيــة الضائعــة ومعالجتهــا، والتكاليــف املشــرتكة، والتكاليــف املعياريــة.

مناهج البحث العلمي   10861213
ــراض البحــث العلمــي يف  ــي ÷كــن اســتخدامها ألغ ــم الوســائل واألدوات، الت ــب عــىل فه ــدف هــذا املســاق إىل مســاعدة الطال يه

مجــاالت العلــوم اإلداريــة، وخاصــة حقــل املحاســبة، لــذا يتــم تعريــف الطالــب بأساســيات البحــث العلمــي مثــل اختيــار العينــة، 

وطــرق جمــع البيانــات، وتحليلهــا، وتفســ� النتائــج..

محاسبة المنشآت المالية  10861214
ــة لحســابات رشكات  ينقســم هــذا املســاق إىل موضوعــ� رئيســي� : األول هــو املحاســبة يف رشكات التأمــ�. ويشــمل دراســة كامل

التأمــ� مــن حيــث الدفاتــر، والســجالت، ومعالجــة عمليــات التأمــ� فيهــا. كــ� يشــمل دراســة وافيــة لالســتث�رات، وكيفيــة معالجتها 

محاســبيا يف الدفاتــر، إىل جانــب كيفيــة إعــداد الحســابات الختاميــة لــرشكات التأمــ�. أمــا املوضــوع الثــا× فهــو املحاســبة يف البنــوك 

ــا  ــي تقّدمه ــك الت ــات البن ــب فكــرة عامــة وشــاملة عــن املعالجــة املحاســبية لعملي ــا.  حيــث يُعطــى الطال ــة منه وخاصــة التجاري

أقســامه املتنوعــة. وكذلــك كيفيــة إعــداد الحســابات الختاميــة يف البنــوك، والعنــارص الرئيســية املكونــة لتلــك الحســابات .

المحاسبة باستخدام الحاسوب  10861221
يلــم الطالــب مــن خــالل دراســته لهــذا املســاق التطبيقــي بالربامــج املحاســبية املحوســبة املســتخدمة يف ســوق العمــل إىل جانــب 

.Excel تطبيقــات محاســبية متنوعــة باســتخدام
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المحاسبة في القطاع العام    10861222
يتنــاول هــذا املســاق دراســة اإلطــار املفاهيمــي للمحاســبة يف القطــاع الحكومــي واملحاســبة يف املؤسســات غــ� الربحيــة باســتخدام 

ــا  ــام وعالقاته ــاع الع ــات القط ــتخدمة يف مؤسس ــبية املس ــس املحاس ــد واألس ــرق إىل القواع ــث يتط ــة. حي ــوال املخصص ــة األم نظري

ــة، وتبويبهــا، ومراحــل إعدادهــا إىل جانــب دراســة مراحــل كل مــن  ــة العامــة للدول باملحاســبة املاليــة. كــ� يوضــح ماهيــة املوازن

الرقابة والداخلية والرقابة الخارجية. 
  

محاسبة الضرائب    10861223
يتنــاول هــذا املســاق دراســة خصائــص املحاســبة الرضيبيــة وعملياتهــا بشــقيها املبــارش وغــ� املبــارش. حيــث  يتــم التطــرق إىل رشوط 

خضــوع الدخــل للرضيبــة واألشــخاص والهيئــات التــي تخضــع دخولهــم للرضيبــة . كــ� يتنــاول أيضــا اإلعفــاءات، والتمييــز بــ� الدخل 

املحاســبي والدخــل الرضيبــي عــن طريــق فحــص عنــارص قا`ــة الدخــل التــي تُِعّدهــا الــرشكات ملعرفــة مــدى توافقهــا مــع أحــكام 

ــل، وســيتم  ــة املتبعــة يف االعــرتاض والتحصي ــا واإلجــراءات القانوني ــة وتحصيله ــر الرضيب ــة تقدي ــم كيفي ــي ومــن ث ــون الرضيب القان

 . (Case Studies) تغطية الجوانب املختلفة لهذا املساق من خالل إعطاء حاالت دراسية

محاسبة متوسطة 1      10861224
ــب  ــبة إىل جان ــي للمحاس ــار املفاهيم ــا واإلط ــة ومعاي�ه ــبة املالي ــات املحاس ــل موضوع ــن التفصي ــيشء م ــاق ب ــذا املس ــاول ه يتن

ــة. كــ� يتعــرض بــيشء مــن التفصيــل إىل  ــة العموميــة والتدفقــات النقدي التطبيقــات املحاســبية املتعلقــة بقا`ــة الدخــل وامليزاني

املحاســبة والقيمــة الحاليــة للنقــد وتقييــم كل مــن الذمــم املدينــة واملخــزون واألصــول طويلــة األجــل ومعالجتهــا مــن حيــث االقتنــاء 

واالســتغناء إىل جانــب املعالجــات املتقدمــة الهتــالك األصــول واالنخفــاض يف قيمتهــا. وأخــ�ا يتعــرض هــذا املســاق إىل املعالجــات 

املحاســبية الخاصــة باألصــول غــ� امللموســة.

المحاسبة اإلدارية       10861311
يتضمــن هــذا املســاق  حــاالت دراســية تهــدف إىل تزويــد الطالــب باألســس املحاســبية املســتخدمة لتوفــ� املعلومــات الالزمــة لخدمة 

ــة.  ــات التقديري ــاول تحليــل العالقــة بــ� الحجــم والتكلفــة والربــح، والقــرارات قصــ�ة اآلجــل، واملوازن وظائــف اإلدارة. حيــث يتن

وأخــ�ا املعالجــات املحاســبية الخاصــة باملنتجــات الفرعيــة والرئيســة، وكيفيــة توزيــع التكاليــف املشــرتكة بينهــ�.

تحليل قوائم مالية       10861312
ــايل وأســاليبه  ــل امل ــا باســتخدام أدوات التحلي ــ� بينه ــات في ــة والعالق ــة املختلف ــم املالي ــود القوائ ــاول هــذا املســاق دراســة بن يتن

كأســاس للتحليــل املوضوعــي، لتوفــ� املعلومــات الالزمــة ملتخــذي القــرارات، حيــث ســيتم االعتــ�د عــىل الحــاالت الدراســية املناســبة 

لتغطيــة موضوعــات هــذا املســاق.

محاسبة متوسطة 2      10861313
ــود  ــة، وعق ــتث�رات املالي ــبية لالس ــة كاملعالجــات املحاس ــبية املهم ــا املحاس ــة لبعــض القضاي ــة تفصيلي ــذا املســاق دراس ــاول ه يتن

ــة. ــول الرضيبي ــات واألص ــرادات  وااللتزام ــرتاف باإلي ــرق إىل االع ــ� يتط ــد، ك ــق التقاع ــتئجار، وصنادي االس

تدقيق ومراجعة الحسابات    10861321
ــم  ــث يت ــة. حي ــق الدولي ــ� التدقي ــا ملعاي ــة وفق ــم املالي ــق القوائ ــة يف تدقي ــد املتبع ــاول هــذا املســاق دراســة األســس والقواع يتن

التعــرف خــالل هــذا املســاق إىل عمليــة التدقيــق، وبنيتهــا، وإجــراءات التحقــق مــن صحــة العمليــات املاليــة لغــرض الحكــم عــىل 

عدالــة القوائــم املاليــة. كــ� يتنــاول هــذا املســاق حــاالت تطبيقيــة يف تدقيــق الحســابات تتعلــق بتطبيــق إجــراءات التدقيــق عــىل 

حــاالت معينــة.

محاسبة دولية      10861322
ــة  ــدول املختلف ــ� امل�رســات املحاســبية يف ال ــة ب ــب املقارن ــا، إىل جان ــة ومفاهيمه ــادئ املحاســبة الدولي ــاول هــذا املســاق مب يتن

ــ�  ــح ملعاي ــم واض ــم فه ــاق إىل تقدي ــذا املس ــعى ه ــ� يس ــة، ك ــم املالي ــة القوائ ــك ترجم ــات وكذل ــذه امل�رس ــد ه ــة توحي وعملي

ــا. ــ� وتطبيقاته ــم املعاي ــع رشح أله ــة م ــة الدولي ــر املالي التقاري
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نظم المعلومات المحاسبية       10861412
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملفاهيــم األساســية لنظــم املعلومــات املحاســبية املتعلقــة بأجــزاء النظــام وقواعــد البيانــات 

وأنظمــة تنفيــذ العمليــات ومعالجــة العمليــات وأنظمــة إعــداد التقاريــر املاليــة واإلداريــة . كــ� تتضمــن تزويــد الطلبــة §هــارات 

ــع مراحــل  ــم مــن خــالل املســاق تتب ــ� يت ــر. ك ــات واملســتندات والتقاري ــق البيان ــط تدف ــة بخرائ ــك املتعلق ــم وخاصــة تل التصمي

تصميــم النظــام لغايــة تطبيــق النظــام واختبــاره ونقــل البيانــات إىل النظــام الجديــد، انتهــاءً §راحــل صيانــة النظــام ودعــم تشــغيله.

محاسبة متقدمة        10861421
يتنــاول هــذا املســاق اإلجــراءات املحاســبية للقوائــم املاليــة املوحــدة وطرقهــا، واملعالجــة املحاســبية لــكل مــن االســتث�رات وعمليات 

االندمــاج وطــرق كل منها.

نظرية محاسبية      10861422
يهــدف تدريــس هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالجوانــب واألســس النظرية ملبــادئ اإلجــراءات املحاســبية ومفاهيمهــا، فالجوانب 

النظريــة للتطبيقــات املحاســبية العمليــة تتطلــب املزيــد مــن إلقــاء الضــوء عليهــا، ال ســي� وأن هنــاك الكثــ� مــن التســاؤالت التــي 

تثــار حولهــا، وهــي تحتــاج ملزيــد مــن البحــث والتحليــل. عــىل ذلــك يشــتمل هــذا املســاق عــىل املوضوعــات اآلتيــة: نشــأة املحاســبة 

ــم  ــبة، والقوائ ــري للمحاس ــار النظ ــكل اإلط ــي تش ــبية الت ــادئ املحاس ــم واملب ــبية، واملفاهي ــات املحاس ــف بالنظري ــا، وتعري وتطوره

ــاح والخســائر، والبحــث يف طبيعــة  ــرادات والنفقــات واألرب املاليــة ”أهدافهــا وكيفيــة إعدادهــا“، ومفاهيــم الدخــل وقياســه، واإلي

املشــاكل املحاســبية املرتبطــة بعنــارص امليزانيــة العموميــة، وغ�هــا مــن املوضوعــات يف مجــال النظريــة املحاســبية.

حلقة بحث في المحاسبة      10861423
يهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطالــب وتدريبــه عــىل القيــام ببحــث علمــي يف املجــال املحاســبي مــن خــالل دراســة إحدى املشــاكل 

املحاســبية الجديــرة بالبحــث وإلقــاء الضــوء عليهــا. حيــث يلــزم الطالــب بإعــداد بحــث منســجم مــع قواعــد البحــث العلمي.

تدريب ميداني    10861425
يف هــذا املســاق يقــوم الطالــب  بالتــدرب يف إحــدى املؤسســات التــي يتــم االتفــاق عليهــا ضمــن آليــة معينــة §ــا ال يقــل عــن 180 

ســاعة زمنيــة، ويتــم ذلــك تحــت إرشاف املرشــد األكاد÷ــي الــذي يتوجــب عليــه القيــام بزيــارات ميدانيــة للطالــب، عــىل أن تقــوم 

املؤسســة التــي يتــدرب فيهــا الطالــب بتعبئــة تقريــر معــد مســبقاً مــن قبــل القســم لتقييــم الطالــب املتــدرب.

المحاسبة الخاصة      10861251
ــرشكات ذات  ــة بال ــة الخاص ــات املالي ــات العملي ــة يف إثب ــبية املتبع ــراءات املحاس ــب باإلج ــف الطال ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

الفــروع واألقســام املختلفــة . وكذلــك §عالجــة البضاعــة املرســلة برســم األمانــة، واملؤسســات التــي ال تهــدف إىل تحقيــق الربــح، عــدا 

عــن الجهــات الحكوميــة كالجمعيــات الخ�يــة والنــوادي .

محاسبة الموارد الطبيعية    10861252
ــاريع  ــة للمش ــطة املالي ــة األنش ــة يف معالج ــبية املطبق ــراءات املحاس ــادئ واإلج ــب باملب ــف الطال ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

ــط. ــة للنف ــرشكات املنتج ــل ال ــتخراجية مث االس

محاسبة تكاليف زراعية     10861261
ــات  ــرق إىل املعالج ــم التط ــث يت ــة. حي ــات الزراعي ــة يف املرشوع ــف املطبق ــة التكالي ــب إىل أنظم ــرف الطال ــاق، يتع ــذا املس يف ه

املحاســبية لألنشــطة التــي تقــوم بهــا املشــاريع الزراعيــة، بفرعيهــا النبــا[ والحيــوا×، مــن حيــث كيفيــة احتســاب تكاليــف اإلنتــاج 

ــة. ــة احتســاب نتيجــة أع�لهــا وإعــداد قوا`هــا املالي وتصنيفهــا وكيفي

10861353 محاسبة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
يتنــاول هــذا املســاق تطبيــق العمليــات املحاســبية يف املشــاريع الصغــ�ة ومتوســطة الحجــم وفــق املعايــ� الخاصــة باملنشــآت الصغــ�ة 

ومتوســطة الحجــم التــي اســتحدثها يف العــام 2009 مجلــس معايــ� املحاســبة الدوليــة وذلــك لتطبيقهــا عــىل مشــاريع األعــ�ل الصغ�ة 

واســتخراج الحســابات الختاميــة املناســبة وفــق هــذه املعايــ� مــ� يعطــي مصداقيــة أكــرب لنتيجــة أعــ�ل هــذه املشــاريع.
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محاسبة المسؤولية االجتماعية والبيئية   10861362
ــا يف  ــم تجاهله ــي ت ــة الت ــد مــن املســائل املختلف ــة والعدي ــة للمحاســبة املالي ــار االجت�عي ــاول هــذا الفــرع مــن املحاســبة اآلث يتن

املحاســبة التقليديــة وتطوراتهــا. حيــث يتطــرق املســاق للمســؤولية البيئيــة، ومفاهيــم محاســبة املســؤولية االجت�عيــة، واالتجاهــات 

الرئيســية ملحاســبة املســؤولية االجت�عيــة، واإلفصــاح يف محاســبة املســؤولية االجت�عيــة

معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  10861363
يتنــاول هــذا املســاق معايــ� املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية الصــادرة عن هيئــة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات 

املاليــة اإلســالمية. هــذه املعايــ� التــي تقــدم املعالجــة املحاســبية للعمليــات التــي تتفــق ومبــادئ الرشيعــة اإلســالمية مثــل املرابحــة 

واملشاركة.

حاالت ومشاكل محاسبية معاصرة  10861454
إن الهــدف مــن هــذا املســاق هــو تزويــد الطالــب بالتطبيقــات العمليــة والعلميــة يف املحاســبة، لبعــض القضايــا املحاســبية مثــل 

محاســبة القيمــة العادلــة  ومحاســبة املــوارد البرشيــة، وغــ� ذلــك مــن قضايــا حديثــة النشــأة يف مجــال املحاســبة املاليــة.

ات في المحاسبة  قراء  10861464
يهــدف هــذا املســاق إىل مواكبــة البحــث العلمــي يف مجــال املحاســبة، حيــث يتنــاول مجموعــة مــن املوضوعــات التــي ÷كــن التعمــق 

ــدة ومناقشــة  ــق مراجعــة دراســات وأبحــاث جدي ــك عــن طري ــا املحاســبية، وذل ــا مــن خــالل مناقشــة مجموعــة مــن القضاي فيه

أفكارهــا ونتائجهــا إىل جانــب التعريــف بالتطــورات والحلــول التــي تقدمهــا هــذه األبحــاث والدراســات مــ� يســهم يف تعميــق اإلطــار 

الفكــري املحاســبي لــدى الطلبــة.

 أعضاء الهيئة التدريسية
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جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - السودانأستاذ مساعدحاتم الكخن
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جامعة النجاح الوطنية- فلسط�مدرسضحى الطنبور
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برنامج إدارة األعمال
الخطة الدراسية

رؤية البرنامج:
ــق  ــة  اإلدارة تســهم يف تحقي ــد يف مهن ــة كل جدي ــز يف العمــل األكاد÷ــي والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع مــن خــالل مواكب التمي

ــة. ــة اإلداري التنمي

رسالة البرنامج:
 ،äإعــداد خريــج متميــز ÷تلــك الكفــاءات الالزمــة لفعاليــة العمــل يف مجــال إدارة األعــ�ل التــي يتطلبهــا ســوق العمــل املحــيل والعــر

وتطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم لزيــادة فاعليتهــم يف التعليــم  والبحــث، واإلســهام يف تطويــر أنشــطة خدمــة املجتمــع §ــا يواكــب 

متطلبــات العــرص يف إطــار القيــم الوطنيــة.

أهداف البرنامج:
تنمية كفاءات الخريج� لتلبية احتياجات مختلف القطاعات يف مجال إدارة األع�ل .• 

تزويد الطلبة باملعارف الحديثة يف حقول إدارة األع�ل املرتبطة بالبيئة املحلية والعاملية .• 

ربــط الطلبــة مبــارشة مــع ســوق العمــل مــن خــالل الرتكيــز عــىل التطبيقــات امليدانيــة يف مجــال التخصــص والتدريــب العمــيل عــىل • 

تطبيــق املعــارف واملهــارات يف مجــال إدارة األعــ�ل.

تنمية مهارات الطلبة وقدرتهم عىل إعداد البحوث العلمية يف مجال إدارة األع�ل .• 

إكساب الطلبة املهارات والقدرات الالزمة الستخدامات تكنولوجيا األع�ل يف املواقف املختلفة إلدارة األع�ل.• 

تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم يف االتصاالت والعمل الج�عي والتحليل والتفك� اإلبداعي وحل املشاكل وبناء الذات.• 

إكساب الطلبة مهارة استخدام اللغة االنجليزية يف مجال األع�ل.• 

تنمية مهارات وقدرات الطلبة عىل استخدام األساليب اإلحصائية والكمية ذات العالقة يف اتخاذ القرارات.• 

االرتقاء بوعي الطلبة للتجاوب مع التغ�ات البيئية املختلفة ملؤسسات األع�ل.• 

مخرجات البرنامج:
أوال: مخرجات املعرفة واالستيعاب 

مخرجات املعرفة العامة • 

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم اإلدارة مــن متطلبــات جامعيــة إجباريــة مثــل: الثقافــة اإلســالمية، 

واللغــة العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة، ومهــارات الحاســوب.

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة• 

ــادئ  ــل مســاقات: مب ــة مث ــة واختياري ــات إجباري ــن متطلب ــب قســم اإلدارة م ــا يدرســه طال ــن خــالل م ــك املخرجــات م اكتســاب تل

ــخ. ــ�ل -------- ال ــات األع ــ�ل، رياضي ــاء يف األع ــطيني، اإلحص ــاد الفلس ــاد كيل،االقتص ــزÔ، اقتص ــاد ج ــبة، اقتص املحاس

مخرجات املعرفة التخصصية • 

وهي املخرجات التي يكتسبها الطالب من خالل املعرفة يف مجال تخصصهم وهي »ثل الركائز األساسية لعلم اإلدارة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص إجباريــة واختياريــة تهــدف إىل تعليــم الطالــب 

ــبة  ــة، محاس ــات اإلنتاجي ــة، التســويق، إدارة العملي ــوارد البرشي ــادئ يف اإلدارة، إدارة امل ــل مســاقات: مب ــه. مث ــم اإلدارة ومبادئ أســس عل

التكاليــف، إدارة املــواد، بحــوث العمليــات، نظــم معلومــات إداريــة.
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ثانيا: املخرجات العملية التطبيقية

مخرجات املهارات التحليلية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تحليــل القوائــم املاليــة الصــادرة عــن املؤسســات والــرشكات خاصــة الــرشكات 

املســاهمة . ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم اإلدارة يف مســاق ” اإلدارة املاليــة ”  ومســاق بحــوث 

ــات. العملي

مخرجات املهارات التطبيقية• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التطبيــق وامل�رســة للمعــارف واملفاهيــم اإلداريــة النظريــة التــي تعلموهــا مــن 

املراجــع والكتــب الدراســية عمليــاً عــىل أرض الواقــع.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم اإلدارة مــن مســاق جامعــي إجبــاري: مســاق ” تدريــب ميــدا×“ 

بواقــع 3 ســاعات معتمــدة وبواقــع 180 ســاعة تدريــب.

مخرجات املهارات البحثية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كيفيــة كتابــة التقاريــر والبحــث العلمــي مــن مصــادر مختلفــة: املصــادر التقليديــة 

مثــل كتــب ومراجــع ودوريــات، واملصــادر االلكرتونيــة مثــل اإلنرتنــت، ومصــادر ميدانيــة مثــل االســتبانة واملقابــالت.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم اإلدارة مــن مســاقات مثــل: مســاق مناهــج البحــث العلمــي الــذي 

ــه يف تخصــص اإلدارة، ومســاق اإلحصــاء يف  ــة قبول ــم الطالــب أســس البحــث العلمــي وأســاليبه ويفضــل أن يدرســه الطالــب يف بداي يعل

األعــ�ل الــذي يعلــم الطالــب أســس اختبــار الفرضيــات مــن خــالل الربامــج اإلحصائيــة وأســاليب االختبــار.

مخرجات املهارات الذهنية• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� املنظــم املبني عــىل التسلســل يف خطــوات التفك� للوصــول إىل اســتنتاجات 

وأحــكام بصــورة منطقيــة تحفــز الطالــب عىل التفكــ� بفلســفة علــم اإلدارة ونشــأتها ونظرياتها.

 ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص مثــل: مســاق ” حلقــة دراســية“ ومســاق ” 

نظريــة املنظمــة“.

ثالثا: مخرجات القيم املهنية واألخالقية  

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه لقيــم املهنــة وأخالقهــا وســلوكاتها، التــي يجــب أن يتحــىل بهــا فــرتة مــا 

بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته للمهنــة يف ســوق العمــل وذلــك للنهــوض باملهنــة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مســاقات تتعرض لهــذا املوضــوع جزئيــاً أو كلياً مثــل مســاقات” الســلوك التنظيمــي“،و“إدارة 

املكاتب“.    

عدد الساعاتالمتطلبات
18متطلبات الجامعة

87متطلبات التخصص اإلجباري

18متطلبات التخصص االختياري

6مساقات حرة

129إج�يل الساعات املطلوبة للتخرج
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متطلبات الجامعة: (١٨) ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي.  
المتطلب السابقالساعاتاسم المساقرقم المساق

-3ثقافة إسالمية1000101
-3 لغة عربية1000102
-3 لغة انجليزية (1)1000103
31000103 لغة انجليزية (2)1000325
-3دراسات فلسطينية1000105
-1خدمة مجتمع1000108
1مهارات القيادة واالتصال1000117
1مقدمه يف الحاسوب1000127

متطلبات التخصص اإلجبارية (٨٧):
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10221109  م.س. 1                 3بحوث العمليات 10866411
10861121  م.س. 1                 3محاسبة التكاليف-مدخل إداري 10861300
10866120  م.س. 1                 3إدارة املواد 10866224
10866111  م.س. 1                 3مبادئ يف اإلدارة ( 2) 10866120
10866111  م.س. 1                 3إدارة املوارد البرشية 10866215
11000127  م.س. 1                 3مبادئ نظم املعلومات االدارية 10866217
10801113  م.س. 1                 3مناهج البحث العلمي 10866222
11000103  م.س. 1                 3اتصاالت إدارية 10866226
10221109  م.س. 1                 3إدارة العمليات اإلنتاجية 10866313
10866120  م.س. 1                 3اإلدارة اإلسرتاتيجية 10866320
10866311  م.س. 1                 3نظريات التنظيم وتصميم املنظ�ت 10866328
10866320  م.س. 1                 3حلقة دراسية يف اإلدارة 10866424
10861111  م.س. 1                 3مبادئ املحاسبة املالية 2 10861121
10866320  م.س. 1                 3مهارات إدارية 10866426
10866226  م.س. 1                 3إدارة األع�ل الدولية 10866324
                 3قانون تجاري 11101251
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3الرياضيات الدارة األع�ل 10211109
10876111  م.س. 1                 3إدارة التسويق 10876122
                 3مبادئ املحاسبة املالية 1 10861111
                 3تدريب ميدا× 10866420
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111
                 3مبادئ التسويق 10876111
10801111 Ô3مبادئ اقتصاد جز                 
10801111  م.س. 1                 3مبادئ اقتصاد كيل 10801112
                 3اإلحصاء يف األع�ل 1 10801113
10871121  م.س. 1                 3إدارة مالية 1 10871213
                 3مبادئ التمويل 10871121
10866215  م.س. 1                 3السلوك التنظيمي 10866311
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متطلبات التخصص االختيارية
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10866217  م.س. 1                 3إدارة املكاتب 10866485
10866328  م.س. 1                 3إدارة التغي� والتطوير التنظيمي 10866450
10866217  م.س. 1                 3األع�ل االلكرتونية 10866467
10866313  م.س. 1                 3الرقابة اإلدارية 10866477
10866120  م.س. 1                 3حوكمة املنظ�ت 10866490
10871121  م.س. 1                 3الخطر والتأم� 10871312
10866215  م.س. 1                 3إدارة األداء والتعويضات 10866475
                 3إدارة األزمات وفن التفاوض 10806420
10866266  م.س. 1                 3إدارة محلية 10866365
10876111  م.س. 1                 3سلوك املشرتي 10876321
10801112  م.س. 1                 3االقتصاد الفلسطيني 10801226
10876111  م.س. 1                 3االتصاالت التسويقية 10876318
10866120  م.س. 1                 3الريادة وإدارة املنشات الصغ�ة 10866250
                 3اإلدارة العامة الحديثة 10866266
10866120  م.س. 1                 3إدارة املعرفة 10866273
10866120  م.س. 1                 3إدارة املنظ�ت الصحية 10866270
10866120  م.س. 1                 3إدارة الجودة الشاملة 10866353
10866215  م.س. 1                 3تنمية وتدريب املوارد البرشية 10866360
10871121  م.س. 1                 3إدارة املنشآت املالية 10871412

مساقات حرة (٦) ساعات
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وصف المساقات 

 10866111 مبادئ في اإلدارة (1):
ــة،  ــل الحديث ــكار واملداخ ــدارس  واألف ــرز امل ــرض ألب ــالل ع ــن خ ــوره م ــل تط ــم اإلدارة ومراح ــا بعل ــاق تعريًف ــذا املس ــن ه يتضم

ويتطــرق هــذا املســاق إىل خصائــص اإلدارة وبعــض وظائفهــا املختلفــة (التخطيــط، التنظيــم القيــادة)، وكذلــك أبــرز املهــارات واألدوار 

اإلداريــة الالزمــة مل�رســة العمــل اإلداري.

مبادئ في اإلدارة (2):  10866120
ــا وإدارة  ــاإلدارة اإلســرتاتيجية ومداخله ــة ب ــة املتعلق ــم اإلداري ــاد واملفاهي ــة باألبع ــة الطلب ــاء معرف ــم هــذا املســاق إلغن ــم تصمي ت

ــز.  ــلوك والتحفي ــىل الس ــم ع ــل اإلدارة القائ ــاق إىل مدخ ــرق املس ــ� يتط ــاج  ك ــة واإلنت ــادة اإلداري ــة القي ــة ووظيف ــوارد البرشي امل

ــرق العمــل. ــم ف وتصمي

مناهج البحث العلمي:  10866222
ــر . وتتضمــن هــذه املــادة تعريــف الطالــب  ــة التقاري ــة البحــث العلمــي وكتاب يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب §نهجي

ــل  ــات وتحلي ــار العين ــرق اختي ــات وط ــة الفرضي ــداف وصياغ ــر األه ــة تطوي ــه وكيفي ــه ومراحل ــي و أهداف ــث العلم ــوم البح §فه

ــق. ــاس والتوثي ــ�ها واالقتب ــات وتفس البيان

 10866411 بحوث عمليات: 
ــة يف اتخــاذ القــرار، وتهــدف هــذه املــادة  ــة املتعلقــة باســتخدام األســاليب الكمي ــة باملعرف ــد الطلب يهــدف هــذا املســاق إىل تزوي

بالتحديــد إىل تعريــف الطالــب §اهيــة التحليــل الكمــي واســتخداماته يف إدارة األعــ�ل وتعريفــه بنظريــة اتخــاذ القــرار ونظريــة 

ــة والنقــل والتعيــ�. االحتــ�الت والربمجــة الخطي

إدارة العمليات اإلنتاجية:   10866313
يهــدف هــذا املســاق إىل مســاعدة الطلبــة يف فهــم النظريــة التــي تقــوم عليهــا إدارة اإلنتــاج والعمليــات، فهــم الفرضيــات واملحــددات 

التــي يقــوم عليهــا كل ¿ــوذج مــن النــ�ذج التــي يغطيهــا املســاق إىل جانــب تطويــر قابليــة الطلبــة يف اســتخدام األســاليب الكميــة 

يف تحليــل املشــاكل اإلنتاجيــة وتحليــل العمليــات اإلنتاجيــة واتخــاذ القــرارات، والتنبــؤ بالطلــب، واالســرتاتيجيات والخطــط املتبعــة 

ــيل  ــب الداخ ــهيالت والرتتي ــع التس ــد موق ــة، وتحدي ــة والخدمي ــرشكات الصناعي ــة لل ــة اإلنتاجي ــد الطاق ــات، وتحدي يف إدارة العملي

وتخطيــط املنتجــات، والعمليــات ونظــام اإلنتــاج يف الوقــت املناســب وتصميــم العمــل ومقاييــس العمــل.

إدارة الموارد البشرية:  10866215 
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة موضوعــات تخطيــط املــوارد البرشيــة، واجتــذاب العاملــ� يف الرشكــة واختيارهــم وتعيينهــم، وتحليل 

العمــل، وتقييــم أداء العاملــ�، وتدريــب العاملــ� وتنميتهــم، مكافــآت العاملــ�، وتطويــر املســتقبل الوظيفــي، والرتقيــة، والســالمة 

الصناعيــة والعالقــات الصناعيــة وعالقــات العمــل.

١0866324 إدارة األعمال الدولية:
ــف  ــذ الوظائ ــة تنفي ــة وكيفي ــارة الدولي ــم التج ــة ومفاهي ــدول املختلف ــ�ل يف ال ــة األع ــرف إىل بيئ ــاق إىل التع ــذا املس ــدف ه يه

ــيات ــددة الجنس ــرشكات متع ــة إدارة ال ــة يف حال ــة املختلف الوظيفي

اتصاالت إدارية:     10866226
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف باالتصــاالت اإلداريــة وأهميتهــا وعنارصهــا ووســائلها وأســاليبها ومعوقاتهــا واســتخداماتها مــع 

الرتكيــز عــىل بعــض التطبيقــات يف مجــاالت إعــداد الرســائل املختلفــة.
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١0866217  مبادئ نظم المعلومات اإلدارية:
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف بأساســيات نظــم املعلومــات اإلداريــة، وعــرض عــام لنظــم املعلومــات واســتخداماتها يف مؤسســات 

ــط  ــات، وخل ــم املعلوم ــتع�ل نظ ــرق اس ــة، وط ــة يف املؤسس ــادر الحيوي ــد املص ــه أح ــات بوصف ــرص املعلوم ــ�ل، وإدارة عن األع

األساســيات الفنيــة مــع املفاهيــم اإلداريــة، اإلملــام املعــريف باملصطلحــات الفنيــة واإلداريــة الدارجــة يف هــذا الحقــل.

١0866328  نظريات التنظيم وتصميم المنظمات: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملداخــل املختلفــة لرؤيــة عمليــة التنظيــم بــدءاً بالنظريــات الكالســيكية وانتهــاء باملداخل 

الحديثــة للتنظيــم، وانعــكاس ذلــك عــىل الهيــاكل التنظيميــة للمنظــ�ت. كــ� ينمــي قــدرة الطالــب  ومهارتــه يف كيفيــة تصميــم 

املنظــ�ت وهيكلتهــا وإبــراز املشــكالت فيهــا.

١0866320  اإلدارة اإلستراتيجية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطــالب باملعلومــات واملهــارات األساســية التــي تؤهلهــم لفهــم أساســيات عمليــة اإلدارة اإلســرتاتيجية 

مــن حيــث املفهــوم واألهميــة ابتــداًء مــن وضــع رؤيــة ورســالة واضحــة للمنظمــة مــروراً بصياغــة الغايــات واألهــداف اإلســرتاتيجية 

ــة تنفيذهــا  ــة لكيفي ــارات الفكري ــة امله ــة والعــ�ل وتنمي ــة االســرتاتيجيات عــىل مســتوى املنظم ــة املحيطــة وصياغ ــل البيئ وتحلي

ــذ الفعــال لنمــوذج اإلدارة  ــب عــىل التفكــ� االســرتاتيجي والتنفي ــدرة الطال ــا، يف ظــل منظــور شــمويل يعــزز ق ــا وتقييمه ومتابعته

اإلســرتاتيجية.

السلوك التنظيمي:      10866311
ــة يف تشــخيص  املشــكالت الســلوكية  ــارات التحليلي ــر امله يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة الســلوك اإلنســا× يف املنظــ�ت وتطوي

ــم،  ــع، والتعل ــخصية، والدواف ــث : اإلدراك والش ــن حي ــردي م ــتوى الف ــىل املس ــلوك ع ــرر الس ــاول املق ــ� يتن ــا، ك ــل وحلّه يف العم

ــادة،  ــرصاع، والقي ــة، وال ــة الج�ع ــث: ديناميكي ــن حي ــي م ــتوى الج�ع ــىل املس ــلوك ع ــك الس ــات. وكذل ــم واالتجاه واإلبداع،والقي

ــة. ــر التنظيمــي، والثقافــة التنظيمي واالتصــال. وأخــ�اً الســلوك عــىل مســتوى املنظمــة نفســها مــن حيــث التصميــم التنظيمــي، والتطوي

إدارة المواد:    10866224
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالنشــاط الــرشاÔ يف منشــأة األعــ�ل مــن حيــث أهميتــه وأهدافــه وعالقتــه باألنشــطة 

األخــرى والتعريــف بالعمليــة الرشائيــة ومراحلهــا، إىل جانــب كيفيــة م�رســة النشــاط الــرشاÔ بهــدف الحصــول عــىل املــواد بأقــل 

األســعار وبالجــودة املناســبة. وتهــدف املــادة إىل التعريــف بالــرشاء بالكميــة املناســبة والوقــت املناســب والجــودة املناســبة والســعر 

املناســب واملفاضلــة بــ� املورديــن وتحليــل القيمــة ورشاء املعــدات االســتث�رية، إىل جانــب املخــزون والرقابــة عليــه.

حلقة دراسية في اإلدارة    10866424
ــة يف اإلدارة ومناقشــة بعــض  ــة الحديث ــات اإلداري ــة متخصصــة يف بعــض املوضوع ــب §عرف ــد الطال ــدف هــذا املســاق إىل تزوي يه

ــري،  ــال الفك ــة، ورأس امل ــاد املعرف ــع/ اقتص ــة، مجتم ــرص: العومل ــس الح ــال ولي ــبيل املث ــىل س ــك ع ــا يف ذل ــة. § ــكالت اإلداري املش

وإدارة املعرفــة، واملنظمــة املتعلمــة، والتعليــم التنظيمــي، والتفكــ� االســرتاتيجي، والريــادة، وإدارة املســؤولية االجت�عيــة ملنظــ�ت 

األعــ�ل، وأخالقيــات اإلدارة/ املديــر، وإدارة األزمــات، ومــا يســتجد مــن قضايــا ومفاهيــم واتجاهــات فكريــة يف اإلدارة مــع عــرض 

.(Case Studies) ــع املنظــ�ت   الفلســطينية حــاالت دراســية مــن واق

١0866426 مهارات إدارية:  
يهــدف هــذا املســاق إىل تنــاول بعــض املوضوعــات واملفاهيــم اإلداريــة املهمــة التــي ال تغطيهــا املقــررات األخــرى يف الربنامــج. وهــي 

يف الغالــب موضوعــات مثــل :إدارة االجت�عــات، وإدارة الوقــت، ومهــارات كتابــة التقاريــر ومهــارات العــرض، ومهــارات التفــاوض 

وغ�هــا.



644  دليل جامعة النجاح الوطنية

١0866420 تدريب ميداني: 
يهــدف هــذا املســاق إىل إتاحــة الفرصــة للطلبــة مل�رســة ميدانيــة للتطبيقــات واملفاهيــم والوظائــف اإلداريــة يف إحــدى املؤسســات 

أو الــرشكات والرتكيــز عــىل العمليــات اإلداريــة يف األداء الفنــي والعمــيل لهــذه املؤسســات والــرشكات، وعــىل الطالــب اســتك�ل 180 

ســاعة تدريبيــة يف إحــدى املؤسســات املحلية(بنــوك، رشكات تأمــ�، رشكات صناعيــة، خدماتيــة )، وتعطــى عالمــة ناجــح للطالــب 

ــل املرشــد  ــن قب ــك ومناقشــته م ــر الخــاص بذل ــب والتقري ــاعات التدري ــدد س ــة يف ع ــات املســاق واملتمثل ــذي يســتكمل متطلب ال

األكاد÷ــي، ويقــوم املرشــد األكاد÷ــي ِبِســت زيــارات ميدانيــة للطالــب خــالل فــرتة التدريــب للتعــرّف إىل نشــاط الطالــب ومواظبتــه 

خــالل فــرتة التدريــب ومــدى التزامــه بالقواعــد واإلرشــادات ســواء مــن قبــل املؤسســة أو مــن قبــل املرشــد األكاد÷ــي وفقــاً للنــ�ذج 

الخاصــة مــن القســم.

الريادة وإدارة المنشآت الصغيرة:  10866250
ــ�  ــا ب ــة م ــة العالق ــادي وكيفي ــخص الري ــص الش ــك خصائ ــا وكذل ــة وخصائصه ــى الريادي ــف §عن ــاق إىل التعري ــذا املس ــدف ه يه

الشــخص الريــادي واملرشوعــات الصغــ�ة يف منظــ�ت األعــ�ل وخصائــص املشــاريع العائليــة كــ� يتضمــن املســاق بحــث كيفيــة 

ــة. ــب الجــدوى االقتصادي ــذه املرشوعــات إىل جان ــر خطــط أعــ�ل له ــدة وتطوي إيجــاد مرشوعــات جدي

١0866353 إدارة الجودة الشاملة: 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف بطبيعــة إدارة الجــودة الشــاملة وإطارهــا العــام وتطورهــا التاريخــي كــ� يتضمــن التعريــف 

ــن  ــه املوردي ــتمر، ورشاك ــات املس ــ� العملي ــ� وتحس ــ� العامل ــن و»ك ــاء الزبائ ــادة و إرض ــاملة والقي ــودة الش ــارص إدارة الج بعن

ــف. ــك التصني ــذ ذل ــف إدارة الجــودة وطــرق تنفي ــائل تصني ــيعرض املســاق وس ــك س ــب ذل ــس األداء إىل جان ومقايي

األعمال اإللكترونية:  10866467
ــتخدام  ــة، وعرض عام الس ــة والتجارة االلكرتوني ــاهيم االع�ل االلكرتوني ــيات االولية ملف ــف باألساس ــاق إىل التعري ــذا املس ــدف ه يه

الشبكة العنكبوتيــة (اإلنرتنــت)، يف األع�ل التجاريــة، املالحــة عبــر اإلنرتنــت وتصميــم  العمل املنجــز وعرضــه عىل الشبكة مبــارشة، 

اإللكرتو×  والنرش   (e-stock trading) اإللكرتونيــة والسنــدات  األســهم  وتجــارة   (retailing-eg) اإللكرتونيــة التجزئــة  وتجــارة 

ــا  ــة، وأمن املعامــالت وخصوصيته ــالتجارة اإللكرتوني ــة ب ــة (e-banking ، ) واملشــاكل املتعلق ــرفة اإللكرتوني (e-publishing) والصي

ــا. ــات وخارجه ــة داخل املؤسس ــاطات التجارة اإللكرتوني ــة لنش ــاطات العمل نتيج ــق بنش والتحول املتعل

تنمية وتدريب الموارد البشرية:   10866360
ــب  ــد الطال ــا، وتزوي ــة وتنميته ــوارد البرشي ــب امل ــة تدري ــول طبيع ــة ح ــة الالزم ــب باملعرف ــد الطال ــاق إىل تزوي ــذا املس ــدف ه يه

باملهــارات الالزمــة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة والتطويريــة، وتصميــم الربامــج التدريبيــة والتطويريــة وتنفيذهــا وتقييمهــا.  إىل 

ــة. ــه املوظفــ� الجــدد، وتصميــم املســار الوظيفــي، وسياســات الرتقي جانــب دراســة توجي

١0866475 إدارة األداء والتعويضات:
يتنــاول هــذا املســاق أداء األفــراد يف املنظــ�ت، ويــزود الطــالب بكيفيــة تصميــم نظــام إلدارة األداء وتنفيــذه، كــ� يتنــاول املداخــل 

ــا،  ــاظ به ــا، واالحتف ــاءات، وتحفيزھ ــتقطاب الكف ــىل اس ــاعد ع ــا يس ــة § ــ� املالي ــة وغ ــا املالي ــات واملزاي ــة إلدارة التعويض املختلف

ــة ــة وغــ� املالي ــاكل الرواتــب واألجــور وإداراتهــا، والحوافــز املالي ــاول املوضوعــات املتعلقــة بتقييــم الوظائــف، وتصميــم هي ويتن

١0866270 إدارة المنظمات الصحية: 
ــص  ــاته، والخصائ ــه ومؤسس ــي وخدمات ــام الصح ــول النظ ــة ح ــة: مقدم ــية اآلتي ــات الرئيس ــىل املوضوع ــاق ع ــذا املس ــوي  ه يحت

املميــزة للمؤسســة الصحيــة والتحديــات واملشــاكل التــي تواجــه إدارة هــذه  املؤسســات، واملستشــفيات بوصفهــا مؤسســات رئيســية 

وبوصفهــا نقطــة ارتــكاز للنظــام الصحــي، وظائفهــا، وإدارتهــا وتنظيمهــا، وبعــض القضايــا املعــارصة التــي تواجــه القطــاع الصحــي 

كقضيــة تصاعــد التكلفــة، والجــودة، واملنافســة، والتســويق وغ�هــا
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10866477  الرقابة اإلدارية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهميــة الرقابــة عــىل الوظائــف املنشــأة لتحقيــق الجــودة الشــاملة ألداء املنشــأ، وذلــك 

مــن خــالل الرقابــة عــىل كفــاءة وظائــف املنشــأة التــي تشــمل التســويق واإلنتــاج و إدارة املــواد وفعاليــة هــذه املنشــأة، واملــورد 

البــرشي واملــوارد املاليــة .

إدارة التغيير والتطوير التنظيمي:    10866450
يهــدف هــذا املســاق إىل تعميــق فهــم الــدارس وإدراكــه لحتميــة التغيــ� التنظيمــي املخطــط يف ظــل التحــوالت والتغيــ�ات املبينــة 

التــي تحيــط باملنظــ�ت مــن كل حــدب وصــوب وزيــادة وعيــه بأهميــة هــذا التغيــ� التنظيمــي، وتطويــر قــدرات الــدارس ومهارتــه 

يف إدارة عمليــة التغيــ� التنظيمــي بنجــاح واختيــار اســرتاتيجيات/ مداخــل التغيــ� املناســبة الهادفــة إىل النهــوض §ســتويات األداء 

عــىل مســتوى األفــراد والج�عــات واملنظمــة، §ــا يف ذلــك إدراك حتميــة مقاومــة التغيــ� وإيجابياتــه وســلبياته وســبل التعامــل معــه 

ح. بنجا

١0866266 اإلدارة العامة الحديثة: 
يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء الطالــب الفرصــة لفهــم نظريــات اإلدارة العامــة الحديثــة، التــي ترتكــز عــىل إحــداث نقلــة نوعيــة 

خالقــة للقطــاع العــام وذلــك مــن خــالل إحــداث رشاكــة حقيقيــة بــ� القطاعــ� العــام والخــاص، ومبنيــة عــىل الشــفافية والرتكيــز 

عــىل النتائــج واملواطــن.

إدارة محلية:     10866365
ــز بشــكل  ــاå العــرä، ويرك ــا يف فلســط� والع ــة وتطبيقاته ــة اإلدارة املحلي ــف بنظري ــام إىل التعري يهــدف هــذا املســاق بشــكل ع

أســايس عــىل إدراك مفهــوم اإلدارة املحليــة ومقوماتهــا واألهــداف اإلداريــة والسياســية واالجت�عيــة والتنمويــة التــي تعمــل عــىل 

ــم ذات  ــن املفاهي ــا م ــيل وغ�ه ــم املح ــرى كالحك ــم األخ ــض املفاهي ــة وبع ــوم اإلدارة املحلي ــ� مفه ــز ب ــك التميي ــا، وكذل تحقيقه

العالقــة، وكذلــك دراســة األمــور املتعلقــة بإعفــاء املجالــس املحليــة واملوظفــ� فيهــا واألمــور املتعلقــة بتنظيــم العمــل والتمويــل 

ــا. ــة وســبل إصالحه ــي تعــرتض اإلدارة املحلي ــة إىل املشــاكل الت ــة والوصــول يف النهاي واالختصاصــات والرقاب

إدارة المعرفة:    10866273
يهــدف هــذا املســاق إىل تنــاول النظريــات واملداخــل الحديثــة يف حقــل إدارة املعرفــة ويشــمل ذلــك موضوعــات تنميــة  املعرفــة 

وإداراتهــا داخــل املنظمــة وأهميتهــا يف تحســ� األداء الفــردي والج�عــي والتنظيمــي وكذلــك كيفيــة اســتخدام املعرفــة وقياســها 

وطــرق االســتفادة منهــا داخــل التنظيــم وتأثــ� ثــورة االتصــاالت واالنرتنــت يف هــذا املجــال.

حوكمة المنظمات:    10866490
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف §فهــوم الحوكمــة واألســباب التــي أدت إىل مشــكالت التحكــم والتوجيــه يف املنظــ�ت، وآليــات 

التحكــم التــي تســمح §�رســة بعــض الرقابــة والســيطرة عــىل املديريــن .

إدارة المكاتب:    ١0866485
يتضمــن هــذا املســاق مفهــوم إدارة املكاتــب و طبيعــة إدارتهــا و التنظيــم اإلداري للمكتــب و أهميتــه، وتصميــم املكاتــب، والبيئــة 

املاديــة للمكتــب و أثرهــا عــىل املوظفــ� واملراجعــ�، واالتصــاالت الكتابيــة، ومكننــة املكتــب، النــ�ذج املكتبيــة، وأعــ�ل الســكرتارية 

يف املكتــب املعــارص.

10861300  محاسبة التكاليف – مدخل إداري
ــرارات املناســبة،  ــب باألنظمــة املحاســبية املســتخدمة يف مســاعدة اإلدارة عــىل اتخــاذ الق ــف الطال يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

ــاح والتكاليــف  ــة بالــرشكات املســاهمة، وتصنيــف التكاليــف، وعالقــة األرب حيــث يتــم يف هــذا املســاق التطــرق إىل القوائــم املالي

ــات. ــات واالنحراف ــب املوازن ــات التشــغيلية إىل جان ــة قصــ�ة األجــل، واملوازن ــرارات اإلداري بالحجــم، والق
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أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس
جامعة ناكبور-الهندأستاذ مساعدعبد الفتاح الشملة

جامعة النيل�-السودانأستاذ مساعديوسف غنيم

جامعة كوريا الوطنية البحريةأستاذ مساعدعبد الله محمد حسونه

جامعة ع� شمس-القاهرةمدرسنادر قريو[

جامعة النجاح الوطنية-فلسط�مدرسحس� العابد

جامعة قربصمدرسفراس حمدان

مدرسمحمد سلي�ن نجار

مدرسة ماسرتخيت-هولندامدرسرا× شهوان
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برنامج العلوم المالية والمصرفية
الخطة الدراسية 

رؤية البرنامج:
يســعى القســم لــ] يكــون القســم األول عــىل صعيــد جــودة التعليــم ومتميــزا يف البحــث العلمــي وفاعــال يف خدمــة املجتمــع والعمــل 

عــىل إيجــاد آليــات تســاعد يف تنميــة املجتمــع. 

رسالة البرنامج:
تهيئــة الطالــب للتميــز وامتــالك املعرفــة واملهــارات يف مجــال العلــوم املاليــة واملرصفيــة ليكــون قــادرا عــىل تلبيــة متطلبــات العمــل 

واملنافســة مــع الخرجــ� مــن الجامعــات األخــرى §ــا يتضمنــه ذلــك مــن تطويــر مســتمر ألداء أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم إىل جانــب 

تطويــر املناهــج العلميــة وآليــة التدريــس للوصــول بالخريجــ� إىل القيــادة والصــدارة يف القطاعــ� الخــاص والعــام.

أهداف البرنامج:
تلبية حاجات القطاعات االقتصادية في� يتعلق بحقل العلوم املالية واملرصفية. • 

تحض� الخريج للعمل أو متابعة التحصيل العلمي. • 

تطوير املهارات الفكرية والعلمية والبحثية للطالب. • 

تطوير قدرة الطالب عىل فهم املوضوعات واملعضالت املالية واالقتصادية من خالل املفاهيم   والتطبيقات العملية. • 

توف� الفرص لتطوير معرفة الطالب بقطاع البنوك واملؤسسات املالية. • 

تطوير قدرة الطالب عىل استخدام الكمبيوتر يف اتخاذ القرارات املالية وتكنولوجيا املعلومات.• 

 تطوير مهارات االتصال للطالب. • 

التدريب وتعزيز روح العمل الج�عي. • 

مساعدة الطالب لالنخراط بالدراسة والتعلم الدائم وحب املعرفة والبحث. • 

تعزيز الثقة بالنفس للخريج ^ يكون ممتنا لقيمة الشهادة الجامعية يف املجتمع• 

مخرجات البرنامج:
أوال:مخرجات املعرفة واالستيعاب

  مخرجات املعرفة العامة .• 

ــة  ــل: الثقاف ــة مث ــة إجباري ــات جامعي ــن متطلب ــل م ــب يف قســم التموي ــا يدرســه طال ــن خــالل م ــك املخرجــات م ــم اكتســاب تل ويت

ــوب. ــارات الحاس ــة، ومه ــة اإلنجليزي ــة، اللغ ــة العربي ــالمية، اللغ اإلس

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة. • 

ــل مســاقات:  ــة مث ــة واختياري ــات إجباري ــل مــن متطلب ــب قســم التموي ــا يدرســه طال ــك املخرجــات مــن خــالل م ــم اكتســاب تل ويت

ــخ. ــ�ل --------- ال ــات األع ــ�ل، رياضي ــاء يف األع ــطيني، اإلحص ــاد الفلس ــاد كيل،االقتص ــزÔ، اقتص ــاد ج ــبة، اقتص ــادئ املحاس مب

  مخرجات املعرفة التخصصية .• 

وهي املخرجات التي يكتسبها الطالب من خالل املعرفة يف مجال تخصصهم التي »ثل الركائز األساسية لعلم التمويل.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص إجباريــة واختياريــة تهــدف إىل تعريــف الطالــب 

ــة ، محاســبة  ــات اإلنتاجي ــل اســتث�ر، إدارة العملي ــة، تحلي ــل، إدارة مالي ــادئ التموي ــل مســاقات: مب ــه. مث ــل ومبادئ ــم التموي بأســس عل

التكاليــف ، أســواق ماليــة، املشــتقات املاليــة، نظــم معلومــات ماليــة.
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ثانيا: املخرجات العملية التطبيقية 

مخرجات املهارات التحليلية .• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تحليــل القوائــم املاليــة الصــادرة عــن املؤسســات والــرشكات خاصــة الــرشكات 

املســاهمة . ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم التمويــل يف مســاق ”اإلدارة املاليــة“  ومســاق بحــوث 

العمليــات وغ�هــا

مخرجات املهارات التطبيقية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تطبيــق املعــارف واملفاهيــم املاليــة النظريــة التــي تعلموهــا مــن املراجــع والكتــب 

الدراســية وم�رســتها عمليــاً عــىل أرض الواقــع.

ــب  ــاري: مســاق ” التدري ــي إجب ــن مســاق جامع ــل م ــب قســم التموي ــا يدرســه طال ــن خــالل م ــك املخرجــات م ــم اكتســاب تل ويت

ــب. ــاعة تدري ــع 200 س ــدة وبواق ــاعات معتم ــع 3 س ــدا×“ بواق املي

مخرجات املهارات البحثية.• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كيفيــة كتابــة التقاريــر والبحــث العلمــي مــن مصــادر مختلفــة: املصــادر التقليديــة 

مثــل كتــب ومراجــع ودوريــات، واملصــادر إلكرتونيــة مثــل اإلنرتنــت، ومصــادر ميدانيــة مثــل االســتبانة واملقابــالت.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم التمويــل مــن مســاقات مثــل: مســاق مناهــج البحــث العلمــي 

الــذي يعلــم الطالــب أســس وأســاليب البحــث العلمــي والــذي يفضــل أن يدرســه الطالــب يف بدايــة قبولــه بتخصــص التمويــل ،ومســاق 

اإلحصــاء يف األعــ�ل الــذي يعلــم الطالــب أســس اختبــار الفرضيــات وأســاليبها مــن خــالل الربامــج اإلحصائيــة.

مخرجات املهارات الذهنية• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� املنظــم املبني عــىل التسلســل يف خطــوات التفك� للوصــول إىل اســتنتاجات 

وأحــكام بصــورة منطقيــة تحفــز الطالــب عــىل التفكــ� بفلســفة علــم التمويــل ونظرياته ونشــأة تلــك النظريات.

 ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص مثــل: مســاق ” حلقــة بحــث“ ومســاق ” نظريــة 

ــتث�ر“. محافظ االس

ثالثا:مخرجات القيم املهنية واألخالقية  

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه بقيــم وأخــالق وســلوكيات املهنــة ، التــي يجــب أن يتحــىل بهــا فــرتة مــا 

بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته للمهنــة يف ســوق العمــل وذلــك للنهــوض باملهنــة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مســاقات تتعــرض لهــذا املوضــوع جزئيــاً أو كليــاً مثــل مســاقات  ” الســلوك التمويــيل“، ، 

و“املاليــة الدوليــة“.

مكونات الخطة للتخصص 

تتكون الخطة الدراسـية لدرجة البكالوريوس يف العلوم املالية واملرصفية من (126) ساعة معتمدة موزعة عىل النحو اآل[:

الساعات المعتمدةنوع المساقالرقم
18*متطلبات الجامعة أوال

ثانياً

* متطلبات التخصص

إجباري      90

اختياري     15

105

6* حرةثالثاً
129املجموع
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متطلبات الجامعة: (١٨) ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي.

المتطلب السابقالساعاتاسم المساق رقم المساق
-3ثقافة إسالمية1000101

-3 لغة عربية1000102

-3 لغة انجليزية (1)1000103

31000103 لغة انجليزية (2)1000325

-3دراسات فلسطينية1000105

-1خدمة مجتمع1000108

1مهارات القيادة واالتصال1000117

1مقدمه يف الحاسوب1000127

ثالثا: متطلبات التخصص: (١٠٥) ساعة معتمدة موزعه على النحو اآلتي.
متطلبات التخصص اإلجباري:  (٩٠ ساعة معتمدة).

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مبادئ املحاسبة املالية 1 10861111
10871121  م.س. 1                 3مصارف إسالمية 10871321
10861111  م.س. 1                 3مبادئ املحاسبة املالية 2 10861121
10861121  م.س. 1                 3محاسبة التكاليف 10861212
10861121  م.س. 1                 3محاسبة املنشاَت املالية 10861214
10871320  م.س. 1                 3نظم املعلومات املالية 10871334
10871121  م.س. 1                 3مناهج البحث العلمي 10871111
                 3مبادئ التمويل 10871121
10871121  م.س. 1                 3إدارة مالية 1 10871213
10801113  م.س. 1                 3اقتصاد قيايس 1 10801319
10871213  م.س. 1                 3تحليل وإدارة االستث�ر 10871320
10871121  م.س. 1                 3إدارة املنشآت املالية 10871412
10871121  م.س. 1                 3تحليل مايل 10871310
10871213  م.س. 1                 3إدارة مصارف 10871311
10871121  م.س. 1                 3أسواق مالية 10871225
                 3قانون تجاري 11101251
10871121  م.س. 1                 3الخطر والتأم� 10871312
                 3الرياضيات الدارة األع�ل 10211109
10861121  م.س. 1                 3قضايا معارصه يف املالية 10871439
10871420  م.س. 1                 3حلقة بحث 10871421
10871411  م.س. 1                 3إدارة املحافظ االستث�رية 10871420
                 3مبادئ التسويق 10876111
                 3تدريب ميدا× 10871415
10876111  م.س. 1                 3تسويق مرصيف 10876224
                 3اإلحصاء يف األع�ل 1 10801113
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111
10871213  م.س. 1                 3إدارة مالية (2) 10871411
10801111 Ô3مبادئ اقتصاد جز                 
10871213  م.س. 1                 3إدارة مالية دولية 10871410
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متطلبات التخصص االختياري: (١٥ ساعة معتمدة).

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
10871121  م.س. 1                 3»ويل شخيص 10871376
10871225  م.س. 1                 3»ويل كمي 10871379
10871421  م.س. 1                 3مدخل سلو^ إىل علم التمويل 10871465
10871311  م.س. 1                 3عمليات بنوك دولية 10871388
10871121  م.س. 1                 3رياضيات مالية 10871365
10871213  م.س. 1                 3تطبيقات مالية باستخدام الحاسوب 10871256
10871213  م.س. 1                 3إدارة ائت�ن مرصيف 10871464
10871121  م.س. 1                 3»ويل عقاري 10871261
10871412  م.س. 1                 3املوازنات العامة 10871489
10871310  م.س. 1                 3التخطيط والرقابة املالية 10871473
10871225  م.س. 1                 3أسواق املشتقات املالية 10871490
10801111  م.س. 1                 3مبادئ اقتصاد كيل 10801112
10801113  م.س. 1                 3اإلحصاء يف األع�ل 2 10801211
10801111  م.س. 1                 3النظرية االقتصادية الجزئية 10801213
10801112  م.س. 1                 3تقييم املرشوعات ودراسات الجدوى 10801423
10861212  م.س. 1                 3محاسبة إداريه 10861311
10866111  م.س. 1                 3إدارة املوارد البرشية 10866215
10221109  م.س. 1                 3بحوث العمليات 10866411
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وصف المساقات 
مبادئ التمويل     10871121

 هــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالقيمــة الزمنيــة للنقــود، ودراســة طــرق قيــاس املخاطــر وأنواعهــا، وسياســات الربــح 

ــل.  املتبعــة يف الرشكــة، وتكلفــة رأس املــال، وهيــكل رأس املــال األمث

الخطر والتأمين     17131208
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب بالخطــر، وأنواعــه، ووظائــف التأمــ�، وأنــواع التأمــ� وسياســات األســعار، وأقســاط التأمــ�، 

ــات  ــ�، وتســوية املطالب ــ�، وإجــراءات إصــدار بوليصــات التأم ــ�، وتســويق التأم ــم اإلداري ملنشــآت التأم واالحتياطــات، والتنظي

ــادة التأمــ�. ــة عــىل منشــآت التأمــ�، وإع والتعويضــات، واإلرشاف، والرقاب

 

إدارة مصارف     10871311
 يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالنظــام املــرصيف: أنــواع املصــارف، وأعــ�ل املصــارف التجاريــة، وخلــق النقــود، ومصــادر 

»ويــل املصــارف التجاريــة، وأوجــه التوظيــف املختلفــة ”التســهيالت االئت�نيــة املبــارشة“ وتحليــل ميزانيــة البنــك التجــاري، والتنظيــم 

ــوك  ــ� البن ــرق ب ــة. والف ــراض املتخصص ــات اإلق ــة، ومؤسس ــوك التجاري ــه بالبن ــزي وعالقت ــك املرك ــاري، والبن ــك التج ــيل للبن الداخ

التجاريــة، والبنــوك اإلســالمية.

إدارة مالية1     10871213
ــة،  ــرة املالي ــف الدائ ــات، ووظائ ــة يف املرشوع ــدور اإلدارة املالي ــي ل ــور التاريخ ــب بالتط ــف الطال ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه  يه

وتخطيــط الربحيــة، والتخطيــط املــايل، والتوقعــات املاليــة، والتحليــل املــايل، واســتخدام النســب املاليــة، وإدارة رأس املــال العامــل، 

ــهم  ــل (األس ــل األج ــل طوي ــادر التموي ــة، ومص ــواق املالي ــل، واألس ــ� األج ــل قص ــادر التموي ــة، وإدارة مص ــول املتداول وإدارة األص

ــندات). والس

أسواق مالية     10871225
ــة الكفــؤة، وإعطــاء ملحــة عــن ســوق   يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب §فهــوم الســوق املاليــة. وفرضيــة الســوق املالي

فلســط� لــألوراق املاليــة. وتحديــد أركان األســواق املاليــة وأنواعهــا وأدواتهــا. ومــن ثــم توضيــح األســواق النقديــة وأهميــة دور ســوق 

النقــد وأدوات االســتث�ر يف ســوق النقــد مــع الرتكيــز عــىل تلــك األدوات مــع رشح مفصــل لــكل أداة، وســيتم تنــاول العديــد مــن 

الحــاالت الدراســية (Case Study)  ليتمكــن الطالــب مــن معرفــة وظيفــة عمــل األســواق املاليــة عــىل املســتوى املحــيل واإلقليمــي 

والــدويل.

إدارة مالية دولية     10871410
يركــز هــذا املســاق عــىل دراســة مؤسســات التمويــل الدوليــة والبنيــة االســتث�رية الدوليــة يف إطــار عوملــة االقتصــاد، وتأثــ� ذلــك 

عــىل أداء االقتصــاد القومــي مــن خــالل مــدى توفــر التمويــل الخارجــي، وأثــره يف التنميــة االقتصاديــة، وأســعار الــرصف، وعالقتهــا 

باملتغــ�ات االقتصاديــة الكليــة، وخاصــة ميــزان املدفوعــات. كــ� يركــز عــىل املنشــآت االقتصاديــة املحليــة، وطــرق التمويــل التــي 

تحصــل عليهــا مــن البنــوك املحليــة والدوليــة، وكيفيــة أداء الــرشكات ملوجوداتهــا ومطلوباتهــا يف األجــل القصــ� والطويــل.

مناهج البحث العلمي    10871111
 يهــدف املســاق إىل مســاعدة الطالــب عــىل فهــم الوســائل واألدوات، التــي ÷كــن اســتخدامها ألغــراض البحــث العلمــي يف مجــاالت 

ــة،  ــم تعريــف الطالــب بأساســيات البحــث العلمــي بالدراســات والبحــوث املالي ــذا يت ــل. ل ــة وخاصــة حقــل التموي ــوم اإلداري العل

ــات،  ــات واملعلوم ــل البيان ــات األخــرى، وتحلي ــة، وعمــل االســتبانة، وأســاليب جمــع املعلوم ــار العين ــا باختي ــق منه وخاصــة املتعل

ــرده يف مجــاالت البحــث  ــدرة عــىل العمــل §ف ــب الق ــدى الطال ــة هــذا املســاق ينبغــي أن يكــون ل ــات. ويف نهاي ــار الفرضي واختب

ــة التقاريــر. العلمــي وكتاب



652  دليل جامعة النجاح الوطنية

تحليل االستثمار وإدارته    17132008
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف §فهــوم االســتث�ر، والقــرارات االســتث�رية طويلــة األجــل واملخاطــرة والعائــد مــع الرتكيــز عــىل 

طريقــة احتســاب صــايف القيمــة الحاليــة، وعالقتهــا بتكلفــة رأس املــال، وتقييــم األســهم والســندات، وســيتم أيضــاً مــن خــالل هــذا 

.(Case study) املســاق إجــراء تحليــل فنــي وتحليــل أســايس لــرشكات محليــة ورشكات أجنبيــة عــىل شــكل دراســة حالــة

تحليل مالي     17132008
تنــاول هــذا املســاق دراســة أدوات التحليــل املــايل وأســاليبه، أساًســا للتحليــل املوضوعــي واملناقشــة املوجهــة لبنــود القوائــم املاليــة 

املختلفــة، وكذلــك الوقــوف عــىل العالقــات بــ� البنــود املختلفــة لهــذه القوائــم. ومقارنتهــا مــع املعايــ� التاريخيــة والنمطيــة الخاصة. 

وذلــك مــن أجــل الحكــم عــىل كفايــة إدارة املــرشوع ومركــزه املــايل قصــ� األجــل وطويــل األجــل.

قضايا معاصره في المالية   10871439
ــة  ــات العملي ــة والتطبيق ــي النظري ــىل النواح ــز ع ــب الرتكي ــل، وينص ــة بالتموي ــع رئيس ــة مواضي ــاق إىل تغطي ــذا املس ــدف ه    يه

الحديثــة للمفاهيــم التمويليــة املتعلقــة بقــرارات التمويــل واالســتث�ر كالهيــكل التمويــيل، واالندمــاج، وتقييــم املشــاريع، وتقييــم 

األوراق املاليــة، وتوزيــع األربــاح، واألســواق املالية….الــخ. ومــن منطلــق متابعــة التطــورات الحديثــة يف املجــاالت الســابقة وغ�هــا. 

 öينصــب الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل دراســة املقــاالت الحديثــة املنشــورة يف املجــالت املتخصصــة، والصــادرة باللغــة اإلنجليزيــة أكــ

 Case)وســيتم مــن خــالل هــذا املســاق تنــاول العديــد مــن الحــاالت الدراســية ،Text Books) مــن تركيــزه عــىل الكتــب املقــررة

.(study

إدارة المحافظ االستثمارية   10871420
   يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف املحفظــة االســتث�رية. ومفهــوم املحفظــة االســتث�رية املثــىل، وكيفيــة بنــاء املحفظــة االســتث�رية 

ــاط  ــتث�رية، وأ¿ ــر املحفظــة االس ــؤ §خاط ــا للتنب ــل بيت ــع واســتخدام معام ــق التنوي ــن طري ــض املخاطــر ع ــة تخفي ــىل، وكيفي املث

السياســات املتّبعــة يف إدارة املحفظــة، وقيــاس أداء مديــر املحفظــة االســتث�رية واملحافــظ الدوليــة والعقــود املســتقبلية.

إدارة ائتمان مصرفي    10871464
ــروف  ــا بالظ ــة وعالقاته ــدة البنكي ــعار الفائ ــي، وأس ــرصيف النموذج ــاز امل ــكل الجه ــب بهي ــف الطال ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

واملتغــ�ات االقتصاديــة، وأدوات االئتــ�ن واعتبــارات االئتــ�ن (CS 5)       وال ســي� مــا يتعلــق منهــا بالض�نــات وأنواعهــا واملــالءة 

املرصفيــة.

عمليات بنوك دولية    10871388
ــز عــىل  ــة مــع الرتكي ــة وتســهيل تنشــيط التجــارة الخارجي ــة الدولي ــات املرصفي ــب بالعملي يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطال

وســائل الدفــع يف العمليــات الخارجيــة كالحــواالت والشــيكات والحســابات املفتوحــة، إىل جانــب ذلــك تحويــل التجــارة الخارجيــة 

وإدارة مخاطــر أســعار الــرصف يف البنــوك.

تطبيقات مالية باستخدام الحاسوب   10871256
ــة املحفظــة  ــل نظري ــة مث ــق باملــواد الكمي ــا يتعل ــة، وم ــة النظري ــق مــا »ــت دراســته مــن الناحي   يهــدف هــذا املســاق إىل تطبي

والتحليــل املــايل وتحليــل االســتث�ر وإدارتــه والقيمــة الزمنيــة للنقــود عــىل الحاســوب باســتخدام الربامــج املختلفــة خاصــة برنامــج 

اكســل.

الموازنات العامة    10871489
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهــم الجوانــب املســتخدمة يف إعــداد املوازنــة العامــة، وتحليــل عنــارص هــذه املوازنــة، 

ــدرب  ــخ، عــىل أن يت ــة الربامــج واألداء ... ال ــة، وموازن ــة الصفري ــل: املوازن ــات العامــة، مث ــواع املوازن ــل أن وبنودهــا املختلفــة وتحلي

الطلبــة عــىل إعــداد املوازنــة العامــة وتحليــل عنارصهــا وقــراءة بنودهــا.
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تمويل شخصي    10871376
ــة  ــب دراس ــل الشــخيص إىل جان ــح التموي ــك يف من ــا البن ــد عليه ــي يعتم ــية الت ــل األساس ــة العوام ــذا املســاق إىل دراس ــدف ه  يه

ــل الشــخيص. ــا التموي ــي يســتخدم فيه ــب الت ــخيص أو فشــله وأفضــل الجوان ــل الش ــاح التموي ــؤدي إىل نج ــي ت ــل الت العوام

التمويل العقاري   10871261
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة أهــم العوامــل التــي يجــب عــىل البنــك أن يدرســها التخــاذ قــرار بالتمويــل العقــاري وعمــل الدراســة 

االئت�نيــة حــول هــذا املوضــوع إىل جانــب دراســة املجــاالت التــي يخدمهــا هــذا النــوع مــن التمويــل وعالقتــه مــع األنــواع األخــرى 

مــن التمويــل إىل جانــب البنــوك التــي تكــون عــىل اســتعداد ملنــح هــذا النــوع مــن التمويــل.

نظم المعلومات المالية  10871334
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملفاهيــم الرئيســية والبنيــة التحتيــة الرئيســية الســتخدام أنظمــة املعلومات يف املؤسســات 

ــة يف الــرشكات املســاهمة العامــة  ــة املســتخدمة يف اإلدارة املالي ــب باألنظمــة املالي ــف الطال ــة. كــ� يهــدف املســاق إىل تعري املالي

وعالقتهــا باألنظمــة اإلداريــة األخــرى ودور هــذه األنظمــة يف دعــم القــرارات اإلداريــة. كــ� يتنــاول املســاق األســاليب التكنولوجيــا 

الحديثــة املســتخدمة يف التعامــالت املاليــة عــرب االنرتنــت.

مدخل سلوكي إلى علم التمويل   10871465
ــام األفــراد واملؤسســات باتخــاذ القــرارات االســتث�رية وكيــف ÷كــن لهــذه  ــة قي يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بكيفي

القــرارات أن تختلــف عــن االفرتاضــات العقالنيــة يف النظريــات املاليــة التقليديــة  واثــر ذلــك عــىل تســع� األصــول الرأســ�لية وبالتــايل 

عــىل إدارة املحافــظ االســتث�رية.

تمويل كمي    10871379
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باألســاليب الكميــة املاليــة حيــث ســيتعرف الطالــب إىل النــ�ذج الرياضيــة للنظريــات 

املاليــة إىل جانــب اختبارهــا عمليــا مــن خــالل تحليــل االنحــدار الخطــي و السالســل الزمنيــة وغ�هــا مــن األســاليب املاليــة الكميــة.
 

أسواق مشتقات مالية    10871490
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأنــواع املشــتقات املاليــة واألســواق املختلفــة التــي تتعامــل مــع هــذه األدوات وتســع� 

األدوات املســتخدمة يف أســواق املشــتقات.

مصارف إسالمية     10871321
يهــدف هــذا املســاق إىل مناقشــة إدارة االســتث�ر يف البنــوك اإلســالمية مثــل املضاربــة، املرابحــة، املشــاركة، اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك 

....الــخ، إىل جانــب مناقشــة األدوات املســتخدمة يف جــذب الودائــع وأنــواع هــذه الودائــع يف البنــوك اإلســالمية إىل جانــب كيفيــة 

توزيــع األربــاح بــ� البنــك واملــودع.

تدريب ميداني  10871415
ــة  ــدرب الطالــب يف إحــدى املؤسســات االقتصادي يســجل الطالــب مســاق تدريــب عمــيل بعــد أن ينهــي 90 ســاعة معتمــدة، ويت

ــإرشاف مــدرس املســاق، وتعطــى  ــدا× ب ــة، عــىل أن ينهــي الطالــب عــىل األقــل 180 ســاعة تدريــب مي ــة أو غــ� حكومي الحكومي

عالمــة ناجــح للطالــب الــذي يســتكمل متطلبــات املســاق واملتمثلــة يف عــدد ســاعات التدريــب والتقريــر الخــاص بذلــك ومناقشــته 

ــل املرشــد  ــن قب ــل املؤسســة أو م ــن قب ــواء م ــادات س ــد واإلرش ــه بالقواع ــدى التزام ــن م ــد م ــي، للتأك ــل املرشــد األكاد÷ ــن قب م

األكاد÷ــي وفقــاً للنــ�ذج الخاصــة مــن القســم.

رياضيات مالية  10871365
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة الفوائــد البســيطة والفوائــد املركبــة واســتخداماتها املختلفــة يف البنــوك إىل جانــب دراســة موضــوع 

الدفعــات بــكل أنواعهــا، والطــرق املســتخدمة يف إطفــاء القــروض واملســتندات.
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إدارة مالية 2  10871411
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة عــدة أمــور متقدمــة يف اإلدارة املاليــة مثــل سياســات توزيــع األربــاح، وتكلفــة رأس املــال والهيــكل 

املــايل للرشكــة، وتقييــم الــرشكات، إىل جانــب دراســة أهــم العوامــل املســتخدمة يف تقييــم املرشوعــات، مثــل: IRR، NPV وفــرتة 

االســرتداد وغ�هــا.

حلقة بحث  10871421
مــن خــالل هــذا املســاق يتــم تدريــب الطالــب عــىل إعــداد خطــة بحــث بشــكل علمــي وتنفيــذ هــذه الخطــة بعمــل بحــث بــإرشاف 

ــارص  ــذا الغــرض، عــىل أن يحــوي البحــث العن ــم تشــكلها له ــة يت ــل لجن ــن قب ــش هــذا البحــث م ــم تُناق ــم يت مــدريس القســم، ث

األساســية مــن لحظــة صياغــة مشــكلة الدراســة إىل تحليــل النتائــج والتوصيــات.

إدارة المنشآت المالية  10871412
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة األمــور األساســية يف إدارة املنشــآت املاليــة خاصــة مــا يتعلــق بــرشكات التأمــ� واملصــارف وصناديــق 

التقاعــد ومؤسســات االســتث�ر املختلفــة مثــل رشكات الوســاطة املاليــة والــرشكات الوســيطة التــي تهتــم باإلصــدارات األوليــة.

التخطيط والرقابة المالية  10871473
ــة،  ــات التقديري ــداد املوازن ــث إع ــن حي ــايل ســواء م ــط امل ــل املســتخدمة يف التخطي ــدف هــذا املســاق إىل دراســة أهــم العوام يه

ــة. ــة املتوقع ــم املالي ــداد القوائ ــب إع ــادل، إىل جان ــتخدام التع ــاح باس ــط األرب ــات وتخطي ــة االنحراف ودراس

أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة برل� - أملانيا استاذ دكتورا.د.طارق الحاج

جامعة النيل� - السودان استاذ مساعدد.مفيد ظاهر 

الجامعة الوطنية املاليزية استاذ مساعدد.اسالم عبد الجواد 

ماليزيا – جامعة العلوم املاليزية استاذ مساعدد.معاذ اسمر 

جامعة النجاح الوطنية , نابلس-فلسط� مدرسأ.خالد عبد الله زيدان 

University of Texas At Arlington , Texas - USA مدرسأ.فادي سمور 

امريكا، جامعة تدالشن مدرسأ.بسام الشويل 

النكاسرت - بريطانيا مدرسأ.هال أت�ه 

بلجيكامدرسأ.رافت الجالد
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برنامج التســـويق
الخطة الدراسية

رؤية البرنامج
 تتلخــص رؤيــة قســم التســويق بــأن يكــون ُمْســِه�ً حقيقيــاً يف تزويــد االقتصــاد الفلســطيني واإلقليمــي بالكفايــات املؤهلــة أكاد÷يــاً 

والقــادرة عــىل تحمــل املســؤوليات واتخــاذ القــرارات التســويقية واإلســرتاتيجية. تنطــوي هــذه الرؤيــة عــىل أن يســتمر القســم يف تطويــر 

ــا  ــة مــن مــوارد تكنولوجي ــث أســاليب التدريــس واالســتفادة الكامل ــة وتحدي ــات األكاد÷ي خططــه التدريســية واســتقطاب أفضــل الكفاي

املعلومــات.

رسالة البرنامج
انســجاماً مــع رســالة جامعــة النجــاح الوطنيــة، فــإن رســالة قســم التســويق تتضمــن الرتكيــز عــىل ثالثــة مجــاالت رئيســة هــي التعليــم، 

والبحــث، وخدمــة املجتمــع، وبالتــايل فــإن رســالة قســم التســويق تظهــر هــذه املجــاالت عــىل النحــو اآل[:

تقديــم تعليــم متميــز عــىل صعيــد البكالوريــوس ومســاعدة الطلبــة يف اكتســاب الخــربات واملهــارات التــي تؤهلهــم للحيــاة العمليــة أو 

اســتك�ل دراســتهم العليــا.

تقديم فرصة للطلبة الخرج� للقيام بأبحاث مرتبطة باملشكالت يف الواقع الفلسطيني والتميز فيها.        

تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يف قسم التسويق عىل اإلسهام يف أنشطة خدمة للمجتمع الفلسطيني وأع�لها.

أهداف البرنامج
يهدف قسم التسويق إىل تحقيق األهداف التالية ليس عىل سبيل الحرص:

تأهيــل الطلبــة نظريــاً وعمليــاً يف مجــال التســويق وإكســابهم املهــارات الرضوريــة §ــا ينســجم مــع فلســفة املفهــوم التســويقي • 

الحديــث يف املنظــ�ت أيــاً كانــت طبيعــة عملهــا وذلــك مــن خــالل حصــول الخريــج عــىل كــم واف مــن املعرفــة يف مجــاالت ســلوك 

املســتهلك وإدارة املنتجــات وإدارة التوزيــع، والتســع�، والرتويــج، وبحــوث التســويق، والتخطيــط، والرقابــة يف التســويق.

إتقان الطلبة عمليات إعداد الخطط التسويقية املختلفة وتنفيذها والرقابة عليها.• 

تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم عىل تخطيط العمليات البيعية وتنفيذها ورقابتها.• 

إثراء حصيلة الطلبة من املعلومات عن السوق املحلية وكيفية تقديم املزيج التسويقي األنسب.• 

أن يكون §قدور الطلبة تطوير الخطط االتصالية الفعالة التي تشتمل عىل الحمالت اإلعالنية والعالقات العامة وغ�ها.• 

تنمية مهارات البحث العلمي وتطبيقاته يف مجال التسويق.• 

تنمية مهارات استخدام الحاسوب.• 

تأهيــل طلبــة تخصــص التســويق §ــا يزيــد مــن فرصهــم يف العمــل يف مجــاالت التدريــس التجــاري، وإدارة العالقــات العامــة، وإدارة • 

البحــوث، وإدارة التخطيــط يف مختلــف الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة غــ� الوزاريــة.

مخرجات البرنامج:
  أوالً: مخرجات املعرفة واالستيعاب

مخرجات املعرفة العامة.• 

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم التســويق مــن متطلبــات جامعيــة إجباريــة مثــل: الثقافة اإلســالمية، 

واللغــة العربيــة، واللغــة االنجليزيــة، ومهارات الحاســوب.

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة . • 

ــة مثــل مســاقات:  ــة واختياري ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم التســويق مــن متطلبــات إجباري

ــخ. ــات األعــ�ل- ---ال ــادئ محاســبة، اقتصــاد جــزÔ، اقتصــاد كيل، االقتصــاد الفلســطيني، التســويق، رياضي مب
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مخرجات املعرفة التخصصية.• 

وهي املخرجات التي يكتسبها الطالب من خالل املعرفة يف مجال تخصصهم والتي »ثل الركائز األساسية لعم اإلدارة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات إجباريــة واختياريــة تهــدف إىل تعليــم الطالــب بأســس 

ــادئ اإلدارة، إدارة التســويق، التســويق العاملــي، إدارة املنتجــات، بحــوث التســويق، وإدارة  ــل مســاقات: مب ــم التســويق. مث ــادئ عل ومب

املبيعــات، وســلوك املســتهلك، 

ثانياًُ: املخرجات العملية التطبيقية.

مخرجات املهارات التحليلية.• 

ــرشكات  ــرشكات خاصــة ال ــة الصــادرة عــن مؤسســات وال ــم املالي ــل القوائ ــب مــن خــالل تحلي ــي يكتســبها الطال وهــي مخرجــات الت

ــة“ ومســاق بحــوث  ــب قســم التســويق يف مســاق ”اإلدارة املالي ــا يدرســه طال ــن خــالل م ــارات م ــك امله ــم اكتســاب تل املســاهمة. ويت

ــويقية. ــاالت التس ــويق واالتص ــوث التس ــات وبح العملي

مخرجات املهارات التطبيقية.• 

وهــي مخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تطبيــق وم�رســة املعــارف واملفاهيــم التســويقية النظريــة التــي تعلموهــا مــن 

املراجــع والكتــب الدراســية عمليــاً عــىل ارض الواقــع.

ــب  ــاري: مســاق ”التدري ــي إجب ــن مســاق جامع ــب قســم التســويق م ــا يدرســه طال ــن خــالل م ــك املخرجــات م ــم اكتســاب تل ويت

ــدة. ــاعات معتم ــع 3 س ــرج بواق ــرشوع التخ ــاق م ــب ومس ــاعة تدري ــع 200 س ــدة وبواق ــاعات معتم ــع 3 س ــدا×“ بواق املي

مخرجات املهارات البحثية .• 

وهــي مخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كيفيــة كتابــة التقاريــر والبحــث العلمــي مــن مصــادر مختلفــة: املصــادر التقليديــة 

مثــل كتــب ومراجــع ودوريــات، واملصــادر االلكرتونيــة مثــل االنرتنــت، ومصــادر ميدانيــة مثــل االســتبيان واملقابــالت.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم التســويق مــن مســاقات مثــل: مســاق مناهــج البحــث العلمــي 

الــذي يعلــم الطالــب أســس وأســاليب البحــث العلمــي وان يدرســه الطالــب يف بدايــة قبولــه يف تخصــص التســويق، ومســاق اإلحصــاء يف 

اإلعــ�ل 1 الــذي يعلــم الطالــب أســس اختبــار الفرضيــات وأســاليبه مــن خــالل الربامــج اإلحصائيــة إىل جانــب مســاق مــرشوع التخــرج.

مخرجات املهارات الذهنية .• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� املنظــم املبني عــىل التسلســل يف خطــوات التفك� للوصــول إىل اســتنتاجات 

وأحــكام بصــورة منطقيــة تحفــز الطالــب عــىل التفكــ� بفلســفة ونظريات علم التســويق ونشــأتها.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص مثــل: مســاق قضايــا تســويقية معــارصة ومســاق 

ــلوك املشرتي. س

ثالثاً: مخرجات القيم املهنية واألخالقية .

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه قيــم املهنــة وأخالقهــا وســلوكياتها، والتــي يجــب أن يتحــىل بهــا فــرتة مــا 

بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته للمهنــة يف ســوق العمــل وذلــك للنهــوض باملهنــة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مســاقات تتعــرض لهــذا املوضــوع جزئيــاً أو كليــاً مثــل مســاقات: ســلوك املشــرتي، ومســاق 

قضايــا تســويقية معــارصة، ومــا يحتويــه هــذا املســاق مــن أخالقيــات املهنــة التســويقية واملســؤولية االجت�عيــة.
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وصف المساقات

مبادئ التسويق    ١0876111
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة باملفاهيــم األساســية يف حقــل التســويق، وتزويدهم §هــارات التحليــل االقتصادي والتســويق 

لعنــارص البيئــة التســويقية التخــاذ القــرارات املال`ــة. وإكســاب الطلبــة مهــارات إدارة عنــارص املزيــج التســويقي وفقــاً ملنهــج الجديــد 

يف إدارة األنشــطة التســويقية. وتزويــد الطلبــة باملعرفــة فيــ� يتعلــق باملوضوعــات الحديثــة يف التســويق، مثــل: تســويق الخدمــات 

غــ� الربحيــة، و التوزيــع املــادي وخدمــات العمــالء.

مبادئ المحاسبة(2)     ١0876121
يعــّد هــذا املســاق مكمــال للمســاق الســابق (م.املحاســبة 0861111)، ولــذا فــإن املوضوعــات التــي تناقــش خاللــه تبــدأ مــن حيــث 

ــة  ــة املتعلقــة بالحســابات املختلفــة يف نهاي ــة إجــراء التســويات الجردي انتهــت يف املســاق الســابق. ويتــم تعريــف الطالــب بكيفي

ــة معالجــة  ــك يتــم مناقشــة كيفي ــه، أســاس االســتحقاق. وكذل ــة، وذلــك اســتناداً إىل األســاس املحاســبي املتعــارف علي الســنة املالي

األخطــاء املحاســبية املتنوعــة، التــي قــد تكتشــف عنــد إعــداد الحســابات الختاميــة أو بعدهــا. ويناقــش أيضــا يف هــذا املســاق الطــرق 

املحاســبية املعتمــدة عمليــا وعلميــا    وال ســي� األمريكيــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن دفاتــر مســاعدة وأوراق عمــل.

١0801112   مبادئ اقتصاد كلي  
املبــادئ األساســية لالقتصــاد الــكيل، وتوضيــح مفهــوم اإلنتــاج القومــي، والدخــل القومــي، وطــرق قياســه�، والتّقلبــات االقتصاديــة 

والسياســات االقتصاديــة التــي تســتخدم ملواجهــة هــذه التقلبــات، كــ� يعــرف الطالــب §بــادئ التجــارة الخارجيــة.

١0876222   مناهج البحث العلمي
يشــتمل املســاق عــىل دراســة املفاهيــم األساســية، وأدوات البحــث املطبقــة يف حقــل إدارة األعــ�ل. ويتــم الرتكيــز عــىل مســاعدة 

ــتوعب  ــد اس ــب ق ــن أن الطال ــد م ــري التأك ــا. ويج ــث وتطبيقاته ــة يف البح ــاليب العرصي ــرب لألس ــي أك ــن وع ــىل تكوي ــب ع الطال

ــة الفصــل. ــة مــن خــالل بحــث يقدمــه يف نهاي ــارات املطلوب امله

١0876122  إدارة التسويق
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة §هــارات ذات عالقــة بكيفيــة تطبيــق الوظائــف اإلداريــة عــىل النشــاط التســويقي، ومهــارة 

التخطيــط التســويقي، والتنظيــم التســويقي، والتنفيــذ لألنشــطة التســويقية، والرقابــة والتدقيــق التســويقي، وســوف يتنــاول هــذا 

املســاق حــاالت دراســية تســويقية (Case Study) عــن بعــض الــرشكات املحليــة والعامليــة.

١0866215  إدارة الموارد البشرية 
يهــدف هــذا املســاق إىل الرتكيــز عــىل اإلنســان، والرتكيــز عــىل الــدور الــذي تقــوم بــه إدارة األفــراد، لكونهــا متخصصــة يف التعامــل 

مــع اإلنســان. ووضــع حــد ملشــكالته مــن خــالل وضــع الرجــل املناســب يف املــكان املناســب مــن خــالل سياســة توظيــف واضحــة 

وعادلــة. ومــن خــالل تقييــم األجــور بــ� الفــرتة واألخــرى، وترســيخ مفاهيــم املســاواة والعدالــة، ومــن خــالل الحوافــز وأهميتهــا 

وأثرهــا، كذلــك تضــع طرقــا لتقييــم أداء األفــراد.

١0876318  االتصاالت التسويقية 
ــه  ــح عالقت ــع توضي ــويقي م ــاط التس ــن النش ــه ضم ــاري وأهميت ــج التج ــوم الرتوي ــب §فه ــف الطال ــادة إىل تعري ــذه امل ــدف ه ته

التكميليــة مــع عنــارص املزيــج التســويقي األخــرى (املنتــج، الســعر، التوزيــع). كــ� يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة طبيعــة الرتويــج 

التجــاري وتحليلهــا بوصفهــا عمليــة اتصــال إقناعــي واآلليــات التــي يعمــل مــن خاللهــا. كذلــك يهــدف إىل دراســة الجوانــب اإلداريــة 

للنشــاط الرتويجــي ويتضمــن ذلــك تخطيــط الجهــود الرتويجيــة وتصميــم الحمــالت اإلعالنيــة. وضمــن هــذا الســياق فانــه يهــدف 

إىل تنميــة وتطويــر مهــارات وقــدرات الطالــب الالزمــة لذلــك. إىل جانــب ذلــك، فــان هــذا املســاق يــويل أهميــة خاصــة لدراســة 

األســاليب املختلفــة للرتويــج التجــاري وتحليلهــا، ويهــدف هــذا املســاق إىل دراســة اإلعــالن التجــاري مــن حيــث طبيعتــه وخصائصــه 

وآثــاره، كــ� ســتتم دراســة الدعايــة التجاريــة والبيــع الشــخيص والعالقــات العامــة ووســائل ترويــج املبيعــات مــع تزويــد الطالــب 

§هــارات اختيــار األســلوب الرتويجــي األنســب.
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١0876212  إدارة المبيعات
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملهــارات الالزمــة للتنبــؤ باملبيعــات وإدارة العمليــة البيعيــة، وذلــك مــن خــالل التعــرف إىل 

األســاليب اإلحصائيــة املســتخدمة يف هــذا املجــال، والطــرق املتبعــة يف إدارة عمليــات البيــع الشــخيص.

١0876224  تسويق مصرفي 
 Ôــرشا ــة، والســلوك ال ــات املرصفي ــل الخدم ــة للتســويق املــرصيف، وتحلي ــادئ العام ــة باملب ــف الطلب ــدف هــذا املســاق إىل تعري يه

ومحدداتــه، وســلوك املســتهلك، والبيئــة التســويقية للخدمــة املرصفيــة، وتطويــر الخدمــات املرصفيــة وابتكارهــا، وتســع� الخدمــات 

املرصفيــة، وأ¿ــاط العمــالء وطــرق التعامــل معهــم.... الــخ.

١0876421  قضايا تسويقية معاصرة وحاالت دراسية تسويقية
ــة  ــىل ضــوء امل�رس ــارصة يف التســويق وع ــا املع ــة الدارســ� يف تخصــص التســويق بالقضاي ــد الطلب ــذا املســاق إىل تزوي ــدف ه يه

ــم التســويقية  ــا باملفاهي ــة وتفســ�ها وربطه ــة املحلي ــع البيئ ــن واق ــدف إىل رشح مشــاكل تســويقية محــدده م ــ� يه ــة، ك العملي

العلميــة وحســب املســتجدات البيئيــة، واملســؤولية االجت�عيــة وأخالقيــات التســويق والتســويق األخــرض، ويتنــاول املســاق العديــد 

ــع  ــا عــىل واق ــي تعلمه ــق املناهــج التســويقية الت ــن تطبي ــب م ــن الحــاالت الدراســية التســويقية(Case Study ) لتمكــن الطال م

الحــاالت الدراســية.

١0876422  إستراتيجية التسويق 
يهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم مزيــد مــن املعرفــة املتعمقــة يف إدارة األنشــطة التســويقية عــىل أســاس مــن كيفيــة ربــط املــوارد 

ــد،  ــد األم ــارات التفكــ� بعي ــة مه ــة. وإكســاب الطلب ــي تنشــأ عــن املتغــ�ات واملســتجدات البيئي املتاحــة بالفــرص التســويقية الت

»كنهــم مــن تحليــل واقــع األنشــطة التســويقية عــىل ضــوء النتائــج املتحققــة، »هيــداً لرســم سياســة واضحــة مســتقبالً،  وتعريفهــم 

بالبدائــل اإلســرتاتيجية يف ظــل األزمــات االقتصاديــة املختلفــة.

١0876322  بحوث التسويق
هــذا املســاق يهــدف إىل تزويــد الطلبــة §هــارة توظيــف مــا اكتســبوه مــن دراســة مســاق مناهــج البحــث العلمــي يف حقل التســويق، 

ــه، وصياغــة نتائجــه، خدمــة ملتخــذي القــرارات  ــة األساســية املتعلقــة بطــرق إجــراء البحــث التســويقي، وتحليل ــة العلمي وباملعرف

التسويقية، و»كينهم من تطبيق تلك املهارات عىل دراسة مشكالت تسويقية موجودة يف البيئة الفلسطينية. 

١0866411  بحوث عمليات 
 يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملبــادئ األساســية لبحــوث العمليــات مــع الرتكيــز عــىل الجوانــب اإلداريــة يف املوضــوع، 

إلعطــاء الطالــب كيفيــة حســاب املعطيــات الكميــة، وإدخالهــا كعنــرص رئيــس يف عمليــة القــرار، ويســاعد عــىل الوصــول إىل القــرار 

عــن طريــق النــ�ذج الرياضيــة املطروحــة للوصــول إىل أقــىص ربــح أو أقــل التكاليــف.

١0876449  مشروع التخرج 
يهــدف هــذا املســاق إىل قيــاس مــدى قــدرة الطالــب عــىل تحليــل املشــكالت اإلداريــة والتســويقية، حيــث يختــار الطالــب موضوعــا 

باالتفــاق مــع املــرشف، ومــن ثــم يقــوم الطالــب بإعــداد خطــة البحــث، وإجــراء الدراســة، والتحليــل ومــن ثــم مناقشــة الطالــب 

بطريقــة يتفــق فيهــا مــع املــرشف.

١0876445  تدريب ميداني 
يقــوم الطالــب بإنجــاز تدريــب تحــت إرشاف أكاد÷ــي يف قســم التســويق بهــدف »كينــه مــن تفعيــل النظريــات واملفاهيــم التــي 

تعلمهــا يف مجــال التســويق، ويطلــب مــن جميــع طلبــة قســم التســويق اجتيــاز فــرتة تدريبيــة بواقــع 180 ســاعة تدريبيــة تحــت 

إرشاف أكاد÷ــي مــن القســم واملديــر أو املــرشف يف املؤسســة التــي اختارهــا الطالــب بالتنســيق مــع القســم حتــى يتســنى لــه تطويــر 

مواقــف مهنيــة فّعالــة واكتســاب املبــادئ األخالقيــة الرضوريــة يف مــكان العمــل، ويتــدرب الطالــب خــالل فــرتة التدريــب يف املؤسســة 



 دليل جامعة النجاح الوطنية661

: عىل

كيفية إعداد الدراسات التسويقية ملنتجات.• 

كيفية التخطيط التسويقية للمنتجات.• 

كيفية إعداد ¿اذج جمع البيانات األولية للدراسات التسويقية املختلفة.• 

تحديد السوق املستهدف، وكيفية تقسيم السوق، وكيفية »ييز املنتج بالسوق.• 

إدارة قنوات توزيع العالقات وبنائها مع العمالء وإدارة العالقات مع العمالء.• 

القدرة عىل إدارة تسع� املنتجات.• 

إدارة الحمالت اإلعالنية والرتويجية وتقييمها.• 

تقييم النشاط التسويقي للمنشأة.• 

كيفية استخدام وسائل التسويق اإللكرتو× والتسويق االجت�عي.• 

١0876322   التسويق العالمي 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة بالبدائــل مــن الطــرق املســتخدمة يف دخــول األســواق الخارجيــة، وكيفيــة املفاضلــة بينهــا، 

§هــارات تحليــل فــرص النجــاح واملخاطــر يف األســواق الخارجيــة ودراســتها وتقييمهــا، وكيفيــة إدارة عنــارص املزيــج التســويقي عــىل 

ــد مــن الحــاالت الدراســية(Case Study) يف موضــوع  ــاول العدي ــم تن ــة، وســوف يت ــات الخارجي ــ� البيئ ــ� ب ضــوء االختالفــات في

التســويق العاملــي.

سلوك المشتري   ١0876321
ــع والحاجــات، اإلدراك،  ــة بالســلوك اإلنســا×:التعليم، الدواف ــية املرتبط ــم األساس ــة باملفاهي ــد الطلب ــذا املســاق إىل تزوي ــدف ه يه

االتجاهــات، تأثــ�ات الثقافــة، الطبقــة االجت�عيــة، الج�عــات املرجعيــة واألرسة وأهميتــه يف دراســة الســلوك الــرشاÔ، وبالنــ�ذج 

الســلوكية املختلفــة املفــرسة للســلوك الــرشاÔ للوصــول إىل إســرتاتيجية تســويقية ناجحــة. وتزويدهــم §هــارات تطبيــق املفاهيــم 

الســلوكية املختلفــة عــىل واقــع املســتهلك الفلســطيني. والنواحــي التــي ÷كــن االســتفادة منهــا يف دراســة ســلوك املســتهلك، العوامــل 

واملتغــ�ات املحيطــة املؤثــرة عــىل ســلوك املســتهلك.

١0876421  إدارة قنوات التسويق 
تهــدف هــذه املــادة إىل تعريــف الطالــب بأهميــة ومفهــوم نشــاط التوزيــع بوصفــه أحــد وظائــف التســويق وعنــارصه إىل جانــب 

تحليــل أهــم العوامــل البيئيــة املؤثــرة عــىل ســلوك املنشــآت التســويقية. كــ� تهــدف إىل تعريــف الطالــب بأهــم أنــواع املنشــآت 

التســويقية ومــدى اختالفهــا ووظائفهــا ودورهــا يف النشــاط التســويقي كنشــاط الجملــة ونشــاط التجزئــة. إىل جانــب تنــاول الجوانــب 

اإلداريــة يف تخطيــط النشــاط التوزيعــي يف املؤسســات وتطبيــق مفهــوم الرقابــة عــىل أداء املؤسســات التســويقية وكيفيــة أســاليب 

ــة  ــب مجموعــة مــن املوضوعــات الحديث ــاة التســويقية وإدارة الــرصاع. كــ� يهــدف إىل إعطــاء الطال ــا داخــل القن ــادة أنواعه القي

يف إدارة القنــاة التســويقية ومنهــا إدارة القنــاة التســويقية وعنــارص املزيــج التســويقي وخدمــة العمــالء وإدارة اللوجســتية، وقنــاة 

التســويق الدوليــة وتســويق الخدمــات.

١0876231  تسويق الخدمات  
ــي  ــج القوم ــه  يف النات ــا يســهم ب ــة نظــراً مل ــة واملتقدم ــدول النامي ــة يف ال ــة واملهم ــات الحيوي ــن القطاع ــات م ــدُّ قطــاع الخدم يَُع

اإلجــ�يل. حيــث تَُعــدُّ الصناعــات مــن املجــاالت التــي تســتقطب العديــد مــن الفــرص، ومــن املجــاالت التــي تقــدم مــن خاللهــا فوائــد 

للعمــالء لتعظيــم منافعهــم.

ويــأ[ هــذا املســاق مكمــالً للفهــم الــذي يتكــون للطالــب يف مبــادئ التســويق، حيــث يضيــف للطالــب مزيــداً مــن الفهــم يف تطبيــق 

املفاهيــم التســويقية عــىل الخدمــات بشــكل عــام. حيــث يشــمل هــذا املســاق مفاهيــم أساســية حــول الخدمــات وإدارتهــا عــرب 

الرتويــج التســويقي املتعــارف عليــه.
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١0876351  البيع الشخصي 
يقــدم هــذا املســاق املهــارات األساســية يف البيــع واملهــارات التــي يتطلبهــا البيــع الفعــال لتلــك األســاليب املتعلقــة بتنظيــم طاقــم من 

املوظفــ� وتعيينــه وتحفيــز وتقييــم قــوى البيــع وتقييمهــا هــذا وستشــمل املوضوعــات التــي يغطيهــا هــذا املســاق مبــادئ البيــع 

وعــروض البيــع واألشــخاص الذيــن يقومــون بعمليــة البيــع كالتاجــر وعميــل خدمــات املشــرتك� كــ� يشــمل املنظــ�ت النــي تقــوم 

بعمليــة البيــع أو تنظيــ�ت ووظائــف البيــع والتنبــؤ بعواقبهــا والخيــارات املطروحــة لقــوى البيــع والتدريــب املطــروح ضمــن هــذا 

الســياق .

١0876452  تخطيط وتطوير المنتجات         
ــة  ــود الرشك ــث دور املنتجــات يف جه ــن حي ــا م ــد ومهامه ــج الجدي ــة إدارة املنت ــف الدارســ� بطبيع ــادة إىل تعري ــدف هــذه امل ته

ــد  ــج الجدي ــط املنت ــة تخطي ــتعراض عملي ــب اس ــا، إىل جان ــدة وأنواعه ــات الجدي ــص املنتج ــج وخصائ ــف املنت ــويقية وتعري التس

ومراحلــه مــن حيــث األهــداف واالســرتاتيجيات والربامــج التســويقية. وإكســاب الطالــب املعرفــة النظريــة والعمليــة ذات العالقــة 

ــة وضــع  ــك كيفي ــى اختبارهــا تســويقيّاً، وكذل ــا حت ــكار وغربلته ــد األف ــة تولي ــدة وابتكارهــا مــن مرحل ــر املنتجــات الجدي يف تطوي

الربامــج التســويقية املال`ــة عنــد طــرح املنتــج الجديــد لألســواق ألول مــرة. كــ� يتنــاول رشحــاً مفصــالً حــول كيفيــة تبّنــى املســتهلك 

للمنتجــات الجديــدة والعوامــل املؤثــرة عــىل عمليــة التبنــي، إىل جانــب إكســاب الطالــب املعرفــة يف إدارة دورة حيــاة املنتــج وقياســها 

وطبيعــة الربامــج التســويقية املال`ــة لــكل مرحلــة.

١0876352  عالقات عامة                 
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملهــارات األساســية للتعامــل مــع جمهــور املؤسســة الداخــيل والخارجــي، باألســاليب املعمول 

بهــا يف دراســة الــرأي العــام وتحليلــه واتجاهاتــه، وكيفيــة تكوينــه، ومواجهتــه وتزويــد الطلبــة بالقــدرات الالزمــة لتخطيــط حمــالت 

العالقــات العامــة §ــا يعــود بالنفــع عــىل املؤسســة وســمعتها يف الســوق.

١0876461  إدارة خدمات العمالء    
ــك  ــات الزبائــن ومعالجتهــا باســتخدام الحاســوب، وإعدادهــا وتجهيزهــا وشــحنها، كذل ــة اســتقبال طلب يناقــش هــذا املســاق كيفي

ــب  ــك كل الجوان ــمل كذل ــا. ويش ــات وغ�ه ــرشاء واملعلوم ــل، وال ــتودعات، والنق ــن يف املس ــراءات التخزي ــل إج ــا مث ــش قضاي يناق

ــات. ــن الســلع والخدم ــة األساســية واملســتوى األســايس م ــة للخدم ــات املصاحب ــة بالخدم املتعلق

١0876459  رقابة تسويقية     
ــاءة  ــدارة والكف ــتوى الج ــع مس ــدف رف ــويقي، به ــاط التس ــىل النش ــا ع ــة تطبيقه ــة وكيفي ــاليب الرقابي ــاق األس ــذا املس ــش ه يناق

ــرشكات. ــويقية يف ال التس

١0876362  تسويق اجتماعي        
يناقــش هــذا املســاق كيفيــة تطبيــق املفاهيــم التســويقية يف مجــاالت مثل:خدمــات الصحــة العامــة الحكوميــة، وخدمــات مؤسســات 

الرعايــة االجت�عيــة، وخدمــات جمــع األمــوال لصالــح أعــ�ل خ�يــة، وخدمــات التعليــم املجانيــة.... الــخ.

١0801423  تقييم المشروعات ودراسات الجدوى    
يعــرف الطالــب بكيفيــة اســتخدام األســس العلميــة يف تجميــع البيانــات حــول املــرشوع، ودراســتها، وتحليلهــا بقصــد التوصــل إىل 

نتائــج تحــدد صالحيــة املــرشوع مــن مختلــف الجوانــب الفنيــة، والتســويقية، واملاليــة، واالجت�عيــة. ويعــرف بأســس التحليــل املــايل، 

ومفهــوم التدفــق النقــدي، وطــرق تقييــم املرشوعــات االســتث�رية، واختيــار املــرشوع األفضــل مــع مراعــاة اختبــار الحساســية.

١0876263  تسويق سياحي وفندقي     
ــويق  ــة التس ــىل أهمي ــز ع ــياحي والرتكي ــويق الس ــية للتس ــم األساس ــده باملفاهي ــب وتزوي ــف الطال ــادة إىل تعري ــذه امل ــدف ه ته

الســياحي وتطــوره، وإكســاب الطالــب املعرفــة يف مجــال التطبيقــات التســويقية يف مجــال الســياحة وبنــاء االســرتاتجيات التســويقية 

املال`ــة. كذلــك تعريــف الطالــب بالقــرارات والسياســات املتعلقــة باملزيــج التســويقي يف مجــال الســياحة مــع إعطــاء أمثلــة عــىل 

الواقــع الســياحي يف فلســط� وغ�هــا مــن البلــدان املتقدمــة.
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١0876264  تسويق زراعي     
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملهــارات الالزمــة لتطبيــق املفاهيــم التســويقية عــىل املنتجــات الزراعيــة، وذلــك مــن خــالل 

دراســة ماهيــة املنتجــات الزراعيــة وتحليلهــا وطبيعتهــا، و§ــاذا يختلــف عــن املنتجــات األخــرى؟ وتأثــ� ذلــك عــىل طريقــة تســويقها 

وإدارتها. 

١0876366  التسويق المستدام     
هــذا املســاق يشــمل عــىل موضوعــات متعلقــة بفهــم البيئــة االجت�عيــة للتســويق ودور األخــالق يف التأثــ� عــىل م�رســة النشــاط 

التســويقي مــن جميــع جوانبــه، ويتضمــن هــذا املســاق تجــارب تتعلــق باالتجاهــات االجت�عيــة واألخالقيــة للتســويق عــىل ضــوء 

التطــورات االقتصاديــة واالجت�عيــة الحديثــة.

١0866217  مبادئ نظم المعلومات اإلدارية  
ــة، وفائدتهــا  يهــدف املســاق إىل التعريــف بنظــم املعلومــات، وأهميتهــا يف املنظمــة، حيــث يركــز عــىل أهميــة املعلومــات اإلداري

يف تحديــد األهــداف، وتوجيههــا بغيــة تحقيــق األهــداف بكفايــة، كــ� يتطــرق هــذا املســاق اىل املعلومــات بوصفهــا عنــرصاً مهــ�ً 

للتخطيــط والتنســيق، وللتأكــد مــن أن الخطــط تنفــذ بالطــرق الســليمة، ويشــمل أيضــاً طــرق الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة عــن 

الزبائــن واملوزعــ�، بوصفهــا عنــرصاً مهــ�V يف عمليــات الرقابــة، ويتطــرق املســاق أيضــاً إىل التعريــف §راحــل انســياب املعلومــات.

١0876357  تسويق رياضي               
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملفاهيــم املتعلقــة بالتســويق الريــايض وعنــارصه وخطواتــه ودوره يف إنجــاح البطــوالت 

ــة  ــو× والرعاي ــل التلفزي ــق النق ــات وح ــل املباري ــل دخ ــايض مث ــادي الري ــد االقتص ــة والبع ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة املحلي الرياضي

ــايض إىل  ــويق الري ــتخدمت للتس ــي اس ــة الت ــ�ذج الرياضي ــرض إىل الن ــا والتع ــة وتصنيعه ــتلزمات الرياضي ــاج املس ــات وإنت للمباري

ــة. ــب إعــداد مخطــط لتســويق بطــوالت رياضي جان

١0876368  إدارة تسعير     
يكمــن الهــدف مــن هــذا املســاق يف تقديــم الطلبــة لواحــدة مــن أهــم العوامــل املتعلقــة بالخليــط التســويقي فموضــوع التســع� 

دقيــق للغايــة وحــرج يؤثــر عــىل نجــاح أي منتــج أو خدمــة.

ســيعطي املســاق الطلبــة الدارســ� لــه خلفيــة متينــة فيــ� يخــص األســاليب املختلفــة للتســع� واملداخــل املختلفــة لهــذا املوضــوع 

إىل جانب تحديد الوقت الذي ÷كننا من فرض سياسة تسع�ية معينة وتحت أية ظروف يتم ذلك. 

١0861300  محاسبة التكاليف – مدخل إداري      
ــرارات املناســبة،  ــب باألنظمــة املحاســبية املســتخدمة يف مســاعدة اإلدارة عــىل اتخــاذ الق ــف الطال يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

ــف  ــاح والتكالي ــة األرب ــف، عالق ــف التكالي ــاهمة، تصني ــرشكات املس ــة بال ــم املالي ــرق إىل القوائ ــاق التط ــذا املس ــم يف ه ــث ت حي

ــات. ــات واالنحراف ــب املوازن ــغيلية إىل جان ــات التش ــل، املوازن ــ�ة األج ــة قص ــرارات اإلداري ــم، الق بالحج

١0871225  أسواق مالية  
ــة الكفــؤة، وإعطــاء ملحــة عــن ســوق  ــة الســوق املالي ــة. وفرضي ــب §فهــوم الســوق املالي يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطال

فلســط� لــألوراق املاليــة. وتحديــد أركان األســواق املاليــة وأنواعهــا وأدواتهــا. ومــن ثــم توضيــح األســواق النقديــة وأهميــة دور ســوق 

النقــد وأدوات االســتث�ر يف ســوق النقــد مــع الرتكيــز عــىل تلــك األدوات مــع رشح مفصــل لــكل أداة.

١0876371  تسويق الخدمات الصحية 
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملهــارات الالزمــة لتطبيــق املفهــوم التســويقي الحديــث عــىل املؤسســات الصحيــة ســواء 

العاملــة يف القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص، وذلــك مــن خــالل تحليــل طبيعــة الخدمــة الصحيــة ودراســتها والبعــد االســتث�ري 

فيهــا، ومحاولــة إدارة هــذه  الخدمــة تســويقيا لتحقيــق أهــداف املؤسســة الصحيــة، وأهــداف املنتفعــ� مــن خدماتهــا.



664  دليل جامعة النجاح الوطنية

١0866226  االتصاالت اإلدارية       
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة قــدرة الطالــب عــىل كتابــة أنــواع الرســائل التجاريــة كافــة بالطــرق العلميــة الصحيحــة، وباللغــة 

االنجليزيــة. ويتطــرق هــذا املســاق أيضــا إىل كيفيــة كتابــة أنــواع الرســائل غــ� التجاريــة، وأشــكالها، واالتصــال، وطرحهــا، وكيفيــة 

ــاء  ــىل إعط ــه ع ــم تدريب ــالت ”Resume“  ث ــربة واملؤه ــة الخ ــة قا` ــىل كتاب ــب ع ــاعدة الطال ــم مس ــاغر، ث ــة أو ش ــدم لوظيف التق

ــة للســلعة. العــروض البيعي

١0801226  االقتصاد الفلسطيني  
دراســة املــوارد االقتصاديــة يف فلســط�، والتطــور االقتصــادي والد÷غــرايف (قبــل االحتــالل وبعــده) والقطاعــات االقتصاديــة الرئيســة، 

ودراســة مظاهــر التخلــف والتشــويه التــي يعــا× منهــا االقتصــاد الفلســطيني بتأثــ� السياســة اإلرسائيليــة االقتصاديــة  يف تعميــق 

تخلــف هــذا االقتصــاد وتبعيتــه.

١0866353  إدارة الجودة الشاملة   
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف بطبيعــة إدارة الجــودة الشــاملة وإطارهــا العــام وتطورهــا التاريخــي كــ� يتضمــن التعريــف 

ــن  ــة املوردي ــتمر، ورشاك ــات املس ــ� العملي ــ� وتحس ــ� العامل ــن و»ك ــاء الزبائ ــادة و إرض ــاملة والقي ــودة الش ــارص إدارة الج بعن

ــه. ــودة وطرق ــف إدارة الج ــائل  تصني ــاق وس ــيعرض املس ــس األداء، و س ومقايي

١0876333  تسويق صناعي                     
يتضمــن املســاق مبــادئ يف تجــارة الجملــة والتبــادل الصناعــي، وتحليــل مؤسســات تجــارة الجملــة والتســويق الصناعــي، واملشــاكل 

والقضايــا املتعلقــة بالتخطيــط االســرتاتيجي للســلع واملوجــه إىل تجــارة الجملــة واملؤسســات التجاريــة

تسويق الكتروني    ١0876444
تهــدف هــذه املــادة إىل تعريــف الطالــب بجميــع الجوانــب الخاصــة بالتســويق مــن خــالل االنرتنــت وتحليــل ظــروف العمــل عليهــا 

ــويق  ــرتاتيجيات التس ــرتو×، اس ــويق االلك ــات التس ــة: عملي ــات اآلتي ــادة املوضوع ــن امل ــا. وتتضم ــرتاتيجيات وتطبيقه ــر االس وتطوي

االلكــرتو×، قواعــد التســويق االلكــرتو×، طــرق التســويق االلكــرتو× وأدواتــه، تكنولوجيــا التســويق االلكــرتو×، اإلعــالن عــرب االنرتنــت، 

ســلوك املســتهلك عــىل االنرتنــت، تطبيــق برمجيــة عالقــات الزبائــن  CRM Express So�ware وإدارتهــا.

حماية المستهلك والمنافسة          ١0876555
يتضمــن املســاق التعريــف باملســتهلك وأهميــة ح�يتــه وحقوقــه املتعــارف عليهــا دوليــاً، مثــل الحــق يف الصحــة والســالمة والحــق 

يف الضــ�ن وخدمــات مــا بعــد البيــع، والحــق يف اإلعــالم واالنضــ�م إىل جمعيــات تتــوىل الدفــاع عــن مصالحــه، والحــق يف الح�يــة 

يف مواجهــة الــرشوط املجحفــة يف العقــد، ويشــمل املســاق أيضــاً دراســة لكيفيــة ح�يــة املســتهلك وفقــاً للقانــون الفلســطيني، ســواء 

§وجــب القواعــد العامــة أو عــن طريــق القوانــ� التــي رشعــت لهــذه الغايــة، مثــل قوانــ� املنافســة وتلــك التــي هــي يف طريقهــا 

للظهــور وعــىل رأســها مــرشوع قانــون ح�يــة املســتهلك لســنة 2005.،  ومفهــوم ترشــيد االســتهالك وآلياتــه، وطــرق الحشــد والتأييــد 

واملنــارصة، للضغــط عــىل املرشعــ� إلصــدار ترشيعــات متخصصــة يف ح�يــة صحــة املســتهلك الفلســطيني وســالمته ونفقاتــه.

١0876554  إدارة العالمة التجارية 
ــن، يف هــذا املســاق  ــدة للــرشكات يف القــرن الواحــد والعرشي ــة متزاي ــة أصبحــت ذات أهمي مــن املعــرف أن إدارة العالمــة التجاري

ســوف يتــم عــرض موضــوع إدارة العالمــة التجاريــة مــن وجهــة نظــر إداريــة ووجهــة نظــر العمــالء يف الســوق. واملســاق ســوف 

ــاء قيمــة للعالمــة وإدارة القــرارات ذات العالقــة. ــة بن ــة، وكيفي ــة قوي ــاء عالمــة تجاري يتطــرق إىل اإلطــار املرشــد للعمــالء يف بن



 دليل جامعة النجاح الوطنية665

أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة راجستان - الهند استاذ مساعدد.مجيد منصور 

جامعة ع�ن العربية للدراسات العليا – االردن استاذ مساعدد.سام الفقهاء 

جامعة كيل - أملانيا استاذ مساعدد.مصطفى الحاج عيل 

جامعة ع�ن العربية للدراسات العليا - االردن استاذ مساعدد.معتصم مسعود 

فلسط� - جامعة النجاح الوطنية مدرسأ.ناجح عبد القادر 

األردن – الجامعة األردنية مدرسأ.عبد الله س�رة 

الباكستان – جامعة بنجاب مدرس أ.معروف دويكات


