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 2015/   2014للعام الجامعي الخطة الدراسية االسترشادية                          

 المحاسبة :القسم                                                                                             األعمالالكلية: 
 السنة األولى

 نيالفصل الدراسي الثا  الفصل الدراسي األول

 المادة اسم رقم المادة
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم رقم المادة  المتطلب السابق

 0531101 3 (2مبادئ المحاسبة ) 0531102  - 3 (1مبادئ المحاسبة ) 0531101

 - 3 مبادئ التسويق 0571101  - 3 مبادئ إدارة األعمال 0511101

 - 3 اإلحصاء للعلوم اإلدارية 0551504  - 3 ياإلقتصاد الجزئ 0551502

 - 3 متطلب جامعة إجباري   - 3 متطلب جامعة إجباري 

 - 3 متطلب جامعة اختياري   - 3 متطلب جامعة اختياري 

 15:المجموع  15:المجموع

 السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 ساعاتال
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق

 0531102 3 (1محاسبة مالية متوسطة ) 0532102  0531102 3 محاسبة الشركات 0532101

 0531102 3 محاسبة التكاليف 0532301  0531102 3 المحاسبة الحكومية 0532402

 0532101 3 محاسبة الضرائب 0533402  0511101 3 إدارة الموارد البشرية 0512102

 0531102 3 محاسبة البنوك وشركات التأمين 0532401  0531101 3 (1اإلدارة المالية ) 0551101

 0331200 3 مهارات حاسوب إنسانية 0331201  - 3 إدارة نظم المعلومات 0581102

  3 اختياري قسم   - 3 متطلب جامعة إجباري 

 18مجموع:ال  18المجموع:

 السنة الثالثة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق

 0533201 3 محاسبة مالية متقدمة 0534101  0532102 3 (2محاسبة مالية متوسطة ) 0532103

 0533401 3 (1تدقيق الحسابات ) 0533303  0532101 3 معايير التقارير المالية الدولية 0533201

 0532103 3 تحليل القوائم المالية 0533202  0532301 3 نظم لمعلومات المحاسبية 0533401

 0532301 3 محاسبة التكاليف المتقدمة 0533301  0531102 3 المحاسبة اإلدارية 0533302

 0551101 3 إدارة االستثمار 0552301  0551502 3 القتصاد الكليا 0551503

  3 متطلب جامعة اختياري    3 جامعة اختياريمتطلب  

 18:جموعالم  18:المجموع

 السنة الرابعة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم رقم المادة  المتطلب السابق

 0533303 3 (2تدقيق الحسابات) 0534301  0533201 3 قضايا محاسبية معاصرة 0534201

 0532103 3 أنظمة محاسبية متخصصة 0534402  0532103 3 نظرية المحاسبة المالية 0534202

 - 3 متطلب جامعة إجباري   0533401 3 التدقيق الداخلي 0533304

 - 3 جامعة اختياري بمتطل   0552301 3 أسواق ومؤسسات مالية 0553202

      0533202 3 تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب 0534401

      - 3 اختياري قسم 

 12:المجموع  18:المجموع

 
 


