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 المحاسبة.تميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في مجاالت الريادة و ال
 

 
 المحاسبة. مجاالتكفاءات مهنية متميزة ومبدعة في اإلسهام في إعداد 

 

 .إعداد كوادر مؤهله تأهيًلا علمياا وعملياا في مهنة المحاسبة .1
 .القرارات في مختلف العمليات المحاسبيةإعداد كفاءات متميزة وقادرة على اتخاذ  .2
ا ربط الجانب النظري والجانب التطبيقي العملي لمختلف مجاالت المحاسبة التخصصية لتأهيل الطلبة وفقا  .3

 .لمتطلبات سوق العمل وتحدياته
 .طلبةتنمية وتنشيط وتطوير البحث العلمي والندوات واألنشطة العلمية والعملية ألعضاء الهيئة التدريسية وال .4
تطوير الخطة التدريسية في القسم بما يتماشى مع تطورات مهنة المحاسبة وفقا للمعايير المحاسبية المحلية  .5

 .والعالمية
 .أهيل الطلبة الجتياز امتحانات التأهيل المهني في المحاسبةت .6

 

 
 علم المحاسبة. في األساسية المجاالت فهم .1
 .المالية البيانات تحليل في الكمية األساليب استخدام .2
 االلتزام بمنظومة أخًلقيات المهنة. .3
 تطبيق الرقابة الداخلية. .4
 تطبيق معايير اإلبًلغ المالي الدولية. .5
 تنفيذ قانون ضريبة الدخل والمبيعات على األفراد والمؤسسات. .6
 والتواصل بفاعلية ضمن فريق العمل.العمل  .7
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 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:( 132) من المحاسبة تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص

 

 %20.5 27 متطلبات الجامعة أوالا 
 %18 24 الكلية متطلبات ثانياا 
 %61.5 81 متطلبات التخصص ثالثاا 

132 100% 
 

 
 
 

 

      1.2.3.4  20  2 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  المساقُمستوى   التسلســــل

         

 

 18 المحاسبة المالية  1
 9 محاسبة األداء واتخاذ القرارات 2
 9 التدقيق ونظم المعلومات المحاسبية  3
 15 محاسبة متخصصة  4
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27
 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.

 

 المتطلبات السابقة الساعات المساقاسم  رقم المساق
 )س((50511108) 3 (1اللغة العربية ) 50511102
 )س((50511109) 3 (1اللغة االنجليزية ) 50511103
  0 (استدراكي)اللغة العربية  50511108
  0 (استدراكي)اللغة اإلنجليزية  50511109
  0 (استدراكي)مهارات الحاسوب  50511110
  3 التربية الوطنية 50511206
  3 العلوم العسكرية 50511308
 )س((50511110) 3 مهارات حاسوبية 50541103

  15 المجموع
 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (ساعات معتمدة 12) :االختياريةمتطلبات الجامعة  ب.
 

 المتطلبات السابقة الساعات المساقاسم  رقم المساق
 - 3 مهارات حياتية 50511204
 - 3 واإلبداعالريادة  50511306
)س((50511102) 3 (2اللغة العربية ) 50521101  
)س((50511103) 3 (2اللغة االنجليزية ) 50521102  
 - 3 النفسمبادئ علم  50521203
 - 3 حقوق اإلنسان 50521204
 - 3 الثقافة اإلسًلمية 50531101
 - 3 القدس والوصاية الهاشميةتاريخ  50531205
 - 3 البيئة والمجتمع 50541203
 - 3 الصحة والمجتمع 50541206
 - 3 االتصاالت واالنترنت 50541307
 - 3 لغة أجنبية 50541308

  36 المجموع
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24
 ساعة معتمدة( 24) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 - - 3 3 مبادئ إدارة األعمال 20111101
 - - 3 3 )1مبادئ محاسبة ) 20211101
 - - 3 3 مبادئ االدارة المالية 20311101
 - - 3 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101
 - - 3 3 مبادئ التسويق 20411101
 - - 3 3 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية 20541101
 - - 3 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية 20851101
 - - 3 3 اإلحصاء مبادئ 50551207

  - 24 24 المجموع
 

81
 ساعة معتمدة( 60) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 س.م 90اجتياز  3 - 3 التدريب العملي 20204432
 )س(( 20211101) - 3 3 (2مبادئ محاسبة ) 20211201
 )س(( 20211201) - 3 3 (1المحاسبة المتوسطة ) 20212102
 )س(( 20212202) - 3 3 محاسبة مالية متقدمة 20212103
 )س(( 20212102) - 3 3 (2محاسبة متوسطة ) 20212202
 )س(( 20211201) - 3 3 محاسبة الشركات 20212203
 )س(( 20212202) - 3 3 منهجية البحث العلمي في المحاسبة 20214104
 )س(( 20211201) - 3 3 المحاسبة اإلدارية 20221301
 )س(( 20212102) - 3 3 تحليل ومناقشة القوائم المالية 20223101
 )س(( 20212202) - 3 3 نظرية المحاسبة المالية 20224101
 )س(( 20212202) - 3 3 1معايير المحاسبة الدولية/ 20224203
 )س(( 20224203) - 3 3 2معايير المحاسبة الدولية/ 20224303
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 المتطلبات السابقة عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 )س(( 20211201) - 3 3 محاسبة التكاليف 20234201
 )س(( 20212102) - 3 3 تدقيق الحسابات 20633102
 )س(( 20633102) - 3 3 معايير تدقيق دولية 20634203
 )س(( 20212202) - 3 3 محاسبة جنائية 20634304
 )س(( 20212102) - 3 3 محاسبة الضرائب 20643101
 )س(( 20211201) - 3 3 محاسبة حكومية 20643202
 )س(( 20211201) - 3 3 محاسبة منشآت مالية 20643203
 )س(( 20212102) - 3 3 نظم المعلومات المحاسبية 20644101

  3 57 60 المجموع
 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 9)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 

 المتطلبات السابقة عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 )20111101)س(( - 3 3 اإلدارة االستراتيجية 20113104
20 312202  )س(( 20212102) - 3 3 محاسبة دولية 
 )س(( 20211201) - 3 3 موضوعات محاسبية باللغة االنجليزية 20244103
 )20411101)س(( - 3 3 إدارة التسويق 20421201
)س(( 20212102) - 3 3 المحاسبة اإلسًلمية 20613104  
 )س(( 20212102) - 3 3 تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب 20206422

  0 18 18 المجموع
 

12
 

 المتطلبات السابقة عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 )50551106)س(( - 3 3 بحوث العمليات 20133203
 )20311101)س(( - 3 3 اإلدارة المالية في الشركات المساهمة 20311202
 )20351101)س(( - 3 3 مبادئ االقتصاد الكلي 20351102
 - - 3 3 رياضيات األعمال 50551106

   12 12 المجموع
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   3 (1مبادئ المحاسبة ) 20211101
   3 مبادئ التسويق  20411101

 3 (1اللغة العربية ) 50511102
اللغة العربية 
 )استدراكي(

 

 3 (1اللغة االنجليزية ) 50511103
اللغة اإلنجليزية 

 )استدراكي(
 

   3 حياتيةمهارات  50511204
   3 مبادئ إدارة األعمال 20111101

  18 المجموع
 

 3 (2مبادئ محاسبة ) 20211201
محاسبة  مبادئ

(1( 
 

 3 (2اللغة االنجليزية ) 50521102
اللغة االنجليزية 

(1) 
 

  مبادئ التسويق 3 إدارة التسويق 20421201
   3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101
   3 رياضيات األعمال  50551106
   3 الريادة واإلبداع  50511306

   18 المجموع
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 3 (1محاسبة متوسطة ) 20212102
مبادئ محاسبة 

(2 )  

 3 شركاتالمحاسبة  20212203
مبادئ محاسبة 

(2 )  

 3 مبادئ االقتصاد الكلي  20351102
مبادئ االقتصاد 

  الجزئي

 3 دارية اإلمحاسبة ال 20221301
مبادئ محاسبة 

(2 )  

   3 مبادئ االدارة المالية  20311101

 3 محاسبة حكومية  20643202
مبادئ محاسبة 

(2 ) 
 

  18 المجموع
 

 3 ( 2محاسبة متوسطة ) 20212202
محاسبة متوسطة 

(1 )  

 3 محاسبة منشآت مالية 20643203
مبادئ محاسبة 

(2 )  

   3 اإلحصاءمبادئ  50551207
   3 التربية الوطنية 50511206

 3 تدقيق الحسابات  20633102
محاسبة متوسطة 

(1 )  

 3 محاسبة التكاليف 20234201
مبادئ محاسبة 

(2 ) 
 

   18 المجموع
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  ( 1محاسبة متوسطة ) 3 نظم المعلومات المحاسبية  20644101
  تدقيق الحسابات 3 معايير تدقيق دولية 20634203
  ( 2محاسبة متوسطة ) 3 محاسبة مالية متقدمة  20212103
   3 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية 20541101
  ( 1محاسبة متوسطة ) 3 محاسبة الضرائب 20643101

  ( 2محاسبة متوسطة ) 3 منهجية البحث العلمي في المحاسبة 20214104
  18 المجموع

 

20224203 
محاسبة متوسطة  3 1معايير المحاسبة الدولية/

(2 ) 
 

 تحليل ومناقشة القوائم المالية 20223101
محاسبة متوسطة  3

(1 )  

 3 مهارات حاسوبية 50541103
مهارات الحاسوب 

 )استدراكي(
 

20224101 
محاسبة متوسطة  3 نظرية المحاسبة المالية

(2 ) 
 

20613104 
محاسبة متوسطة  3 المحاسبة اإلسًلمية 

(1 ) 
 

20642202 
محاسبة متوسطة  3 تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب

(1 ) 
 

   18 المجموع
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 3 2معايير المحاسبة الدولية / 20224303
معايير المحاسبة 

 1الدولية /
 

 3 المحاسبة الجنائية  20634304
محاسبة متوسطة 

(2 ) 
 

   3 الثقافة اإلسًلمية  50533101

 3 في الشركات المساهمةالمالية دارة اال 20311202
مبادئ اإلدارة 

 المالية
 

  12 المجموع
 
 

  س.م 90اجتياز  3 التدريب العملي 20204432
   3 العلوم العسكرية  50511308

رياضيات لطلبة  3 بحوث العمليات  20133203
 االعمال

 

   3 أساسيات إدارة الموارد البشرية 20851101
   12 المجموع
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 .(( 1محاسبة متوسطة )، المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3محاسبة دولية )20221302
المختلفة، النظم المحاسبية المطبقة في بعض دول العالم وتأثيرها على المشروعات التي تمارس نشاطاتها في الدول 

 التالية:الموضوعات  المساقهذه  وتتضمن
 التعرف على أهم المشاكل التي تعترض إعداد القوائم المالية دولياا. -
 لقوائم الماليةواتأثير االختًلفات البيئية على النظم المحاسبية  -
 

 (.( 1محاسبة متوسطة )المتطلب السابق:  0،ع:3،ن:3تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب ) 20642202
ومحاسبة  واإلداريةستخدام البرامج المحاسبية الجاهزة في مواضيع المحاسبة المالية اإجراء تطبيقات محاسبية ب

 التطبيقات العامة.التكاليف وتحليل القوائم المالي. إعداد البيانات المالية الفعلية والتقديرية باستخدام 
 

 ( ( 1محاسبة متوسطة )، المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3محاسبة إسالمية ) 20613104
نشأة وتطوير المحاسبة منذ فجر اإلسًلم، مبادئ وقواعد المحاسبة في اإلسًلم  اإلسًلمية، المحاسبةمفهوم وأغراض 

ومقارنتها بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، عناصر القوائم المالية في المؤسسات اإلسًلمية، أدوات التمويل 
لمعالجة المحاسبية الخاصة االستصناع، وا المضاربة، اإلجارة، السلم، اإلسًلمي والتي تتضمن المرابحة، المشاركة،

 بكل منها، كما يتناول المساق محاسبة الزكاة ومحاسبة التأمين اإلسًلمي.
 

 .(مبادئ إدارة األعمال، المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3) االستراتيجيةاالدارة  20113104
وكيفية االستخدام الكفوء والفعال لمواردها المتاحة وتحليل الخيارات المتاحة أمام المنظمة  االستراتيجيةمفهوم اإلدارة 

شمولية  استراتيجيةوذلك بتحديد الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف ، وتقديم منظورا متكامًل يتجسد بصياغة 
داخلية  والخارجية من اجل تطوير ونمو لغرض تحقيق األهداف التي تسعى إليها المنظمة وتحليل وتشخيص بيئتها ال

ومراحل اإلدارة  االستراتيجيةالمنظمة وتحسين وضعها التنافسي وصوال إلى مستويات أداء عالية ودراسة نماذج اإلدارة 
 ومعرفة خصائص القرار االستراتيجي وتعريف الطالب بمجموعة من الحاالت الدراسية. االستراتيجية

 
 (.مبادئ التسويق ، المتطلب السابق:0،ع:3،ن:3التسويق ) إدارة 20421201

معالجة االستراتيجيات التسويقية لكافة عناصر المزيج التسويقي وكذلك  التسويقي،النشاط  إدارةفي  اإلداري المنهج 
الحديثة  والتطرق كذلك الى أساليب استخدام التقنيات التسويقية،التوجه الكمي في دراسة التسويق ومعالجة المشاكل 

 .االلكتروني(التسويق بـ )في النشاط التسويقي الذي يعرف 
3 
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 .1/معايير المحاسبة الدولية :  ، المتطلب السابق0،ع:3،ن:3) 2/معايير المحاسبة الدولية  20224303

وذلك بشرح باقي معايير االبًلغ المالي الدولية وتطبيقاتها  1مادة معايير المحاسبة الدولية / المساق اهذ يكمل
 .يةملالع
 

 ، المتطلب السابق :ال يوجد ( 0،ع:3،ن:3( )1مبادئ محاسبة ) 20211101
الرقابة الداخلية ماهية المحاسبة، عملية التسجيل، التسويات الجردية، استكمال الدورة المحاسبية، عمليات البضاعة، 

 والنقدية.
 

 ((1مبادئ محاسبة ) ، المتطلب السابق:0، ع:3، ن:3( )2مبادئ محاسبة ) 20211201
المخزون السلعي، المدينون، األصول المعمرة الملموسة وغير الملموسة، االلتزامات قصيرة االجل، حقوق المساهمين، 

 النقدية.االستثمارات في األوراق المالية، قائمة التدفقات 
 

 )( 2مبادئ محاسبة )، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3( )1محاسبة متوسطة ) 20212102
قائمة المركز  المفاهيمي لإلبًلغ المالي، نظام المعلومات المحاسبية، قائمة الدخل والمعلومات ذات العًلقة، اإلطار

 .تقييم المخزون السلعي المدينة،المالي وقائمة التدفقات النقدية والذمم 
 

 (( 1محاسبة متوسطة )، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3( )2) محاسبة متوسطة 20212202
 االمتًلك والتخلص من األصول المعمرة الملموسة، االلتزامات قصيرة االجل وااللتزامات المحتملة )الشرطية(،

التدفقات  االستثمارات، قائمة المخفضة وربحية السهم، األوراق المالية حقوق المساهمين، االلتزامات طويلة االجل،
 النقدية.

 
 )( 1محاسبة متوسطة )، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3تدقيق الحسابات ) 20633102

طبيعة التدقيق، نشأته وأهدافه، وأنواعالتدقيق والخدمات التي يقدمها المدققون، ومعايير التدقيق، وواجبات مدقق 
ومسؤولياته، وقواعد السلوك المهني وتخطيط عملية التدقيق، والرقابة الداخلية وأدلة التدقيق ومخاطر التدقيق الحسابات 

 وتقارير المدقق في ضوء معايير التدقيق الدولية.
 

 (تدقيق الحسابات، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن :3معايير التدقيق الدولية ) 20634203
الدولية، النصوص، التطور، التعديل، تطبيق المعايير على الواقع العملي، محددات التطبيق ماهية معايير التدقيق 

 .ومشاكله
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 (( 2مبادئ محاسبة )،المتطلب السابق:  0،ع:3،ن:3محاسبة إدارية ) 20221301
والمتغيرة والمختلطة، كيفية مفاهيم و أساسيات المحاسبة اإلدارية ، تحليل نقطة التعادل، وتصنيفات التكاليف الثابتة 

استخدام المصادر المختلفة للمعلومات بشكل عام والمعلومات المحاسبية على وجه الخصوص في مجاالت التخطيط 
والرقابة ومحاسبة التكاليف ، تحليل عًلقة التكلفة والحجم والربح وإعداد الموازنات التقديرية الشاملة والموازنات 

زنات الخاصة بالنفقات الرأسمالية والتكاليف المًلئمة للقرارات غير الروتينية وعًلقتها بمحاسبة التقديرية المرنة والموا
 .المسؤولية ومراكز اإليرادات والربحية وإعداد التقارير المًلئمة للمدراء من داخل الشركات

 
 (( 2مبادئ محاسبة )،المتطلب السابق:  0،ع:3،ن:3محاسبة تكاليف ) 20234201

والمفاهيم األساسية لمحاسبة التكاليف، نشأة محاسبة التكاليف وتطورها وأهدافها، وتصنيفات التكاليف المبادئ 
وتوضيح دورة محاسبة التكاليف الصناعية والقوائم المالية، والتعرف على نظام محاسبة األوامر اإلنتاجية ونظام تكلفة 

تخدام محاسبة التكاليف المعيارية في الرقابة على المراحل، وإيضاح نظام محاسبة التكاليف حسب األنشطة، واس
 .التكاليف والتعرف على كيفية استخدام معلومات التكاليف في اتخاذ القرارات اإلدارية

 
 (.( 2مبادئ محاسبة )، المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3محاسبة الشركات ) 20212203

)األشخاص واألموال(. تأسيس شركات األشخاص، اإلطار المفاهيمي والقانوني والعملي للمحاسبة عن الشركات 
والتغير في الشركاء، وتوزيع األرباح وتصفية الشركة، تأسيس شركات األموال وطرح األسهم لًلكتتاب العام وتكوين 
االحتياطيات، وزيادة رأس مال الشركة )بإصدار أسهم جديدة أو بقرض السندات( وإصدار السندات، وتصفية شركات 

 .األموال
 

 (.( 1محاسبة متوسطة )، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3تحليل ومناقشة القوائم المالية ) 20223101
 :مفاهيم وأساسيات تحليل القوائم المالية في الشركات، ويتضمن تحليل عناصر القوائم المالية الرئيسية التالية

 .قائمة الدخل  -
 .قائمة التدفقات النقدية  -
 .حقوق الملكيةقائمة التغير في   -
 قائمة المركز المالي )الميزانية العمومية(  -

وذلك من وجهة نظر المستفيدين والمستخدمين األساسيين لهذه القوائم لناحية تحليل االستثمار واالئتمان والسيولة 
ومناقشة مزايا والربحية والرفع المالي واستخدام النسب المالية للعرض المالي والتحليل األساسي األفقي والعامودي 

 .ومحددات التحليل األحادي للنسب المالية في الشركات
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 (( 1محاسبة متوسطة )، المتطلب السابق: 0،ع: 3،ن: 3محاسبة الضرائب ) 20643101

مفاهيم وأساسيات المحاسبة الضريبية وحسب القانون األردني وما ينعكس ذلك على البيانات المالية للمؤسسات 
وبشكل عام على جميع الوحدات الخاصة العاملة في السوق األردني وجزء منها ما يتم خارج وللشركات الخاصة 

األردن، واإلجراءات التي تتم من حيث فتح حساب األمانات الضريبية وتحويل أرصدتها لخزينة الدولة، كذلك ما 
مشروع وكل ذلك وفقاا للقانون يستحق على األفراد وضمن حدود القانون، واإلعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي ال

المعالجة  الخاص بضريبة الدخل والمبيعات. باإلضافة إلى بعض المقارنات بقوانين الضريبة بين بعض الدول
 .12المحاسبية للضرائب وبالذات األصول وااللتزامات الضريبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 .(( 2محاسبة متوسطة )، المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3المحاسبة المالية المتقدمة ) 20212103

إعداد القوائم المالية المتعلقة باندماج  لذلك،أشكال االستثمار خصوصا أشكال اندماج الشركات والمعالجة المحاسبية 
 .الشركات والعًلقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها من الناحية المحاسبية

 
 .( ( 2محاسبة متوسطة )، المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3) 1الدولية معايير المحاسبة 20224203

أهمية المنظمات المهنية المحاسبية ونشوء وتطور معايير المحاسبة الدولية، ودور هذه المنظمات في إعداد وإصدار 
يقلل الفروق في هذه المعايير، واستخدامها في المعالجات المحاسبية لإلحداث المالية وإعداد القوائم المالية بشكل 

المعالجات المحاسبية وشكل وتبويب القوائم بين مختلف الدول. كما يتضمن المساق شرح ومناقشة عدد من معايير 
 المحاسبة الدولية، وعًلقة تلك المعايير مع أهم ما تم التوصل إليه من معايير اإلبًلغ المالي الدولية.

 
 (( 2مبادئ محاسبة )السابق: المتطلب   0،ع:3،ن:3محاسبة حكومية ) 20643202

التعريف بالمحاسبة الحكومية ووظائفها، الفرق بينها وبين المحاسبة المالية، خصائص القطاعين الحكومي والتجاري. 
نظرية االموال المخصصة، األسس المحاسبية، الموازنة العامة للدولة، الدورة المستنديه والمحاسبة عن اإليرادات 

تقديرها، السلف واألمانات، النظام المحاسبي الحكومي، الحسابات الحكومية، التقارير والقوائم  والنفقات العامة وطرق 
المالية. الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، التنظيمات غير الهادفة للربح: خصائصها، أنواعها، المحاسبة في هذه 

 .التنظيمات
 

 (( 2مبادئ محاسبة )السابق:  ،المتطلب 0،ع:3،ن:3محاسبة منشآت مالية ) 20643203
المعالجات المحاسبية المتبعة في مؤسسات القطاع المالي، ربط الواقع النظري األكاديمي بالجانب العملي التطبيقي 

 .من خًلل تنفيذ حاالت عملية
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 (( 1محاسبة متوسطة )المتطلب السابق:  0،ع:3،ن:3نظم المعلومات المحاسبية ) 20644101

المعلومات المحاسبية وذلك بالتركيز على األهداف والمفاهيم األساسية، والتكنولوجيا ذات العًلقة، ودورة ماهية نظم 
معالجة البيانات )اإلدخال، التخزين، المعالجة، المخرجات( ومفاهيم قواعد البيانات، ودورات العمليات التشغيلية )دورة 

جور( ودورة التقرير المالي، وتطوير نظم المعلومات المحاسبية من اإليرادات، دورة النفقات، دورة اإلنتاج، دورة األ
 التخطيط، والتحليل، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة.

 
 (. ( 2محاسبة متوسطة )،المتطلب السابق:  0،ع:3،ن:3منهجية البحث العلمي في المحاسبة ) 20214104

يد الخطوات الواجب إتباعها عند إجراء البحث العلمي، كما يتعرض أساليب البحث العلمي في المحاسبة وأنواعه وتحد
 إلى كيفية صياغة الفروض الخاصة بالبحث والطرق اإلحصائية الخاصة باختبار هذه الفروض.

 
 (( 2محاسبة متوسطة )،المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3المحاسبة الجنائية ) 20634304

 التي وااللتزامات المحاسب يقدمها التي التقاضي خدمات وتقديم النزاعات فض في والمشاركة والتحكم وتقييم دراسة
 محايدة جهة من القانونية الخدمات وتقديم القوائم في والفساد والتًلعب الغش عن واإلفصاح النزاعات عن تنجم

 مواضيع: على التركيز مع ومستقلة
  والغش الهيكلة وإعادة المًلءة وسوء اإلفًلس عمليات
  وتقنياته الحاسوب باستخدام القضائي التحليل عمليات
  واالقتصادي والمالي اإلداري  الفشل
  والمحاسبي المالي والنظام الحماية وأنظمة قوانين إعداد
 القضائية بالمحاسبة متخصصة مهنية شهادات إعداد

 
 (د الجزئيمبادئ االقتصا ، المتطلب السابق:0، ع:3، ن:3مبادى االقتصاد الكلي )20351102

يهدف هذا المساق لدراسة مواضيع تخص البطالة والتضخم والناتج المحلي والدخل القومي، والنظريات الحديثة في 
تحديد مستوى الدخل التوازني وطرق قياسها والمشاكل التي تواجه حسابات الدخل القومي والفرضيات التي استندت 

الحديثة. كما خصص المساق فصًلا لمعالجة موضوع التجارة الخارجية عليها كل من النظرية الكًلسيكية والنظرية 
 وأهميتها في النشاط االقتصادي مع القاء الضوء على السياسات التجارية المختلفة.
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 السابق: ال يوجد( ، المتطلب0، ع:3، ن:3رياضيات األعمال ) 50551106

وتعلم كيفية استخدام هذه المعرفة واالدوات لفهم، وشرح،  يركز هذا المساق على األدوات األساسية في علم الرياضيات
وحل االحداث والمشاكل في عالم االقتصاد وإدارة االعمال الحقيقي. وتشمل المواضيع في علم الرياضيات التي سوف 

ة الخطية، يتم التعامل معها في هذا المساق: المعادالت واالقترانات بدرجاتها المختلفة، والجبر، والمصفوفات والبرمج
 واللوغاريتمات والتفاضل والتكامل

 
 المتطلب السابق: ال يوجد      ع(  : 0 ن،: 3)اإلحصاء مبادئ 50551207

البيانات وتمثيلها بالجداول والرسم، مقايس النزعة المركزية والتشتت، طرق العد، التباين، توزيع ذات الحدين، قوانين 
 .توزيعات المعاينة، االرتباط واالنحدار، معامل االرتباطاالحتمال، المتغيرات العشوائية، 

 
 المتطلب السابق: ال يوجد  : ع(0: ن ، 3األعمال                     ) مبادئ إدارة20111101 

مناقشة وتحليل المبادئ األساسية والمفاهيم والمصطلحات والممارسات اإلدارية، مع إيًلء اهتمام خاص إلى 
االدارية والوظائف اإلدارية األساسية من تخطيط، وتنظيم، وقيادة وتوجيه، ورقابة إضافة إلى تطور الفكر المستويات 

اإلداري المعاصر من خًلل استكشاف نظريات اإلدارة وممارستها في ادارة المنظمة وموظفيها لتلبية احتياجات 
 مية.المؤسسات العامة والخاصة الحديثة وبما يتًلءم مع اإلدارة العال

 
 المتطلب السابق: ال يوجد( 0، ع:  3، ن:  (3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101

المبادئ االساسية المتعلقة بتعريفه واهدافه وادوات التحليل االقتصادي مع عرض الهم النظم االقتصادية الموجودة في 
ة االقتصادية وطريقة عًلجها كما يركز عالمنا واستعراض اهم المرتكزات التي تقوم عليها، وبيان موقفها من المشكل

المقرر على توضيح اهم موضوعات النظرية االقتصادية الجزئية مثل نظرية الطلب وقانون الطلب وسلوك المستهلك 
وكيفية تحقيقه للوضع االمثل اما جانب العرض فيشمل نظرية العرض وقانون العرض وسلوك المنتج والمنشأة وكيفية 

ثل في ظل دوال االنتاج والتكاليف ومن خًلل العمل في االسواق المختلفة وخصوصا سوق تحقيقها للوضع االم
 .المنافسة الكاملة وسوق االحتكار

 
 المتطلب السابق: ال يوجد( 0، ع:  3، ن:  (3مبادئ االدارة المالية 20311101

بأشكاله المختلفة ويوازن هذا المساق ما الطرق التحليلية التي تساعد الطلبة على فهم وتحليل ادوات التحليل المالي 
 .بين النظرية والتطبيق

  



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (14/2020-2021), Decision No.: 13, Date: 08/02/2021 

 
17-18 

 

 
 المتطلب السابق: ال يوجد( 0، ع:  3، ن:  (3 أساسيات ادارة الموارد البشرية 20851101

 والتعيين االختيار الموارد البشرية، االستقطاب العمل، تخطيط تحليل وأهمها ووظائفها، وأهميتها البشرية الموارد إدارة
 وإدارة األداء، وإدارة االحتفاظ بالعاملين. والتدريب والتطوير والتعويضات

 
 ، المتطلب السابق : ال يوجد (. 0،ع:3،ن:3م المعلومات اإلدارية ) أساسيات نظ 20541101

نواع تحقيق أهداف األعمال االستراتيجية. يوفر هذا المساق مقدمة لنظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، ويحدد األ
األساسية لنظم المعلومات التجارية، ومفاهيم تطوير نظم المعلومات، وتطبيق البرمجيات. سيتم عرض الطالب على 
أهمية إدارة نظم المعلومات اإلدارية، وإدارة موارد المعلومات وقضايا اإلدارة في تطوير النظم. يتم التركيز على 

 بتطوير ونشر واستخدام نظم المعلومات.االعتبارات اإلدارية العليا المستوى المرتبطة 
 

 ، المتطلب السابق : ال يوجد (. 0،ع:3،ن:3)  مبادئ التسويق 20411101
يركز هذا المساق على دراسة التسويق كمبادئ وأسس ومفاهيم أوليه وأهداف التسويق والعوامل المؤثرة عليه ويهدف 

التسويقية الحديثة ويشمل دراسة تطور مفاهيم التسويق وعناصر هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمبادئ والمفاهيم 
مزيجه وركائز بنائه ومنافعه وانواعه وعيوبه، والبيئة التسويقية وتجزئة التسويق، وسلوك المستهلك، ومعلومات وبحوث 

تصاالت التسويق، واالسواق المستهدفة، وتطوير المنتجات، والقنوات التوزيعية، ووضع السياسات السعرية واال
 .التسويقية المتكاملة وعناصره الترويجية والتسويق االلكتروني ومنافعه ومزاياه واهميته

 
 رياضيات لطلبة االعمال: ع (   المتطلب السابق: 0: ن ، 3) بحوث العمليات 20133203

المشاكل المعقدة التي م أساليب النمذجة الرياضية، واإلحصاءات، والخوارزميات للوصول إلى قرارات مثلى ازاء ااستخد
تهدف الى تعظيم )الربح، وأسرع حل، أكبر انتاجية... الخ( أو تقليل الكلفة )تقليل الخسارة، وخفض المخاطر، الخ( 
من خًلل وضع دالة الهدف. وتهدف بحوث العمليات الى استخدام البيانات اإلحصائية للحصول على أفضل الحلول 

 اء الكلي.الممكنة، مما يعمل على تحسين األد
 

 ( 2مبادئ محاسبة ): ع (   المتطلب السابق: 0: ن ، 3ة باللغة االنجليزية ))يموضوعات محاسب 20244103
هذا المساق يهدف إلى تطور المعرفة والمهارات الًلزمة لفهم وتطوير وتحليل التقارير المالية التأسيسية. وتشمل 

للملكية )الخدمات والترويج( األساسية، وإعداد القوائم المالية األساسية المواضيع جميع الخطوات في الدورة المحاسبية 
)بيان الدخل، الميزانية العمومية، واإلنصاف، والتدفق النقدي بيان المالك، ويشمل أيضا المعالجة المحاسبية األساسية 

 للذمم، األصول الثابتة واالستثمارات الحالية والمطلوبات المتداولة.
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 مبادئ اإلدارة المالية: ع (   المتطلب السابق: 0: ن ، 3) المساهمة لشركاتفي ااإلدارة المالية  20311202
يزود هذا المساق الطلبة بالمفاهيم والمعلومات الضرورية، ويتناول هذا المساق الطرق التحليلية التي تساعد الطلبة 

 زن هذا المساق ما بين النظرية والتطبيق.على فهم وتحليل ادوات التحليل المالي بأشكاله المختلفة ويوا
 

 ( 2: ع (   المتطلب السابق: محاسبة متوسطة )0: ن ، 3) نظرية المحاسبة المالية 20224101
االلمام بالجوانب واالطر النظرية والمفاهيمية للمحاسبة المالية وكذلك مناهج البحث المحاسبي. كما يركز على اإلطار 

 المحاسبة الدولية.المفاهيمي لمعايير 
 

 ساعة 90: ع (   المتطلب السابق: اجتياز 3: ن ، 0) التدريب العملي 20204432
يقوم الطالب بالتدريب عملياا ألحد الشركات لتطبيق جميع ما درسه في مواد المحاسبة تحت إشراف أعضاء هيئة 

 .التدريس في القسم


