
 
 

  مـــن الرحيــرحمــم اهللا الـــبس  

  ةـة والماليـداريوم اإلـي العلـوس فـدرجة البكالوريـة لــة الدراسيـالخط
  جامعة فيالدلفيــــــــا

  كليــة العلـوم اإلداريــة والمـاليـــة

            132 ةعدد الساعات المعتمد                               باللغة العربية  2014 المحاسبة  التخصص :                                                    

  موزعة على النحو التالي :موزعة على النحو التالي :  ))ساعة معتمدةساعة معتمدة  2727((أوًال: متطلبات الجامعة 
  )  ساعة معتمدة12( : متطلبات اإلجبارية ال . أ

  اسم المادة  قم المادةر 
ساعة 

 معتمدة
 المتطلب السابق

  ----   3  ) *1مهارات اللغة العربية ( 0110101

 ----  3 العلوم العسكرية 0111100

 ----  3  التربية الوطنية 0111101

 ----   3  * )1مهارات اللغة اإلنجليزية ( 0130101

  ساعة معتمدة) 15ب. متطلبات الجامعة االختيارية (

) ساعة من المجاالت التالية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد 15طالب (يدرس ال

  أقصى مادتين من كل مجال:

  ) ساعات معتمدة6-3/ العلوم اإلنسانية من ( األولالمجال 

 0110101 3 )2مهارات اللغة العربية ( 0110102

 0130102 3 )3مهارات اللغة االنجليزية ( 0130103
 ----  3 )1اللغة الفرنسية ( مهارات 0140101

 ---- 3 )1مهارات اللغة االيطالية ( 0140104

  0140104  3  )2مهارات اللغة االيطالية ( 0140105

  -----  3  )1مهارات اللغة العبرية ( 0140106

  ----   3  )1مهارات اللغة الصينية ( 0140109

 0140109 3 )2( الصينية مهارات اللغة  0140110

  ) ساعات معتمدة6-3/ العلوم االجتماعية واالقتصادية من ( نيالثاالمجال 

 ----  3  مقدمة في علم االجتماع 0111111

 ----  3  مقدمة في علم النفس 0111112

 ----  3  )1الفكر والحضارة اإلنسانية ( 0111133

 ----  3  وسائل االتصال والمجتمع 0111142

 ----  3  ثقافة التنمية 9115255

 ) ساعات معتمدة6- 3/ العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة من (لثالثاالمجال 

 ----  3  صحة اإلنسان والمجتمع 0910101

 ----  3  مبادئ التمريض واإلسعافات األولية 0910105

 ----  3  اإلنسان والبيئة 0240151

 ----  3 حقوق االنسان 0420140

 ----  3  حاسوب* مهارات  0761111

  

         نجليزيه في اللغه العربيه واللغه اإل   تحديد المستوى يتوجب على جميع الطلبه التقدم إلمتحان - 1مالحظه : 

  يجتاز بنجاحوعلى الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا اإلمتحان أن   ومهارات الحاسوب ،               

  اإلستدراكيه التي أخفق بها .   المادة             

  

  ساعة معتمدة) موزعة على النحو التالي: 24متطلبات الكلية (انيًا: ث

  ساعة معتمدة )  24المتطلبات االجبارية : ( -  أ

المتطلب السابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم المـادة أســــم المـادة

 0130102   )2مهارات اللغة االنجليزية ( 3 0130101

 0250105  رياضيات االعمال  3  -

 0310110 )1محـاسبــــة (مبـــــــادئ ال 3 -

 0320108    أساليب البحث واإلحصاء   3  -

 0320150 مبادئ االقتصاد الجزئي 3 -

 0320211   ــةاالدارة الماليـ 3 0310110

 0330110 ــي اإلدارةمـقـدمـة ف 3 -
 0350110 ــويقمبـــادئ التس 3 -

  لى النحو التالي :موزعة ع ساعة معتمدة)   81(متطلبات التخصص :  ثالثًا◌ً 
  )ساعة معتمدة)  48: (  متطلبات اإلجباريةال . أ

  رقم المـادة  أســــم المـادة ساعة معتمدة  المتطلب السابق

 0310111  )2ئ المحاسبة (مباد  3 0310110
 0310210  محاسبة الشركات  3 0310111
 0310230  )1(  متوسطةالمحاسبة ال  3 0310111
 0310231  )2(  ةمتوسطالمحاسبة ال  3 0310230
 0310232  تدقيق  الحسابات   3 0310231
 0310233 تكاليف المحاسبة   3 0310111
 0310240  محاسبة الضرائب  3 0310210
 0310242  محاسبة المنشآت المالية  3 0310111
 0310314  محاسبة متقدمة  3 0310210
 0310320  ومعاييرها المحاسبة الدولية  3 0310231
 0310332  سبة إداريةمحا  3 0310233
 0310333  معايير التدقيق الدولية  3 0310232
 0310341  المؤسسات الحكومية وغير الربحيةمحاسبة   3 0310231
 0310421  نظرية المحاسبة  3 0310320
 0310422  تحليل القوائم المالية  3 0310332
 0310443 نظم المعلومات المحاسبية  3 0310231

  
 موافقة القسم  ساعات معتمدة) 3( تياريةمتطلبات االخال ب.

  رقم المـادة  أســــم المـادة  ساعة معتمدة  المتطلب السابق

 0310450  تدريب ميداني  3 موافقة القسم
 موافقة القسم

 
 0310452  مشروع بحث  3

 
 
 

 

 

 

ساعه معتمدة) 21(اإلجبارية  . متطلبات التخصص المساندةج  
 

  رقم المـادة  أســــم المـادة معتمدة  لمتطلب السابق

 0320151  مبادئ االقتصاد الكلي  3 -

  0320432  ادارة االستثمار  3  0320211

  0320208  االحصاء االداري  3 0320108

  0330223  تادارة االنتاج والعمليا  3  0330110

  0330420  طوير المهارات القيادية والمهنية  3  0330110

 0371350  التجارة األلكترونية  3 -

  0410322  قانون وأخالقيات األعمال  3  -

  

   ساعة معتمدة ):  يختارها الطالب من 12المتطلبات المساندة االختياريةة(  د.    

  المواد التالية  :.         

 مادةاسم ال رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 

 السابق

 0330110 3 السلوك التنظيمي 0330213

 0330110 3 ادارة الموارد البشرية 0330317

 0350110 3 ادارة عالقات العمالء 0350332

 -  3 نظم المعلومات االدارية 0371248

 -  3 ادارة منظمات األعمال الصحية 0380111

 -  3 والسياحية  مبادئ االدارة الفندقية 0381141
                                                                                                                                  

 


