
 قسم المحاسبة
 نموذج تعبئة الخطة الدراسية حسب المجاالت المعرفية

     ( ساعة معتمدة  81)   متطلبات التخصص والمجاالت المعرفية:
    

 ( 0310المحاسبة ) 

 ( ساعة معتمدة  27   ة:  ))أواًل( متطلبات الجامع

 ( ساعة معتمدة    24  )ثانيًا( متطلبات الكلية:    )

 -( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:    81 ) :)ثالثًا( متطلبات التخصص

 ( ساعة معتمدة   48 المتطلبات اإلجبارية:   ) -أ                

 معتمدة  ( ساعة 3   )المتطلبات االختيارية:  -ب                
 ( ساعة معتمدة   21المتطلبات المساندة: )  -ج                
 ( ساعة معتمدة   9المتطلبات االختيارية المساندة: )  -د                

 ساعة معتمدة ( 48 ): المتطلبات اإلجبارية -أ 

 اسم المادة رقم المادة المجال المعرفي ورقمه
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 0310110 3 (2ئ المحاسبة )مباد 0310111 المحاسبة المالية

 0310111 3 (1)محاسبة متوسطة 0310230 المحاسبة المالية
 0310230 3 (2محاسبة متوسطة ) 0310231 المحاسبة المالية
 0310111 3 الشركاتمحاسبة  0310210 المحاسبة المالية

 0310210 3 حاسبة متقدمةم 0310314 المحاسبة المالية

 0310332 3 تحليل القوائم المالية 0310422 النظرية المحاسبية والمعايير الدولية

 0310231 3 ومعاييرها المحاسبة الدولية 0310320 النظرية المحاسبية والمعايير الدولية

 0310320 3 نظرية المحاسبة 0310421 النظرية المحاسبية والمعايير الدولية

 0310111 3 محاسبة إدارية 0310332 حاسبة االدارية والتدقيقالم

 0310111 3 محاسبة تكاليف 0310233 المحاسبة االدارية والتدقيق

 3102310 3 تدقيق  الحسابات 3102320 المحاسبة االدارية والتدقيق

 3102320 3 معايير التدقيق الدولية 0310333 المحاسبة االدارية والتدقيق

 0310231 3 نظم المعلومات المحاسبية 0310443 المحاسبيةاالنظمة 

 3102100 3 محاسبة الضرائب 3102400 االنظمة المحاسبية

 3104310 االنظمة المحاسبية
المؤسسات الحكومية وغير محاسبة 

 3102310 3 الربحية

 0310111 3 محاسبة المنشآت المالية 0310242 االنظمة المحاسبية

 مكتب االعتماد وضبط الجودة
 جامعة فيالدلفيا 
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 & 

Accreditation Office  



 

 

 ساعة معتمدة (  3  )االختيارية: المتطلبات  -ب

 اسم المادة رقم المادة المجال المعرفي ورقمه
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 موافقة القسم 3 تدريب ميداني 3104500 مشروع تخرج/محاسبة
 موافقة القسم 3 مشروع تخرج 0310452 مشروع تخرج/محاسبة

 

 

 ساعة معتمدة (   21 )االجبارية المساندة:  المتطلبات  -ج

 اسم المادة رقم المادة المجال المعرفي ورقمه
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 مبادئ االقتصاد الكلي 9320151 االقتصادمساندة/

 0320211 3 ادارة االستثمار 0320432 االقتصادمساندة/

في  تاإلحصاء والرياضيامساندة/
 مجال العلوم االدارية

 0320108 3 حصاء االدار اال 0320208

 0330110 3 ادارة االنتاج والعمليات 0330223 اإلدارةمساندة/
 0330110 3 تطوير المهارات القيادية 0330420 مساندة/اإلدارة

 -- 3 التجارة االلكترونية 0371350 نظم المعلوماتمساندة/
 - 3 قانون وأخالقيات األعمال 0410322 الحقوقمساندة/

 

 

 ساعة معتمدة (  9  )االختيارية المسانده : طلبات المت -د

 اسم المادة رقم المادة المجال المعرفي ورقمه
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 0330110 3 السلوك التنظيمي 0330213 إدارة األعمال

 0330110 3 إدارة الموارد البشرية 0330317 إدارة األعمال

 0350110 3 ت العمالءإدارة عالقا 0350332 التسويق

 - 3 نظم المعلومات االدارية 0371248 إدارة نظم وشبكات األعمال
 - 3 إدارة منظمات األعمال الصحية 0380111 إدارة المستشفيات

 - 3 مبادئ اإلدارة الفندقية والسياحية 0381141 اإلدارة الفندقية والسياحية

 

 

 

 

 

 



 

 والمجاالت المعرفية التي يغطونها المحاسبةأسماء أعضاء الهيئة التدريسية لتخصص ي
 

 

 

 مكتب االعتماد وضبط الجودة
 لفيا جامعة فيالد

 

Quality Assurance 

 & 

Accreditation Office  

 التي  المجاالت المعرفية                     
 رـحسب المعايي يغطيها

 
 
 اسم عضو هيئة التدريس

 
 

 المحاسبة المالية
النظرية 
ة المحاسبي

 والمعايير الدولية

المحاسبة االدارية 
 والتدقيق

 االنظمة المحاسبية
مالحظات 

 اللجنة

   *  * د. محمود السحيمات

   *  * د. عبد العزيز عبد الرحمن

  *  * * د. بدر علوان

      د يوسف الهروط

   *  * د. دعاس قطريب

   *   د.نورالدين غفير

    * * د. محمد سعادات

    *  ن مزاهرةد بسما

     * د تامر رفاعة

  *  *  د على ذياب مساعدة

   * *  د عبير سمارة 

  *   * السيد حسن منصور

   *  * السيدة سامية العنزي 

  * * *  دينا عادل داوود السيدة

      


