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 .متميزة ذات قدرات متخصصة في مهنة المحاسبة والتشريعات القانونيةيادة علمية ر 
 

التطوير المهني المحاسبي للطلبة في مهنة المحاسبة والتشريعات القانونية والتجارية لمنظمات 
 .األعمال

 

ق الخاصة باألورا تأهيل كوادر لديهم القدرة على ممارسة مهنة المحاسبة والتشريعات القانونية .1
 .المالية والتجارية

 .تأهيل الطلبة الجتياز امتحانات التأهيل المهني في المحاسبة .2
ات ا مع متطلبشي  اد سوق العمل بخريجين تتوفر لديهم المعرفة المهنية والمهارات العالية تمتزوي .3

 ل.سوق العم
 .المحاسبة وقانون األعمال لتطورات العلمية في تخصصلرفد سوق العمل بكوادر مواكبة  .4
 

 
 

 المحاسبة وقانون األعمال. في األساسية المجاالت فهم .1
 .المالي عمليات التحليل في الكمية األساليب استخدام .2
 .الجوانب القانونية الخاصة بالعمل المالي إدراك .3
 تطبيق عمليات التدقيق والرقابة. .4
 والقواعد النظرية للمحاسبة على مؤسسات القطاع العام والخاص. األسستطبيق  .5
 .أنواعهاالعمل والضمان االجتماعي والضرائب بمختلف  قوانين تنفيذ .6
 .العمل والتواصل بفاعلية ضمن فريق العمل .7
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ساعة معتمدة موزعة ( 132) منوقانون االعمال  المحاسبة البكالوريوس في تخصصتتكون الخطة الدراسية لدرجة 

 على النحو اآلتي:
 

 %20.5 27 متطلبات الجامعة أوال  
 %18 24 متطلبات الكلية ثانيا  
 %61.5 81 متطلبات التخصص ثالثا  

132 100% 
 

 
 

 

      1.2.3.4.
5.6 

 60  2 

 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  المساقُمستوى   التسلســــل
         

 

 15 المحاسبة المالية  1
 9 اتمحاسبة األداء واتخاذ القرار 2
 9 التدقيق ونظم المعلومات المحاسبية  3
 9 محاسبة متخصصة  4
 15 القانون  5
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27*

 ساعة معتمدة (21)متطلبات الجامعة اإلجبارية:  .أ

 

 
 

 - 0 اللغة العربية )استدراكي( 50511108
 - 0 اللغة اإلنجليزية )استدراكي( 50511109
 - 0 مهارات الحاسوب)استدراكي( 50511110

 )س(50511108) 3 )اللغة العربية( 1مهارات االتصال والتواصل 50511104
 )س(50511109) 3 )اللغة اإلنجليزية( 1مهارات االتصال والتواصل 50511105
 - 3 التربية الوطنية 50511206
 - 3 العلوم العسكرية  50511308
 - 3 الريادة واالبتكار  50511305
 - 3 مهارات حياتية  50511204
 - 3 القيادة والمسؤولية المجتمعية  50511207

 
 ساعات معتمدة( يختارها الطالب من المساقات اآلتية: 6متطلبات الجامعة االختيارية: ) ب.

 
 

 

 50511110 3 مهارات حاسوبية  50541103
 50511110 3 الثقافة الرقمية  50541309
 50511104 3 )اللغة العربية( 2مهارات االتصال والتواصل  50521106
 50511105 3 )اللغة اإلنجليزية( 2مهارات االتصال والتواصل  50521107
 - 3 علم النفس   مبادئ 50521203
 - 3 حقوق اإلنسان  50521204
 - 3 الثقافة اإلسالمية  50531101
 - 3 تاريخ القدس والوصاية الهاشمية  50531205
 - 3 التنمية والبيئة 50541204
 - 3 الصحة والمجتمع  50541206
 - 3 لغة اجنبية   50541308
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24
 ساعة معتمدة( 24) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.

 

 السابقالمتطلب  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 اإلداريةأساسيات نظم المعلومات  20541101
 ------- - 3 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية 20851101
 ------- - 3 3 اإلحصاء مبادئ 50551207

  0 24 24 المجموع
 

81
 ساعة معتمدة( 60) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.

 

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 )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(( 20211201) - 3 3 المحاسبة اإلدارية 20221301
 )س(( 20212102) - 3 3 تحليل ومناقشة القوائم المالية 20223101
 )س(( 20211201) - 3 3 محاسبة التكاليف 20234201
 )س(( 20212102) - 3 3 تدقيق الحسابات 20633102
 )س(( 20633102) - 3 3 معايير تدقيق دولية 20634203
 )س(( 20212102) - 3 3 محاسبة الضرائب 20643101
 )س(( 20211201) - 3 3 محاسبة حكومية 20643202
 )س(( 20211201) - 3 3 محاسبة منشآت مالية 20643203
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 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 )س(( 20212102) - 3 3 نظم المعلومات المحاسبية 20644101
 )س(( 30311101) - 3 3 عقود تجارية 20650301
 ------- - 3 3 التشريعات التجارية 20651201
 )س(( 30311101) - 3 3 قانون التجارة الدولية 20652209
 ------- - 3 3 مدخل إلى علم القانون  30311101
 )س(( 30311101) - 3 3 مصادر االلتزام 30311202
 )س(( 30311101) - 3 3 القوانين االجتماعية 30313206

  0 60 60 المجموع
 

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

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 )س(( 20212202) - 3 3 1معايير المحاسبة الدولية/ 20224203
)س(( 20211201) - 3 3 موضوعات محاسبية باللغة االنجليزية 20244103  
)س(( 20212102) - 3 3 المحاسبة االسالمية 20613104  
 )س(( 20651201) - 3 3 حوكمة الشركات 20630401
 )س(( 20212202) - 3 3 محاسبة جنائية 20634304
)س(( 20212102) - 3 3 تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب 20642202  
 )س(( 30311101) - 3 3 التشريعات التجارية االلكترونية 30253107
 ------- - 3 3 المالية العامة والضرائب 30342202

  0 24 24 المجموع

12
 

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 ------- - 3 3 األعمالأخالقيات  20123102
)س(( 20212202) - 3 3 منهجية البحث العلمي في المحاسبة   20214104  
 )20351101)س(( - 3 3 مبادئ االقتصاد الكلي  20351102
 ------ - 3 3 رياضيات األعمال  50551106

  0 12 12 المجموع
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 السنة األولى
 الفصل األول

 الساعات  المساقاسم  المساقرقم 
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق المعتمدة

  - 3 (1مبادئ المحاسبة ) 20211101
  - 3 مبادئ التسويق  20411101

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

 - 3 (1اللغة االنجليزية ) 50511103
اللغة اإلنجليزية 

 )استدراكي(
  - 3 مدخل إلى علم القانون  30311101
  - 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية 20851101

  18 المجموع
 

 الفصل الثاني

 الساعات  المساقاسم  المساقرقم 
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق المعتمدة

  (1مبادئ محاسبة ) 3 (2مبادئ محاسبة ) 20211201
  (1اللغة االنجليزية ) 3 (2)اللغة االنجليزية  50521102

 3 مصادر االلتزام  30311202
مدخل إلى علم 

 القانون 
 

  - 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101
  - 3 مبادئ اإلدارة المالية 20311101
  - 3 البيئة والمجتمع 50541203

   18 المجموع
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 السنة الثانية
 الفصل األول

 الساعات المساقاسم  المساقرقم 
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق المعتمدة

  ( 2مبادئ محاسبة ) 3 (1متوسطة )المحاسبة ال 20212102
  ( 2مبادئ محاسبة ) 3 محاسبة شركات 20212203
   3 التشريعات التجارية 20651201
  ( 2مبادئ محاسبة ) 3 دارية االمحاسبة ال 20221301
  - 3 مبادئ اإلحصاء 50551207

 3 القوانين االجتماعية 30113206
مدخل إلى علم 

 القانون 
 

  18 المجموع
 

 الفصل الثاني

 اسم المساق رقم المساق
 الساعات
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق المعتمدة

 3 ( 2محاسبة متوسطة ) 20212202
محاسبة متوسطة 

(1 ) 
 

 3 تدقيق حسابات  20633102
محاسبة متوسطة 

(1 ) 
 

محاسبة متوسطة  3 نظم معلومات محاسبية  20644101
(1 ) 

 

  - 3 الريادة واإلبداع  50511306

 3 تحليل ومناقشة القوائم المالية 20223101
محاسبة متوسطة 

(1 ) 
 

  ( 2مبادئ محاسبة ) 3 محاسبة التكاليف 20234201
   18 المجموع
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 السنة الثالثة
 الفصل األول

 الساعات المساقاسم  رقم المساق
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق المعتمدة

محاسبة متوسطة  3 محاسبة جنائية 20634304
(2) 

 

  ( 2مبادئ محاسبة ) 3 محاسبة حكومية  20643202
  - 3 رياضيات األعمال  50551106

20212103 
محاسبة متوسطة  3 محاسبة مالية متقدمة 

(2) 
 

20652209 
مدخل إلى علم  3 الدوليةقانون التجارة 

 القانون 
 

  - 3 مبادئ إدارة األعمال 20111101
  18 المجموع

 
 الفصل الثاني

 الساعات اسم المساق رقم المساق
 المعتمدة

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

  تدقيق الحسابات 3 معايير التدقيق الدولية  20634203

20643101 
محاسبة متوسطة  3 محاسبة الضرائب 

(1 ) 
 

  - 3 أخالقيات األعمال 20123102

مدخل إلى علم  3 عقود تجارية 20650301
 القانون 

 

  - 3 الثقافة االسالمية 50531101

20351102 
مبادئ االقتصاد  3 مبادئ االقتصاد الكلي

 الجزئي
 

   18 المجموع
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 السنة الرابعة
 الفصل األول

 الساعات المساقاسم  المساقرقم 
 المعتمدة

 المتطلب المتزامن المتطلب السابق

34220203    3 ضرائبالمالية العامة وال 

 3 محاسبة منشات مالية 20643203
مبادئ محاسبة 

(2 ) 
 

  -  التربية الوطنية 50511206

30253107 
مدخل إلى علم  3 االلكترونية التجاريةتشريعات ال

 القانون 
 

  12 المجموع
 

 الفصل الثاني

 الساعات المساقاسم  المساقرقم 
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق المعتمدة

محاسبة متوسطة  3 منهجية البحث في المحاسبة 20214104
(2) 

 

50541103 
مهارات الحاسوب  3 مهارات حاسوبية

 )استدراكي(
 

  - 3 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية 20541101
   3 العلوم العسكرية  50511308

   12 المجموع
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 ، المتطلب السابق :ال يوجد ( 0،ع:3،ن:3)( 1مبادئ محاسبة ) 20211101

اخلية الد الرقابة البضاعة، المحاسبية، عملياتالجردية، استكمال الدورة  التسجيل، التسوياتعملية  المحاسبة،ماهية 
 والنقدية.

 
 ((1مبادئ محاسبة ) السابق: ، المتطلب0:، ع3:، ن3( )2مبادئ محاسبة ) 20211201

 ن،المساهمي االجل، حقوق االلتزامات قصيرة  الملموسة،المعمرة الملموسة وغير  السلعي، المدينون، األصولالمخزون 
 النقدية.التدفقات  المالية، قائمةاالستثمارات في األوراق 

 
 )( 2محاسبة ) السابق: مبادئ ، المتطلب0، ع:3، ن:3( )1محاسبة متوسطة ) 20212102

لمركز ا العالقة، قائمةالدخل والمعلومات ذات  المحاسبية، قائمةالمعلومات  المالي، نظام لإلبالغ المفاهيمي اإلطار
 تقييم المخزون السلعي.  المدينة،المالي وقائمة التدفقات النقدية والذمم 

 
 (( 1محاسبة متوسطة )السابق:  ، المتطلب0:، ع3:، ن3( )2) محاسبة متوسطة 20212202

 )الشرطية(،وااللتزامات المحتملة  قصيرة االجل الملموسة، االلتزاماتاالمتالك والتخلص من األصول المعمرة 
قات التدف السهم، االستثمارات، قائمةالمالية المخفضة وربحية  المساهمين، األوراقحقوق  االلتزامات طويلة االجل،

 النقدية.
 

 )( 1محاسبة متوسطة )المتطلب السابق:  ،0:، ع3:، ن3تدقيق الحسابات ) 20633102
دقق مالتدقيق والخدمات التي يقدمها المدققون، ومعايير التدقيق، وواجبات  طبيعة التدقيق، نشأته وأهدافه، وأنواع

ر التدقيق التدقيق، والرقابة الداخلية وأدلة التدقيق ومخاطالحسابات ومسؤولياته، وقواعد السلوك المهني وتخطيط عملية 
 وتقارير المدقق في ضوء معايير التدقيق الدولية.

 
 (تدقيق الحساباتالسابق:  ، المتطلب0:، ع3: ، ن3معايير التدقيق الدولية ) 20634203

يق ، محددات التطبالواقع العمليطبيق المعايير على ، تمعايير التدقيق الدولية، النصوص، التطور، التعديل ماهية
 ومشاكله.
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 (( 2مبادئ محاسبة )المتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3) اإلداريةمحاسبة ال  20221301

ة، كيفية تحليل نقطة التعادل، وتصنيفات التكاليف الثابتة والمتغيرة والمختلط، مفاهيم و أساسيات المحاسبة اإلدارية 
استخدام المصادر المختلفة للمعلومات بشكل عام والمعلومات المحاسبية على وجه الخصوص في مجاالت التخطيط 

وازنات رية الشاملة والمتحليل عالقة التكلفة والحجم والربح وإعداد الموازنات التقدي، والرقابة ومحاسبة التكاليف 
ة قتها بمحاسبالتقديرية المرنة والموازنات الخاصة بالنفقات الرأسمالية والتكاليف المالئمة للقرارات غير الروتينية وعال

 .المسؤولية ومراكز اإليرادات والربحية وإعداد التقارير المالئمة للمدراء من داخل الشركات
 

 (( 2مبادئ محاسبة )المتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3تكاليف )المحاسبة  20234201
التكاليف  وأهدافها، وتصنيفات التكاليف وتطورهاالمبادئ والمفاهيم األساسية لمحاسبة التكاليف، نشأة محاسبة 

م تكلفة األوامر اإلنتاجية ونظا نظام محاسبةوتوضيح دورة محاسبة التكاليف الصناعية والقوائم المالية، والتعرف على 
واستخدام محاسبة التكاليف المعيارية في الرقابة على  األنشطة،المراحل، وإيضاح نظام محاسبة التكاليف حسب 

 .التكاليف والتعرف على كيفية استخدام معلومات التكاليف في اتخاذ القرارات اإلدارية
 

 (.( 2مبادئ محاسبة )المتطلب السابق: ،0:،ع3،ن:3محاسبة الشركات ) 20212203
تأسيس شركات األشخاص،  واألموال(. )األشخاصاإلطار المفاهيمي والقانوني والعملي للمحاسبة عن الشركات 

ين الشركة، تأسيس شركات األموال وطرح األسهم لالكتتاب العام وتكو  األرباح وتصفيةوالتغير في الشركاء، وتوزيع 
االحتياطيات، وزيادة رأس مال الشركة )بإصدار أسهم جديدة أو بقرض السندات( وإصدار السندات، وتصفية شركات 

 .األموال
 

 (.( 1محاسبة متوسطة )المتطلب السابق:  ،0:، ع3:، ن3تحليل ومناقشة القوائم المالية ) 20223101
 - :التاليةمفاهيم وأساسيات تحليل القوائم المالية في الشركات، ويتضمن تحليل عناصر القوائم المالية الرئيسية 

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

ولة وجهة نظر المستفيدين والمستخدمين األساسيين لهذه القوائم لناحية تحليل االستثمار واالئتمان والسيوذلك من 
زايا موالربحية والرفع المالي واستخدام النسب المالية للعرض المالي والتحليل األساسي األفقي والعامودي ومناقشة 

 .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 
منها ما يتم خارج وللشركات الخاصة وبشكل عام على جميع الوحدات الخاصة العاملة في السوق األردني وجزء 

األردن، واإلجراءات التي تتم من حيث فتح حساب األمانات الضريبية وتحويل أرصدتها لخزينة الدولة، كذلك ما 
ن يستحق على األفراد وضمن حدود القانون، واإلعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي المشروع وكل ذلك وفقا  للقانو 

المعالجة  بة بين بعض الدول،فة إلى بعض المقارنات بقوانين الضريالخاص بضريبة الدخل والمبيعات. باإلضا
 .12المحاسبية للضرائب وبالذات األصول وااللتزامات الضريبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

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

اندماج إعداد القوائم المالية المتعلقة ب ،لشركات والمعالجة المحاسبية لذلكخصوصا أشكال اندماج اأشكال االستثمار 
 .الشركات والعالقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها من الناحية المحاسبية

 
 

 .( ( 2محاسبة متوسطة )، المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3) 1معايير المحاسبة الدولية 20224203
ار أهمية المنظمات المهنية المحاسبية ونشوء وتطور معايير المحاسبة الدولية، ودور هذه المنظمات في إعداد وإصد

وق في هذه المعايير، واستخدامها في المعالجات المحاسبية لإلحداث المالية وإعداد القوائم المالية بشكل يقلل الفر 
مختلف الدول. كما يتضمن المساق شرح ومناقشة عدد من معايير  المعالجات المحاسبية وشكل وتبويب القوائم بين

 المحاسبة الدولية، وعالقة تلك المعايير مع أهم ما تم التوصل إليه من معايير اإلبالغ المالي الدولية.
 

 (( 2مبادئ محاسبة ) :المتطلب السابق  0،ع:3،ن:3)محاسبة حكومية  20643202
ري. خصائص القطاعين الحكومي والتجا المالية،التعريف بالمحاسبة الحكومية ووظائفها، الفرق بينها وبين المحاسبة 

ات نظرية االموال المخصصة، األسس المحاسبية، الموازنة العامة للدولة، الدورة المستنديه والمحاسبة عن اإليراد
القوائم ، النظام المحاسبي الحكومي، الحسابات الحكومية، التقارير و تقديرها، السلف واألماناتوالنفقات العامة وطرق 

ي هذه ف أنواعها، المحاسبةخصائصها،  للربح:المالية. الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، التنظيمات غير الهادفة 
 .التنظيمات

 
 ( (2مبادئ محاسبة )المتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)محاسبة منشآت مالية  20643203

يقي الواقع النظري األكاديمي بالجانب العملي التطب المالي، ربطمؤسسات القطاع في المعالجات المحاسبية المتبعة 
 .من خالل تنفيذ حاالت عملية
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 (( 1محاسبة متوسطة )المتطلب السابق:  0،ع:3،ن:3)نظم المعلومات المحاسبية  20644101

ودورة  والتكنولوجيا ذات العالقة، األساسية،ماهية نظم المعلومات المحاسبية وذلك بالتركيز على األهداف والمفاهيم 
لية )دورة ، ودورات العمليات التشغيقواعد البياناتاإلدخال، التخزين، المعالجة، المخرجات( ومفاهيم البيانات )معالجة 

بية من اإلنتاج، دورة األجور( ودورة التقرير المالي، وتطوير نظم المعلومات المحاساإليرادات، دورة النفقات، دورة 
 التخطيط، والتحليل، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة.

 
 (. ( 2محاسبة متوسطة )المتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)منهجية البحث العلمي في المحاسبة  20214104
رض العلمي في المحاسبة وأنواعه وتحديد الخطوات الواجب إتباعها عند إجراء البحث العلمي، كما يتع أساليب البحث

 إلى كيفية صياغة الفروض الخاصة بالبحث والطرق اإلحصائية الخاصة باختبار هذه الفروض.
 

 (( 2محاسبة متوسطة ) السابق:المتطلب ،0،ع:3،ن:3) الجنائيةالمحاسبة  20634304
 لتيا وااللتزامات المحاسب يقدمها لتيا التقاضي خدمات وتقديم لنزاعاتا فض يف والمشاركة التحكمو  وتقييم دراسة
 محايدة جهة بلق من القانونية الخدمات وتقديم القوائم يف والفساد والتالعب لغشا عن صاحواإلف لنزاعاتا نع تنجم

 مواضيع: على التركيز مع ومستقلة
  والغش الهيكلة وإعادة ءةالمال سوءو  اإلفالس عمليات
  وتقنياته الحاسوب استخدامب القضائي التحليل عمليات

  واالقتصادي والمالي اإلداري  الفشل
  والمحاسبي لماليا والنظام الحماية أنظمةو  قوانين إعداد
 القضائية بالمحاسبة تخصصةم مهنية شهادات إعداد

 
 المتطلب السابق : ال يوجد . ،0،ع:3،ن:3)مدخل الى علم القانون  30111101

 الى: المساقهذا هدف ي
تماعية تعريف القانون وبيان خصائص القاعدة القانونية وعالقة القانون مع غيرة من القواعد االج القانون:نظرية  -1

 .قهتطبيونطاق  وتفسيرهوالدينية وبيان أقسام القانون وفروعه وتقسيمات القواعد القانونية ثم مصادر القانون 
تعريف الحق وانواعه واركانه وبيان أشخاصه ومحله والحماية القانونية للحق من خالل الحديث  الحق:نظرية  -2

 االردن.عن الدعوى وشروطها وانواعها والنظام القضائي وتشكيالت المحاكم المدنية والجزائية في 
 

 (مدخل إلى علم القانون المتطلب السابق:  ،0، ع:3، ن:3االلتزام )مصادر  30311202
 لتعريف بمصادر االلتزام وبيان معنى ومضمون كل من العقد والتصرف االنفرادي والفعل النافعلهذا المساق  هدفي

  والفعل الضار والقانون ودراسة ذلك في كل من القانون المدني االردني والقانون المقارن.
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 (مدخل إلى علم القانون  السابق:المتطلب  ،0، ع:3، ن:3جتماعية )االقوانين ال 30313206

ب وعقد التعريف بقانون العمل وبيان ما يتعلق بعقد العمل الفردي وعقد التدري العمل، يهدف هذا المساق لدراسة قانون 
 اليةالعمل الجماعي اضافة الى بحث السالمة العامة واصابات العمل وكذلك تسوية النزاعات العمالية والنقابات العم

 خةالشيخو التامين المطبقة في االردن  ألنواع العامةقانون الضمان االجتماعي ويركز بشكل خاص على بيان القواعد و 
 والعجز والوفاة واصابات العمل كذلك بحث مصادر التمويل لهذه التأمينات وشروط االستحقاق وحقوق المؤمن عليه.

 
 (مدخل إلى علم القانون  ، المتطلب السابق:0 ، ع:3، ن:3الدولية ) قانون التجارة 20652209

يات دراسة مفهوم قانون التجارة الدولية ونشأته وتطوره وأحكام عقد البيع الدولي وفقا لالتفاقلهذا المساق  يهدف
 واالعراف التجارية الدولية وأساليب وفاء الثمن في البيوع الدولية.

 
 ال يوجد  ، المتطلب السابق:0 ، ع:3، ن:3والضرائب )العامة  المالية 30342202

لة ونفقاتها لتعريف بعلم المالية العامة وبيان عالقته بالعلوم االخرى كما تتناول دراسة ايرادات الدو لهذا المساق  هدفي
 ودراسة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في كل من القانون االردني والمقارن.

 
 (مبادئ االقتصاد الجزئي السابق: ، المتطلب0:، ع3:، ن3)مبادى االقتصاد الكلي  20351102

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

النظرية الكالسيكية والنظرية الحديثة. كما خصص المساق فصال  لمعالجة موضوع التجارة الخارجية  عليها كل من
 وأهميتها في النشاط االقتصادي مع القاء الضوء على السياسات التجارية المختلفة.

 
 السابق: ال يوجد( ، المتطلب0، ع:3، ن:3رياضيات األعمال ) 50551106

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

لخطية، اختلفة، والجبر، والمصفوفات والبرمجة يتم التعامل معها في هذا المساق: المعادالت واالقترانات بدرجاتها الم
 .واللوغاريتمات والتفاضل والتكامل

 
 (مدخل إلى علم القانون ، المتطلب السابق :  0، ع:3، ن:3اإللكترونية )التشريعات التجارية  30253107

األوراق القانون التجاري ومصادره، واألعمال التجارية، والتاجر، والعقود التجارية، و  لدراسة مفهوميهدف هذا المساق 
 التجارية، واإلفالس، والعمليات المصرفية، واألحكام القانونية للشركات.
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 (.التشريعات التجارية ، المتطلب السابق : 0،ع: 3،ن:3الشركات ) مةكحو  20630401

 الحكومة.كيفية قياس عناصر  لمكونات الحكومة،األطر النظرية  الحكومة،تطور  للحكومة،المفاهيم النظرية 
 

 : ع (           المتطلب السابق: ال يوجد0: ن ، 3)اإلحصاء مبادئ  50551207
، قوانين البيانات وتمثيلها بالجداول والرسم، مقايس النزعة المركزية والتشتت، طرق العد، التباين، توزيع ذات الحدين

 .االحتمال، المتغيرات العشوائية، توزيعات المعاينة، االرتباط واالنحدار، معامل االرتباط
 

 مدخل إلى علم القانون : ع (           المتطلب السابق: 0: ن ، 3) 20650301العقود التجارية: 
عريف وتنظيمها التشريعي، وتيتضمن هذا المساق تعريف الطالب بالعقود التجارية من حيث أهميتها وتعريفها وأنواعها 

يار الطالب باألسس النظرية والعملية لصياغة العقود التجارية من حيث الشكل والموضوع، كما وتشمل هذه المادة اخت
ن تؤخذ بعض أنواع العقود التجارية كمثال على أال تكون من تلك العقود التي يتم تدريسها في مواد أخرى في الكلية وأ

 قود التجارية المستخدمة في القطاع التجاري.بعين االعتبار الع
 

 : ع (           المتطلب السابق: ال يوجد 0: ن ، 3األعمال         ) أخالقيات 20123102
بية مفهوم أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية في ضوء  تطور المجتمعات وظهور الحاجة فيها إلى اإلعمال لتل

المتجددة، وما يتطلب ذلك من وضع فلسفة وآليات عمل للمنظمات ضمن إطار أخالقي االحتياجات المجتمعية 
واجتماعي ينعكس إيجابا  على مختلف فئات المجتمع. وبتضمن المساق ضرورة االهتمام بربط األعمال بالمجتمع 

 هنية.مأخالقية ودساتير وتبنيها مسؤولية اجتماعية وأخالقية، واالهتمام بمواضيع النزاهة والشفافية وتطوير مدونات 
 

 : ع (           المتطلب السابق: ال يوجد0: ن ، 3) التشريعات التجارية 20651201
فالس، واالعمال التجارية، والتاجر، والمتجر، والعقود التجارية، واالوراق التجارية، واال التجاري، مصادر القانون 

 والعمليات المصرفية، واالحكام القانونية للشركات.
 

 المتطلب السابق: ال يوجد  ع(: 0: ن ، 3إدارة األعمال                     ) مبادئ 20111101
مناقشة وتحليل المبادئ األساسية والمفاهيم والمصطلحات والممارسات اإلدارية، مع إيالء اهتمام خاص إلى 

لفكر اوتوجيه، ورقابة إضافة إلى تطور  المستويات االدارية والوظائف اإلدارية األساسية من تخطيط، وتنظيم، وقيادة
اإلداري المعاصر من خالل استكشاف نظريات اإلدارة وممارستها في ادارة المنظمة وموظفيها لتلبية احتياجات 

 المؤسسات العامة والخاصة الحديثة وبما يتالءم مع اإلدارة العالمية.
  



 
 

 

Ref: Modified by Deans’ Council Session (18/2020-2021). Decision No: 01, Date 15/03/2021 

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

17-18 

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

ودة في المبادئ االساسية المتعلقة بتعريفه واهدافه وادوات التحليل االقتصادي مع عرض الهم النظم االقتصادية الموج
ركز عالمنا واستعراض اهم المرتكزات التي تقوم عليها، وبيان موقفها من المشكلة االقتصادية وطريقة عالجها كما ي

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

المختلفة وخصوصا سوق تحقيقها للوضع االمثل في ظل دوال االنتاج والتكاليف ومن خالل العمل في االسواق 
 .المنافسة الكاملة وسوق االحتكار

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

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

 
 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
 بالعاملين.وإدارة األداء، وإدارة االحتفاظ  والتدريب والتطوير والتعويضات

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

نواع تحقيق أهداف األعمال االستراتيجية. يوفر هذا المساق مقدمة لنظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، ويحدد األ
المعلومات، وتطبيق البرمجيات. سيتم عرض الطالب على األساسية لنظم المعلومات التجارية، ومفاهيم تطوير نظم 

على  أهمية إدارة نظم المعلومات اإلدارية، وإدارة موارد المعلومات وقضايا اإلدارة في تطوير النظم. يتم التركيز
 االعتبارات اإلدارية العليا المستوى المرتبطة بتطوير ونشر واستخدام نظم المعلومات.

 
 ، المتطلب السابق : ال يوجد (. 0،ع:3،ن:3)  التسويقمبادئ  20411101

ف يركز هذا المساق على دراسة التسويق كمبادئ وأسس ومفاهيم أوليه وأهداف التسويق والعوامل المؤثرة عليه ويهد
 صرهذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمبادئ والمفاهيم التسويقية الحديثة ويشمل دراسة تطور مفاهيم التسويق وعنا

وبحوث  والبيئة التسويقية وتجزئة التسويق، وسلوك المستهلك، ومعلومات وعيوبه،ائز بنائه ومنافعه وانواعه مزيجه ورك
 وزيعية، ووضع السياسات السعرية واالتصاالتالمستهدفة، وتطوير المنتجات، والقنوات الت االسواقالتسويق، و 

 .واهميتهومنافعه ومزاياه  اللكترونياالتسويقية المتكاملة وعناصره الترويجية والتسويق 
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 (2مبادئ محاسبة ): ع (   المتطلب السابق: 0: ن ، 3ة باللغة االنجليزية ))يموضوعات محاسب 20244103
مل هذا المساق يهدف إلى تطور المعرفة والمهارات الالزمة لفهم وتطوير وتحليل التقارير المالية التأسيسية. وتش

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

 وبات المتداولة.للذمم، األصول الثابتة واالستثمارات الحالية والمطل
 

 (  (1، المتطلب السابق: محاسبة متوسطة )0،ع:3،ن:3محاسبة إسالمية ) 20613104
م اإلسالمية، نشأة وتطوير المحاسبة منذ فجر اإلسالم، مبادئ وقواعد المحاسبة في اإلسال مفهوم وأغراض المحاسبة

يل المالية في المؤسسات اإلسالمية، أدوات التمو ومقارنتها بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، عناصر القوائم 
اصة االستصناع، والمعالجة المحاسبية الخ المضاربة، اإلجارة، السلم، اإلسالمي والتي تتضمن المرابحة، المشاركة،

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

 ( (.1المتطلب السابق: محاسبة متوسطة ) 0،ع:3،ن:3اسوب )تطبيقات محاسبية باستخدام الح 20642202
 إجراء تطبيقات محاسبية باستخدام البرامج المحاسبية الجاهزة في مواضيع المحاسبة المالية واإلدارية ومحاسبة

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


