
 

 

 

  

 االعمالي ـوس فـدرجة البكالوريـة لــة الدراسيـالخط    
 جامعة فيالدلفيــــــــا

 ــــــــــــالاالعمـــكليــة 

           132 ةعدد الساعات المعتمد  2018 المحاسبة  التخصص :                                                    
 132دة ـــات المعتمـاعـدد السـع

 

  موزعة على النحو التالي :موزعة على النحو التالي :  ((ساعة معتمدةساعة معتمدة  2727))طلبات الجامعة أواًل: مت
 معتمدة (  ساعة15: ) متطلبات اإلجبارية ال .أ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 0114099 3 ( *1مهارات اللغة العربية ) 0114101
1111000  ---- 3 العلوم العسكرية 

1111010  ---- 3 التربية الوطنية 

 0130099 3 ( *1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130101

 0130101 3 (2مهارات اللغة االنجليزية ) 0130102
  0 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0111100

 ساعة معتمدة( 12ب. متطلبات الجامعة االختيارية )

 - 3 مقدمة في علم النفس  0111112

 - 3 الفكر والحضارة االنسانية 0111133

 - 3 (1مهارات لغوية )  4011101

 - 3 (2مهارات لغوية )  0140112

  3 الثقافة البيئية   0240152

 3 مقدمة في ادارة المشاريع 0330111
  3 حقوق االنسان 0420140 

  3 الثقافة القانونية 0420143

  3 ة واالبداعيالرياد 0610230

 - 3 عيمهارات استخدام شبكات التواصل االجتما  2073110

 - 3 مهارات االتصال والتواصل 0780101

 - 3 الثقافة الصحية   0910102

 

              نجليزيه في اللغه العربيه واللغه اإل   تحديد المستوى  يتوجب على جميع الطلبه التقدم إلمتحان  مالحظه :

 يجتاز بنجاحاإلمتحان أن  وعلى الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا  ومهارات الحاسوب ،              
 اإلستدراكيه التي أخفق بها .   المادة           

 

 ساعة معتمدة( موزعة على النحو التالي: 24متطلبات الكلية )ثانيًا: 
المتطلب    

 السابق
 رقم المـادة أســــم المـادة ساعة معتمدة

 0250105 رياضيات االعمال 3 -
 0311110  (1مبـــــــادئ المحـاسبــــة ) 3 -
1500032  مبادئ االقتصاد الجزئي 3 -  
1100033  مـقـدمـة فــي اإلدارة 3 -  
 0330248 نظم المعلومات االدارية 3 -
1100035  مبـــادئ التســويق 3 -  
 0380122 مبادئ االحصاء لالعمال 3 -

8208103    العلميأساليب البحث  3 0380122  
 

 موزعة على النحو التالي ساعة معتمدة(   81)  متطلبات التخصصًً : ثالثاً 
 (ساعة معتمدة( 75: )) متطلبات اإلجباريةال .أ

 رقم المـادة أســــم المـادة ساعة معتمدة المتطلب السابق
 0311111  (2مبادئ المحاسبة ) 3 0311110
 0311210   محاسبة الشركات 3 0311111
 0311230  (1)  محاسبة المتوسطةال 3 0311111
 0311231  (2المحاسبة المتوسطة  ) 3 0311230
 0311232  تدقيق  الحسابات  3 0311231
 0311233 محاسبة التكاليف  3 0311111

2101031  0311241 المحاسبة الضريبية وضريبة المبيعات 3 
1111031  0311245   والتامين محاسبة البنوك 3 
2101031  0311314  اسبة متقدمةمح 3 
2311031  0311316  معايير المحاسبة الدولية 3 

 0311332 محاسبة إدارية  3 0311233
 0311333  معايير التدقيق الدولية 3 0311232
 0311335   محاسبة التكاليف المتقدمة  3 0311233

0311 المحاسبة الحكومية  3 0311231 334  
103  نظرية المحاسبة 3 0311316 1421 
 0311422  تحليل القوائم المالية 3 0311332
 0311443  نظم المعلومات المحاسبية 3 0330248
 0311444  موضوعات متخصصه في المحاسبة 3 0311316
 0311445 المحاسبه االسالمية  3 0311421
 0311450   الميدانيالتدريب  3 موافقة القسم
 0311471  اسبةتطبيقات  حاسوبية في المح 3 0311422

 0320151  مبادئ االقتصاد الكلي 3 -
2110032 االدارة الماليـــة   3 -  

 0330250 مهارات االتصال االداري  3 330110
 0410242 التجاريةتشريعات ال 3 -

 
 

 

    
 معتمدة (:  يختارها الطالب من المواد التالية  :.  ساعة 6) االختيارية المتطلبات  .ب

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 0311232 3   قواعد اخالقيات المهنة  0311270
 0311232 3  التدقيق الداخلي 0311336
 320150 3 روعاتدراسات الجدوى وتقييم المش 0320415
 350110 3 ادارة المبيعات 0350211

                                                                                                                                                
                                                     


