
 

 السنة األولى

 الفصل الدراس ي الثاني الدراس ي األول الفصل 

 اسم املادة  رقم املادة 
عدد 

 الساعات
 اسم املادة  رقم املادة  نوع املادة 

عدد 

 الساعات
 نوع املادة 

1161030 
 والتواصل  رات االتصالمها

 )لغة عربية(
 1161080 وجاهي  3

 والتواصل  مهارات االتصال

 ( 2)لغة انجليزية
 وجاهي  3

1161070 
 والتواصل  مهارات االتصال

 ( 1)لغة انجليزية
 وجاهي  3 رياضيات االعمال 0216116 وجاهي  3

 وجاهي  3 (2محاسبة مالية ) 0311103 وجاهي  3 (1محاسبة مالية ) 3111000

 مدمج 3 (2جامعة اختياري )متطلب   وجاهي  3 مبادئ االقتصاد الجزئي  3201500

 مدمج 3 مبادئ االدارة  0330100 مدمج 3 (1جامعة اختياري )متطلب  

 15الساعات: عدد  15الساعات: عدد 

 السنة الثانية 

 الفصل الدراس ي الثاني الدراس ي األول الفصل 

 اسم املادة  رقم املادة 
عدد 

 اتالساع
 اسم املادة  رقم املادة  نوع املادة 

عدد 

 الساعات
 نوع املادة 

 الكتروني  3 التربية الوطنية  111101 وجاهي  3 ( 1املتوسطة )املحاسبة  0311230

 وجاهي  3 ( 2املحاسبة املتوسطة ) 311231 وجاهي  3 االدارة املالية  0320211

 مدمج 3 محاسبة ادارية  311332 مدمج 3 مبادئ التسويق  0350110

 مدمج 3 محاسبة البنوك والتامين  311245 مدمج 3 محاسبة التكاليف  0311233

 مدمج 3 العلمي لألعمالاساليب البحث   380260 مدمج 3 محاسبة الشركات  0311210

 الكتروني  3 مهارات القيادة واالبتكار والريادة  0116102 مدمج 3 مبادئ االحصاء لألعمال  0380122

 18الساعات: عدد  18: الساعاتعدد 

 السنة الثالثة 

 الفصل الدراس ي الثاني الدراس ي األول الفصل 

 اسم املادة رقم املادة  نوع املادة عدد الساعات  اسم املادة رقم املادة 
عدد 

 الساعات 
 نوع املادة

 مدمج 3 نظم املعلومات االدارية  0330248 وجاهي  3 مبادئ االقتصاد الكلي  3201510

 وجاهي  3 التحليل املالي باستخدام الحاسوب  0311426 الكتروني  3 املحاسبة الجنائية   3114010

 مدمج 3 معايير التدقيق الدولية  0311333 مدمج 3 1مهارات االتصال االداري  3302000

 مدمج 3 محاسبه متقدمة  0311314 الكتروني  3 املحاسبة الحكومية   3113430

 مدمج 3 (1اختياري )متطلب تخصص   مدمج 3 ات تدقيق الحساب 3112320

 مدمج 3 (2اختياري )متطلب تخصص   مدمج 3 املحاسبة الضريبية   3112420

 18الساعات: عدد  18الساعات: عدد 

 السنة الرابعة 

 الفصل الدراس ي الثاني الدراس ي األول الفصل 

 اسم املادة رقم املادة  نوع املادة عدد الساعات  اسم املادة رقم املادة 
عدد 

 الساعات 
 نوع املادة

 مدمج 3 املحاسبة االسالمية  3114450 مدمج 3 قانون واخالقيات االعمال  3303030

 مدمج 3 نظم معلومات محاسبية  3114430 مدمج 3 معايير املحاسبة الدولية  3113160

 مدمج 3 التدريب امليداني  3114500 الكتروني  3 علوم عسكرية    1111000

 وجاهي  3 تطبيقات حاسوبية في املحاسبة  3114710 مدمج 3 (3جامعة اختياري )لب متط 

 مدمج 3 (4اختياري )متطلب تخصص   مدمج 3 (3متطلب تخصص اختياري ) 

 15الساعات: عدد  15الساعات: عدد 

 

 كلية األعمال 

 املحاسبة  قسم  

 الخطة االسترشادية

 املحاسبة  برنامج بكالوريوس


