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قسم العلوم المالية واالدارية
تخصص المحاسبة التقنية
Technical Accounting
الخطة الدراسية 2021
عدد الساعات 72 :ساعة معتمدة

برنامج الدراسة :دبلوم متوسط (سنتان)
شروط القبول لبرنامج المحاسبة التقنية:
علمي
صناعي
√

ادبي

فندقي

الريادة واالعمال

شرعي

اقتصاد منزلي

زراعي

√

√

√

√

√

√

تكنولوجيا
معلومات
√

الهدف العام للبرنامج :العمل على إعداد مهنيين على مستوى ٍ
عال من الكفاية والخبرة والقدرات اإلبداعية والتطبيقية في مجاالت المحاسبة التقنية.

االهداف الخاصة للبرنامج:


تأهيل الطلبة نظرياً وعملياً في مجال المحاسبة المختلفة وتطبيقاتها واكسابهم المهارات الضرورية بما ينسجم مع فلسفة

المفهوم المحاسبي الحديث في المنظمات أياً كانت طبيعة عملها وذلك من خالل حصول الخريج على كم واف من المعرفة
في مجاالت المحاسبة المختلفة (الحكومية ,المالية ,الضريبية ,التدقيق ومراجعة الحسابات .).......



إتقان الطلبة لعمليات إعداد الموازنات والخطط المالية المختلفة وتنفيذها والرقابة عليها.



تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم على تخطيط وتنفيذ ورقابة العمليات المالية.



إتقان التعامل مع البرامج المحاسبية االلكترونية.



صقل المهارات العملية للطالب من خالل التدريب الميداني.

المخرجات التعليمية للبرنامج:


معرفة العمليات المحاسبية وأهميتها.

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303



College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

معرفة المجاالت التطبيقية للمحاسبة المختلفة.
المعرفة النظرية والعملية في مجاالت المحاسبة اآلتية :المالية ،اإلدارية ،نظم المعلومات المراجعة ،الزكاة والضرائب.



القدرات الذهنية ومهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين.



المهارات الضرورية للقيام بمختلف المهام المحاسبية.



خلفية قوية في المحاسبة والمجاالت األخرى ذات العالقة لتأهليهم للوظائف المستقبلية وإلكمال الدراسات العليا في
هذا المجال.

مجال عمل الخريجين:
يمكن للطلبة خريجي برنامج المحاسبة التقنية أن يعملوا في عدة مؤسسات ومجاالت مثل:


المؤسسات والو ازرات الحكومية.



المصارف والمؤسسات المالية المختلفة.



المؤسسات الصناعية والخدمية.



الجمعيات الخيرية والمؤسسات األهلية.



مكاتب المحاسبة وتدقيق الحسابات.



شركات البرمجة في مجال البرمجيات المحاسبية



قطاع المؤسسات الصناعية والخدماتية.



قطاع الصناعات الغذائية بأنواعها وقطاع الخدمات التجارية.



قطاع البلديات والدوائر والمؤسسات الحكومية.



قطاع األعمال الحرة.



قطاع التجارة الخاصة والحكومية.



قطاع البنوك ومحالت الصرافة.



المدارس الحكومية والخاصة .



المؤسسات الحكومية والو ازرات .
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الخطة الدراسية للبرنامج:
اوال :متطلبات الكلية ( 15ساعة معتمدة) موزعة كما يلي:

 .1متطلبات الكلية االجبارية ( 12ساعة معتمدة):
Course Name

رقم المساق

اسم المساق

س .م

س .ن

س.ع

م.س

D0110

اللغة العربية

3

3

-

-

D0111

مقدمة في استخدام الحاسوب

3

3

-

-

D0112

النشاط الرياضي

1

1

-

-

Physical Activity

D0120

اللغة اإلنجليزية

3

3

-

-

English Language

D0121

ريادة األعمال

2

2

-

-

Entrepreneurship

Arabic Language
Introduction to Computer
Science

 .2متطلبات الكلية االختيارية ( 3ساعة معتمدة):
رقم المساق

اسم المساق

س .م

س .ن

س.ع

م.س

D0230

دراسات في الفكر اإلسالمي

3

3

-

-

D0250

مكافحة الفساد "تحديات وحلول"

3

2

1

-

Course Name
Studies in Islamic thought
& Anti-Corruption "Challenges
"Solutions

ثانيا  :متطلبات القسم االجبارية ( 5ساعة معتمدة):
س .م

س .ن

س.ع

م.س

رقم المساق اسم المساق
D0113

اإلحصاء التطبيقي

3

2

3

-

D0240

أخالقيات المهنة

2

2

0

-

Course Name
Applied Statistics
Professional Ethics
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: ساعة معتمدة) موزعة كما يلي52(  متطلبات التخصص اإلجبارية:ثالثا
Course Name

س.م

Technical English

D0120

 ن.س

م. س

3

3

اللغة االنجليزية الفنية

DA102

Principles of Administration

3

3

مبادئ اإلدارة

DA105

Principles of Economics

3

3

مبادئ االقتصاد

DA209

3

2

3

)1( مبادئ المحاسبة

DC103

3

2

3

)2( مبادئ المحاسبة

DC104

3

3

مبادئ التسويق

DC105

3

2

3

أساسيات اإلدارة المالية

DC106

3

2

3

رياضيات مالية

DC107

2

)1( تدريب ميداني

DC130

3

محاسبة حكومية ومنظمات غير

DC201

Principles of Accounting (1)
Principles of Accounting (2)

DC103

ع.س

Principles of Marketing
Fundamentals of Financial
Management
Financial Mathematics

اسم المساق

رقم المساق

Field Training (1)

DC104

6

Accounting of Governmental and
non-profit Organizations

DC104

3

Accounting for Financial Institutions
(banks and insurance)

DC104

3

2

3

)محاسبة منشآت مالية (بنوك وتأمين

DC202

Tax Accounting

DC104

3

2

3

المحاسبة الضريبية

DC203

Auditing

DC104

3

2

3

التدقيق ومراجعة الحسابات

DC204

Accounting Firms

DC104

3

2

3

محاسبة الشركات

DC205

Accounting Applications (1)

DC104

6

2

)1( تطبيقات محاسبية

DC206

Accounting Applications (2)

DC206

6

2

)2( تطبيقات محاسبية

DC208

Cost Accounting

DC104

3

3

محاسبة التكاليف

DC209

Graduation Project

DC206

6

2

مشروع التخرج

DC225

Field Training (2)

DC130

6

2

)2( تدريب ميداني

DC230

52

المجموع

2

ربحية

60

2

32
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الخطة التنفيذية للبرنامج:
الفصل األول
الرقم

س .م

رقم المساق المساق

1

D0110

اللغة العربية

3

س .ن

س.ع

2

DC107

رياضيات مالية

3

2

3

3

D0111

مقدمة في استخدام الحاسوب

3

2

3

4

DC103

مبادئ المحاسبة ()1

3

2

3

5

DA105

مبادئ اإلدارة

3

3

6

DC105

مبادئ التسويق

3

3

الرقم

رقم المساق المساق

المجموع

م.س

18

الفصل الثاني
س .م

س .ن

س.ع

1

D0120

اللغة االنجليزية

3

2

DC121

ريادة االعمال

2

3

D0112

النشاط الرياضي

1

4

-----

متطلب كلية اختياري

3

-

5

DA209

مبادئ االقتصاد

3

3

6

DC106

أساسيات اإلدارة المالية

3

2

3

7

DC104

مبادئ المحاسبة ()2

3

2

3

المجموع

18

** ممكن طرح التدريب الميداني ( )1في الفصل الصيفي

1

م.س

3
-

DC103
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الفصل الثالث
س .م

س .ن

الرقم

رقم المساق

المساق

2

1

D0240

أخالقيات المهنة

2

2

2

DC201

محاسبة حكومية ومنظمات غير

3

س.ع
3

م.س
DC104

ربحية
3

DC203

المحاسبة الضريبية

3

2

3

DC104

4

DC205

محاسبة الشركات

3

2

3

DC104

5

DC206

تطبيقات محاسبية ()1

2

6

DC209

محاسبة التكاليف

3

7

DC130

تدريب ميداني ()1

2

المجموع

18

الرقم

رقم المساق

6
2

3

DC104

80

الفصل الرابع
س .م

س .ن

س.ع

المساق

1

DC113

االحصاء التطبيقي

3

2

3

2

DC203

محاسبة منشآت مالية

3

2

3

3

DC204

التدقيق ومراجعة الحسابات

3

2

3

4

DC208

تطبيقات محاسبية ()2

2

5

DA102

اللغة االنجليزية الفنية

3

6

DC230

تدريب ميداني ()2

2

7

DC225

مشروع التخرج

2

المجموع

18

6

م.س
DC104
DC206

3
80

DC130
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وصف المساقات:
 أوالً :مساقات متطلبات الكلية اإلجبارية ( )12ساعة معتمدة
رقم المساق

D0110

المساق باللغة العربية

اللغة العربية

المساق باللغة االنجليزية

Arabic Language

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يتناول هذا المساق تعريف الطالب بطرق تنمية األلفاظ والمعاجم واألخطاء الشائعة واإلمالء والترقيم ووحدة

وصف المساق

التذوق الجمالي ،وفن القصة وفن السيرة ووحدة االستطالع الثقافي وتشمل :موسيقى الشعر الحر واللغة
العربية والحضارة الحديثة والقضية العربية ومشكلة الخط العربي ووحدة األداء الوظيفي وتشمل :القراءات
بأنواعها والتعبير كتابة التقارير الفنية باللغة العربية.

رقم المساق

D0120

المساق باللغة العربية

اللغة االنجليزية

المساق باللغة االنجليزية

English Language

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يهدف هذا المساق الى تطوير المهارات االساسية األربعة لدى الطالب وهي :الكتابة والقراءة واالستيعاب

وصف المساق

واللفظ الصحيح والمحادثة ،وكذلك تطوير قواعد اللغة االنجليزية األساسية والتي تشمل األفعال والكالم
المباشر وحروف الجر والجملة الشرطية كما يهدف الى إمداد الطالب بالكلمات والمصطلحات االنجليزية

التي تتعلق بحياة الطالب اليومية والعملية ،وكتابة التقارير باللغة االنجليزية.

رقم المساق

D0111

المساق باللغة العربية

مقدمة في استخدام الحاسوب

المساق باللغة االنجليزية

Introduction to Computer

متطلب سابق

-
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3
يتعرف الطالب على المكونات المادية للحاسوب وبرمجياته واستخدامها في معالجة النصوص وبناء
البيانات المجدولة وتصميم قواعد البيانات والعروض التقدمية .يبدأ المساق بالتعريف بالحاسوب وأهميته

ويتناول أهم المعدات المستخدمة لإلدخال واإلخراج والمعالجة والتخزين كما يتناول العالقة بين تكنولوجيا
وصف المساق

المعلومات والمجتمع والمشكالت المقترنة باستعمال الحاسوب والتدابير الوقائية عند استخدامه وتوخي سرية
المعلومات وأمنها كما سيتم التعرف على مسائل الخصوصية المقترنة باستعمال الحاسوب والتعرف الى
فيروسات الحاسوب وكيفية الوقاية منها وتأمين البرامج والبيانات وعرض مفاهيم قضايا وأخالقيات
الحاسوب.

رقم المساق

D0112

المساق باللغة العربية

النشاط الرياضي

المساق باللغة االنجليزية

Sport Activity

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

1
يتناول هذا المساق دراسة مفهوم التربية الرياضية وأهدافها ،ويركز على أهم المهارات والمبادئ األساسية

وصف المساق

لبعض األلعاب الجماعية والفردية مع قوانين هذه األلعاب ،واجراء مباريات ونشاطات داخلية وخارجية،
والتدريب على تحكيم المباريات والنشاطات والتعرف على بعض إصابات المالعب التي تصيب الالعب

داخل وخارج الملعب ،ومعرفة أسبابها وأعراضها وطرق إسعافها.

رقم المساق

D0121

المساق باللغة العربية

ريادة األعمال

المساق باللغة االنجليزية

Entrepreneurship

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

2

وصف المساق

ٍ
بشكل
يادية والى تهيئة الشباب على المستوى العلمي ليعملوا
يتضمن هذا المساق تطوير المهارات الر ّ
مؤسساتية في فلسطين وتطوير
منت ٍج في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم .ويهدف إلى استحداث ثقافة ّ

المهارات والميزات الريادية لدى الشابات والشباب واعدادهم للعمل بشكل منتج والى نشر التوعية بشأن

اإليجابية حيال مؤسسات األعمال والعمل
مؤسسات األعمال والعمل للحساب الخاص ،وتطوير المواقف
ّ
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تمرس في الصفات المطلوبة والتحديات التي قد تتم مواجهتها لدى
للحساب الخاص وتوفير المعرفة وال ّ
مؤسسة ناجحة وتشغيلها.
إنشاء ّ
 ثانيا :مساقات متطلبات الكلية االختيارية ( )3ساعة معتمدة :
رقم المساق

D0230

المساق باللغة العربية

دراسات في الفكر اإلسالمي

المساق باللغة االنجليزية

Studies in Islamic thoughts

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يقدم هذا المساق تعريفا بالفكر اإلسالمي وأسسه وخصائصه وحملة الفكر االسالمي ،ومصادره ،والعقيدة

وصف المساق

والعبادات ،واألخالق والنظم اإلسالمية ،والحضارة العربية واإلسالمية ومنجزاتها وجوانب حضارتها إضافة
الى مناقشة بعض القضايا المعاصرة في ضوء الفكر اإلسالمي.

رقم المساق

D0250

المساق باللغة العربية

مكافحة الفساد "تحديات وحلول"

المساق باللغة االنجليزية

"Anti-Corruption "Challenges & Solutions

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يقدم هذا المساق معرفة معمقة حول مفهوم الفساد محليا وعالميا ،واالشكال المعقدة التي يتجلى بها في كل
من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية  ،كما يناقش المساق اهم العوامل التي تزيم من احتمالية ظهور
الفساد وانتشاره ،سواء تلك المرتبطة بالتنظيم الهيكلي لمؤسسات الدولة ،او التعقيدات السياسية واالجتماعية،

وصف المساق

التي تؤثر على عمل المؤسسات وتضعفها ،كما يتطرق المساق على اهم الخطط والنهج في مكافحة الفساد،
اضافة الى الخطط لتمكين الحكم الرشيد في فلسطين كمتطلب اساسي للوقاية من الفساد ،كذلك االساليب
لبناء قنوات التواصل بين العاملين في المؤسسات التى تعنى في مكافحة الفساد في فلسطين ،ويشمل المساق

على زيارات ميدانية لالطالع على واقع المؤسسات العاملة في مكافحة الفساد في فلسطين.
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 ثالثا :مساقات متطلبات القسم االجبارية ( )5ساعات معتمدة
رقم المساق

D0113

المساق باللغة العربية

االحصاء التطبيقي

المساق باللغة االنجليزية

Applied Statistics

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يتناول هذا المساق المفاهيم والمقاييس اإلحصائية واالحتمالية وتطبيقاتها ومهارات التعامل معها؛ حيث
يتناول المساق ماهية علم اإلحصاء وجمع البيانات وعرضها وتصميم االستمارات اإلحصائية وحساب

وصف المساق

مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ودراسة المنحنى الطبيعي وتطبيقاتها وايجاد معامالت االرتباط
ومعادلة االنحدار وحساب األرقام القياسية لألسعار والكميات واختبار صحتها وتحديد أنواع االحتماالت
وحسابها وتطبيق التوزيعات االحتمالية المتصلة في حل المسائل اإلحصائية واختبار الفرضيات واستخدام
برنامج  Excelوبرنامج  SPSSلغايات إحصائية.

رقم المساق

D0240

المساق باللغة العربية

أخالقيات المهنة

المساق باللغة االنجليزية

Professional Ethics

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

2
يقدم هذا المساق تعريفاً بأخالقيات المهنة والسلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة الحميدة التي يجب أن

يتحلى بها الموظف ،كما وتعرف الطالب بالسلوكيات الغير حميدة واالنحرافات الوظيفية ،كما ويتم
وصف المساق

التطرق إلى الصفات الشخصية والقدرات والمهارات الفنية التي يجب أن تتوفر في خريج هذا التخصص
وأهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالزبائن والمجتمع ،وكيفية التعامل مع ضغوط العمل،
وفي نهاية المساق ستتم معالجة بعض القضايا األخالقية من خالل التطبيقات العملية.

 رابعا :مساقات متطلبات التخصص االجبارية ( )52ساعة معتمدة
رقم المساق

DA105

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303

المساق باللغة العربية

مبادئ اإلدارة

المساق باللغة االنجليزية

Principles of Administration

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3

College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

يهدف هذا المساق إلى إكساب المتعلمين معارف ومهارات إدارة األعمال؛ حيث يتناول المساق ماهية
وصف المساق

إدارة األعمال ونظريات اإلدارة والتخطيط والتنظيم واالتصال والتفاوض والقيادة والتحفيز وعملية اتخاذ

القرار والرقابة ووظائف المنشأة .ويتم تنفيذ المساق باستخدام المحاضرات والزيارات الميدانية وورش
العمل وكتابة التقارير والتعليم االلكتروني والحاالت الدراسية والمناقشات الجماعية.

رقم المساق

DA209

المساق باللغة العربية

مبادئ االقتصاد

المساق باللغة االنجليزية

Principles of Economics

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3

وصف المساق

رقم المساق

ماهية علم االقتصاد ،وموضوعه ،والتعريف بمختلف القواعد والمفاهيم المتعلقة بتحليل سلوك الوحدات
االقتصادية الجزئية – المستهلك والمنتج – مفهوم القيمة ،وآلية السوق ،ونظرية التوزيع.

DC103

المساق باللغة العربية

مبادئ المحاسبة ()1

المساق باللغة االنجليزية

)Principles of Accounting (1

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
تعريف المحاسبة وبيان أهميتها ،توضيح النظام المحاسبي وعناصره األساسية ،ونظرية القيد المزدوج

وصف المساق

والعمليات المتعلقة بصاحب المشروع .يضاف إلى ذلك توضيح العمليات النقدية بما في ذلك العمليات
البنكية ومذكرة تسوية البنك ،عمليات البضاعة والخصم ،ومعالجة األوراق التجارية ،واألصول الثابتة،
واعداد ميزان المراجعة.

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303

رقم المساق

College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

DC104

المساق باللغة العربية

مبادئ المحاسبة ( )2

المساق باللغة االنجليزية

)Principles of Accounting (2

متطلب سابق

DC103

ساعات معتمدة

3
يهدف المساق إلى تغطية المعالجات المحاسبية لألصول :النقدية ،الذمم المدينة ،أوراق القبض ،استثمارات

وصف المساق

قصيرة األجل ،المخزون ،األصول الثابتة والملموسة وغير الملموسة كما يغطي الخصوم قليلة األجل من
أوراق دفع وذمم دائنة وقروض قصيرة األجل والتزامات أخرى

رقم المساق

DC105

المساق باللغة العربية

مبادئ التسويق

المساق باللغة االنجليزية

Principles of Marketing

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يتضمن هذا المساق مقدمة عامة حول أساسيات ومفاهيم التسويق إضافة إلى تحليل الخدمات بشكل

وصف المساق

عام مع التركيز على الخدمات المالية وتطبيقاتها ومراحل تطور التطبيق المصرفي وعناصر المزيج

التسويقي للخدمات المالية وخصوصيتها ،والتنافس في سوق الخدمات واالستراتيجيات المتبعة في ذلك

رقم المساق

DC106

المساق باللغة العربية

أساسيات اإلدارة المالية

المساق باللغة االنجليزية

Principles of Financial Management

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بمفاهيم عامة عن اإلدارة المالية وتطورها ووظائفها وأهدافها

وصف المساق

وتبحث في القوائم المالية والقيمة الزمنية للنقود وتخطيط االستثمارات ودراسة طرق قياس المخاطر
وأنواعها وسياسات الربح المتبعة في الشركات وهيكل راس المال

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303

رقم المساق

DC107

المساق باللغة العربية

رياضيات مالية

المساق باللغة االنجليزية

Financial Mathematics

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3

College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس بتطبيقات الفائدة البسيطة و المركبة  ،بعد مراجعة مركزة
لمهارات الرياضيات األساسية من خالل الوحدة األولى و الثانية  ،ومن ثم الخوض في التطبيقات
وصف المساق

العملية للفائدة البسيطة و المركبة  ،للمهتمين في المجاالت التمويلية و المصرفية البنكية  ،ويجب أن

يكون الطالب قاد ار على توظيف المهارات الحسابية األولية في العمليات المالية المصرفية بشقيها
(الودائع و القروض) .

رقم المساق

DA102

المساق باللغة العربية

اللغة االنجليزية الفنية

المساق باللغة االنجليزية

Technical English

متطلب سابق

D0120

ساعات معتمدة

3

يغطي هذا المساق المصطلحات والكلمات األساسية والمهارات التي يحتاجها الطلبة
للتواصل بنجاح في التخصصات التقنية والصناعية والتجارية ،وكذلك يغطي العديد من
الجوانب منها:
 تقديم المفاهيم الفنية بوضوح باستخدام نص تحفيزي ورسوم توضيحية واضحة.وصف المساق

 آخر التطورات في التكنولوجيا وذات الصلة باحتياجات الطلبة. تزويد الطلبة بالمهارات اللغوية الالزمة للتواصل االجتماعي والتجاري الفعال وكذلكفي تلبية المتطلبات المهنية في المستقبل.
 تمكين الطلبة من كتابة الرسائل التجارية باستخدام األساليب العلمية السليمة في اللغةاإلنجليزية والتركيز على االتصاالت التجارية

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303

College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

رقم المساق

DC201

المساق باللغة العربية

محاسبة حكومية ومنظمات غير ربحية

المساق باللغة االنجليزية

Accounting of Governmental and Non-Profit Organizations

متطلب سابق

DC104

ساعات معتمدة

3
تعريف الطلبة بالمحاسبة الحكومية نظريا وعمليا وبمحاسبة المنظمات غير الربحية نظريا وعمليا ،وتدريب

وصف المساق

الطلبة على األعمال المحاسبية الحكومية والمنظمات غير الربحية ،ومد السوق بحاجته من المدربين
على األعمال المحاسبية الحكومية والمنظمات غير الربحية.

رقم المساق

DC202

المساق باللغة العربية

محاسبة منشات مالية

المساق باللغة االنجليزية

Accounting for Financial Institutions

متطلب سابق

DC104

ساعات معتمدة

3
هذا المقرر يشمل على القوائم المالية في قطاع البنوك التجارية والمصارف اإلسالمية وكذلك قطاع

وصف المساق

التأمين حيث يتطرق إلى معرفة األنواع المختلفة للقطاعات واإلجراءات المنظمة ضمن األسس
المحاسبية المتعارف عليها ،ويساعد على معرفة األنواع المختلفة للبنوك التجارية والمصارف
اإلسالمية وشركات التأمين واإلجراءات المنظمة لها وكذلك المعالجات المحاسبية المتعلقة بها.

رقم المساق

DC203

المساق باللغة العربية

محاسبة ضريبية

المساق باللغة االنجليزية

Tax Accounting

متطلب سابق

DC104

ساعات معتمدة

3

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303

College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

هذا المساق يقسم إلى قسمين األول يعالج ضريبة الدخل في مناطق السلطة الفلسطينية والثاني يعالج
ضريبة القيمة المضافة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ،ويعطي الطالب القدرة على كيفية احتساب

وصف المساق

ضريبة الدخل لفئات المكلفين طبقاً للقوانين واألنظمة الضريبية المعمول بها ،ويعطي الطالب القدرة على
كيفية احتساب القيمة المضافة لفئات المكلفين طبقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها

رقم المساق

DC204

المساق باللغة العربية

التدقيق ومراجعة الحسابات

المساق باللغة االنجليزية

Auditing

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يتناول هذا المقرر التكميلي مراجعة العمليات النقدية والعمليات التجارية اآلجلة ،وتحقيق قوائم نتائج
األعمال وعناصر الميزانية العمومية ،واألصول الثابتة ،والبضاعة ،والذمم المدينة ،والمستحقات ،مع

وصف المساق

حاالت تطبيقية عملية على كل من هذه األبحاث.

رقم المساق

DC205

المساق باللغة العربية

محاسبة الشركات

المساق باللغة االنجليزية

Accounting for Firms

متطلب سابق

DC104

ساعات معتمدة

3
أن يتعرف الطالب على شركات األشخاص (تضامن وتوصية بسيطة )وعلى شركات األموال (مساهمة
عامه ومساهمة خصوصية) ,و ذلك من حيث ماهيتها وخصائصها وادارتها وأبعادها القانونية والمحاسبية،

وصف المساق

واكساب الطالب مهارات إعداد مستندات هذه الشركات واعداد حساباتها الختامية والميزانية العمومية ،و أن
يتعرف الطالب على ما يحكم هذه الشركات من قوانين وكيفية التعامل مع هذه القوانين من الناحية
المحاسبية ،و أن يتعرف الطالب على ما يحكم عمليات الفسخ والتصفية لهذه الشركات سواء من الناحية
القانونية أو المحاسبة واجراء المعالجات المحاسبة لها كذلك حاالت التغير في هذه الشركات من زيادة راس

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303

College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

المال أو تخفيضه  ...........الخ.

رقم المساق

DC206

المساق باللغة العربية

تطبيقات محاسبية ()1

المساق باللغة االنجليزية

)Accounting Applications (1

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

2
التعرف على الوظائف التخصصية والتعامل مع اكسل بشكل أكثر مرونة ،والتعرف على كيفية عمل الرسوم

وصف المساق

البيانية ،ويتمكن الطالب من توظيف برنامج اكسل في المحاسبة عن طريق حل النماذج المحاسبية ،و
يكتسب الطالب المعرفة عن كيفية عمل السيناريوهات واستخدامه في التطبيقات المحاسبي ،و يتمكن
الطالب من معرفة عمل الماكرو وطرق استخدامه ،ويتدرب الطالب على برنامج محاسبي وكافة تطبيقاته

رقم المساق

DC208

المساق باللغة العربية

تطبيقات محاسبية ()2

المساق باللغة االنجليزية

)Accounting Applications (2

متطلب سابق

DC104

ساعات معتمدة

2

وصف المساق

يحتوي المساق على التعامل بسهوله مع البرامج المحاسبية الجاهزة ،وأن يتقن الطالب العمل على أي

برنامج محاسبي

رقم المساق

DC209

المساق باللغة العربية

محاسبة التكاليف

المساق باللغة االنجليزية

Cost Accounting

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303

متطلب سابق

DC104

ساعات معتمدة

3

College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب فكرة عن أنواع التكاليف وكيفية احتساب تكلفة المنتج وكذلك إعداد
وصف المساق

القوائم المالية في المنشآت الصناعية والعالقة بين التكلفة والحجم ويهدف إلى تعليم الطالب األسس العلمية

وقياس تكلفة وحدة المنتج وتوفير البيانات والمعلومات الالزمة لرسم السياسات والق اررات ،وكذلك الموازنات
وانواعها والغرض منها وكيفية اعدادها.

رقم المساق

DC130

المساق باللغة العربية

تدريب ميداني ()1

المساق باللغة االنجليزية

)Field Training (1

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

2
يهدف إلى إكساب الطالب المهارة العملية في المجاالت التجارية واإلدارية المختلفة حيث يتم دمج الطالب

وصف المساق

بالتدريب العملي في سوق العمل المحلي بمجال التخصص للطالب لتسهيل االنخراط بسوق العمل عند
التخرج.

رقم المساق

DC230

المساق باللغة العربية

تدريب ميداني ()2

المساق باللغة االنجليزية

)Field Training (2

متطلب سابق

DC130

ساعات معتمدة

2
تدريب متقدم على المهارات الجديدة التي اكتسبها الطالب خالل دراسته لثالث فصول دراسية مما يزيد

وصف المساق

رقم المساق

القدرة على العمل في مجال التخصص وزيادة الخبرات بطبيعة المهام الوظيفية الممكن إسنادها للطالب
بعد التخرج وانخراطه في العمل.

DC235

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303

المساق باللغة العربية

مشروع التخرج

المساق باللغة االنجليزية

Graduation Project

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

2

College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

يهدف هذا المقرر إلى اختيار الطالب لموضوع أو مواضيع متخصصة في المحاسبة ،أو بحوث ميدانية
وصف المساق

ذات صلة بعلم المحاسبة ،وذلك للكتابة عنها بجوانبها المختلفة ،وتقديمها في بحث يتم مناقشة الطالب
فيه أمام أساتذته وزمالئه كثمرة من ثمرات عمله البحثي الخاص.

