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621 اخلطة:ساعات                                                    العلوم اإلدارية الكلية:                                                     البكالوريوس الدرجة:  
 ولاملستوى األ

 ساعات نشاط المقرر نوع المتطلب المتطلب الساعات المقرر سما رمز المقرر

 (2نظري ) متطلب جامعة - 2 (1ثقافة إسالمية ) 2-سلم 111

 (2نظري ) متطلب جامعة - 2 مهارات لغوية 2-عرب201

 (2نظري ) متطلب كلية - 2 مهارات التعلم والتفكير والبحث 2-رمه100

 (3نظري ) متطلب كلية - 3 الدارةا مبادئ 3-دار103

 (2نظري ) متطلب كلية - 2 اللغة اإلنجليزية  2-نجل102

 (3) عملي متطلب كلية - 3 1-حاسب الي 3-حال 101

 (3نظري ) متطلب كلية - 3 االقتصاد الجزئي مبادئ 3-قصد104

 17 المجموع                                                               

 املستوى الثاني

 ساعات نشاط المقرر نوع المتطلب المتطلب الساعات المقرر سما رمز المقرر

 (2نظري ) متطلب جامعة - 2 (2ثقافة إسالمية ) 2-سلم112

 (2نظري ) متطلب جامعة - 2 التحرير العربي  2-عرب202

 (3نظري ) متطلب كلية - 3 لرياضيات االداريةا 3-ريض 105

 (2نظري ) متطلب كلية 2-مهر100 2 مهارات االتصال 2-دار106

 (3نظري ) متطلب كلية 3-قصد104 3 االقتصاد الكلي مبادئ 3-قصد107

 (3نظري ) متطلب كلية - 3 1-مبادئ المحاسبة 3-حسب108

 (3نظري ) متطلب كلية 2-نجل102 3 عمالاللغة اإلنجليزية لأل 3-نجل 109

      

 18                                                       المجموع            

 المستوى الثالث

 ساعات نشاط المقرر نوع المتطلب  المتطلب الساعات المقرر سما رمز المقرر

 (2نظري ) متطلب جامعة - 2 3الثقافة اإلسالمية  2 –سلم 113

 (2) نظري متطلب كلية 3-دار 103 2 اإلدارة المالية 2-مال  201

 (3نظري ) متطلب كلية 3-ريض105 3 مبادئ اإلحصاء 3-إحص 202

 (3نظري ) متطلب كلية - 3 مبادئ التسويق 3-تسق 203

 (2نظري ) متطلب كلية 3-دار 103 2 األعمالفي ريادة ال 2-دار 204

 (2نظري ) متطلب كلية - 2 المدخل إلى القانون  2-قان 205

 (3نظري ) تخصصمتطلب  3-حسب108 3 2–مبادئ المحاسبة  3-حسب 211

 17المجموع                                                          
 المستوى الرابع

 ساعات نشاط المقرر نوع المتطلب المتطلب الساعات المقرر سما رمز المقرر

 (2نظري ) متطلب جامعة - 2 4الثقافة اإلسالمية  2 –سلم 114

 (3نظري ) تخصص 3-حسب 211 3 1-التكاليف محاسبة  3-حسب  212

 (2نظري ) تخصص 2-قان 205 2 القانون التجاري   2-قان 273

 (3نظري ) تخصص 3-حسب 211 3 محاسبة الزكاة والضرائب 3-حسب  214

 (2نظري ) تخصص 3-حسب 211 2 محاسبة شركات األشخاص 2-حسب  215

 (3نظري ) صصتخ 3-حسب108 3 المحاسبة الحكومية 3-حسب 216

 (3نظري ) تخصص  3-حسب108 3 المحاسبة باللغة اإلنجليزية  3-حسب  217

                                                         18                                                          المجموع     
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 املستوى اخلامس

 ساعات نشاط المقرر نوع المتطلب المتطلب الساعات المقرر سما رمز المقرر

 (3نظري ) كلية 2-مال  201 3 بحوث العمليات 3-كمي 301

 (3نظري ) تخصص 3-حسب 211 3 المتوسطةمحاسبة ال 3-حسب 310

 (3نظري ) تخصص 3-حسب  212 3 (2محاسبة التكاليف ) 3-حسب 311

 (3نظري ) خصصت 3-حسب 211 3 محاسبة شركات األموال 3-حسب 312

 (3نظري ) تخصص 3-حسب 211 3 المراجعة الداخلية 3-حسب 313

 (3نظري ) تخصص 3-حسب 211 3 نظم المعلومات المحاسبية 3-حسب 314

 18المجموع                                                           

 املستوى السادس

 ساعات نشاط المقرر ع المتطلبنو المتطلب الساعات المقرر سما رمز المقرر

3-دار 430  (3نظري ) متطلب كلية - 3 مناهج البحث العلمي 

2-فقه 311 3-حسب 316متزامن مع  2 فقه المعامالت المالية   (2نظري ) تخصص 

3-حسب 315 3-حال110 3 تطبيقات محاسبية بالحاسب   (3) عملي تخصص 

3-حسب 316 البنوك والتأمينمحاسبة   3-حسب 211 3   (3نظري ) تخصص 

3-حسب 317 3-حسب 313 3 المراجعة الخارجية   (3نظري ) تخصص 

2-دار  328 3-دار 301 2 إدارة العمليات   (2نظري ) تخصص 

3-حسب 318  

3-حسب 319  

 أو محاسبة النفط 

 النظم المحاسبية المتخصصة
3-حسب 310 2  

 (2نظري ) تخصص اختياري

 18                               المجموع                            

 املستوى السابع

 ساعات نشاط المقرر نوع المتطلب المتطلب الساعات المقرر سما رمز المقرر

 (3نظري ) تخصص 3-حسب 313 3 المحاسبة المهنية 3-حسب 411

 (3نظري ) تخصص 3-حسب 312 3 نظرية المحاسبة 3-حسب 412

 (3نظري ) تخصص 2-مال  201 3 التحليل المالي 3-حسب 413

 (3نظري ) تخصص 3-حسب 310 3 المتقدمةالمحاسبة  3-حسب 414

 (3نظري ) تخصص 3-حسب  212 3 المحاسبة اإلدارية 3-حسب 415

 2 -حسب 416

 2-حسب 417

 أو معاصرة محاسبية قضايا

 المحاسبة الدولية
2 

 (2نظري ) اختياري تخصص 3-حسب 310

 17                                         المجموع                  

 املستوى الثامن

 ساعات نشاط المقرر نوع المتطلب المتطلب الساعات المقرر سما رمز المقرر

 3 التدريب التعاوني 3-حسب 418

 3-دار 304

 3-حسب 411

 3-حسب 317

 (3) عملي تخصص

                                                    3                                                                  المجموع    

 


