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 1الصفحة 
 

 
 المقررات وصف

 : المستوى األولمقررات 

 (0+0+3)3قصد     مبادئ االقتصاد         1011
عيد  والتطايقدلب الالييد  لريريد  اصات دلئ املادلئ  واسسدا الريريد  أحدد  املادلرف و الطدب  والطللادلب  تزويدد إىل  ريهدف املقر 

ل حتييدد   ئدرهجيدد  اصات ددلا، وتدددرياهع عيدد  ا ددلصب اص لانددي  لترليدد  دهددلرا ع وادددرا ع   اسددت دا  املسددتنييا ائز ددا و ال يدد
وتطايقلب دفلهيع  ،كسينيك املستهيلب يري، و هع نضوالطيب والار  السنيقالتنيازين ، وئراس   السار، وحتديد  املش ي  اصات لئي

 .قتنيازن اسسنيا، وكيفي  الت لليف، وتقدير اإلنتلج، وختطيط (جسينيك املرت) ةنيري  املرشأ ، واستيال  املرون

 (0+0+0)0            مهارات االتصال      دار  1001
صسدتيال   اصت دل  وإئارة النياد ،ملنيندني  املالئ  واسسا الريريد  أحد  املالرف و الطب  والطللالب  تزويد إىل  ريهدف املقر 

جيددب أن يتىيدد  لددل كددل ددد   ددر  اسسلسددي  الدد   والقدددرابهددلراب ، واملوأسددلليا ، ودالئ دد ، عرلصددر وأهدا دد ، و  ،اصت ددل دفهددني  
  ئراس  ، وترلي  دهلرا ع وادرا ع د  خب  التدريب عياسعلل ودرشآب  تاد د  اسدنير اهللد    ا يلة الاليي اصت ل  وال  

إجدرا  املقدل بب الش  دي ، وتقددع الادرض : وحتييل حلصب عليي    اصت ل ، ومتثيل اسئوار    اد  املنياادف اص لاندي ، دثدل
 .ملهلراب وادراب عللي    اصت ل  جواإللقل ، والتفلوض، والزيلراب امل تاي ، وامل لمللب التييفنيني ، وغريهل د  املنيااف ال  حتتل 

 (1+0+3)3اإلحصاء العام                 أحص 4011
يهدف املقرر إىل التارف عي  عيع اإلح ل  دع ئراس   رق عرض الايلنلب اإلح ل ي  ووصفهل ، ئراس  دقلييا الرزع  املركزي  ، 

و ا  التنيزيالب ئراس  دقلييا التشت  ، دار   دالئ  اصحتللصب واصحتلل  الشر ا وكذلك التارف عي  املتغرياب الاشنيا ي  
عييهل لترلي  دهلرا ع  الطيا  للتطايقلب الاليي  ال  يتع تدريب مت تطايع املقرر و  . الشهرية دثل تنيزيع ذي ا دي   وتنيزيع ينياسنين

امل تيف  است دا  اسسلليب والطرق ال لي    جمل  الايني  اإلئاري  كأئواب حتيييي  لتىديد أ الئ وعنيادل الينياهر اإلئاري  وادرا ع 
 ود  مث است شلف اجتلهل ل املستقايي  ممل يسلعد عي  صرع ارار إئاري سييع

 (1+0+3)3(     1) مالية ةمحاسب    حسب  1101
ليلىلسا  املللي ، وتدرياهع عييهل  لست دا  املالئ  واسسا الريري  أحد  املالرف و تزويد الطب  والطللالب  يهدف املقرر إىل 

 احمللسدداي ل املشددلك ودالئدد ، ليلىلسددا  ياإل ددلر الف ددر ا ددلصب الالييدد  امل تيفدد  لترليدد  دهددلرا ع وادددرا ع   اسددتيال  وتطايدد  
 عيد  واحمللسدا ، ليلشدرو  املدلي املركز ع  كتقرير الالنيدي  امليزاني  إعدائ دفهني  وئراس ، اسعال  د  وغريهل وامل رو لب لإليرائاب
 .املللي  القنيا ع واستقرا  حتييل أئواب كأحد الرقدي  التد قلب انيا ع ع  احمللسا  جلنب إىل، امل تيف  املرشآب   املي ي  حقنيق
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 : المستوى األولمقررات : تابع 

 (0+0+0)3تطبيقات على الحاسب الشخصي  حال  1103
  د نينلتدددداآلي، و  ا لسددددب  جمددددل   املاددددلئ  واسسددددا الريريدددد أحددددد  املاددددلرف و الطددددب  والطللاددددلب  تزويددددد يهدددددف املقددددرر إىل 

  التالددل  ، وتدرياهع عي   ا  الربادج ا لسدني ي  ائدلهزة لترليد  دهدلرا ع واددرا ع عيد  اسدت دا  ا لسدب الش  دااسسلسي 
، ست دا  جملنيع  الربادج امل تاي ويركز املقرر عي  جتهيز الطب  والطللالب ص. كيفي  إئارة وترييع امليفلبو  ،دع الايلنلب امل تيف 

ب سلليأو يا كأ  ز ، والربادج امل تيف  مللي روسني ويردو ذ الرنيا   يلل نتشغي:  دثل اآليب ليىلس  ا ديثب التطايقلواست دا  
 . نيير ور ، والالكسل  أدي روسني  اصل لوني  ائداو ، و  وورئ  دي روسني ص ن ني   دالئ

 (0+0+6)6   (1)مكثفة لغة إنجليزية    نجم1140
الطدب  والطللادلب  يالدل عيد  تزويددو هدل، ليطب  والطللالب ذوي ال فل ة املر فضد   ي اليغ  اإلجنييزي مت ت ليع املقرر لتدريا 

 للتطايقلب الاليي  ال  يتع تدريب الطب  والطللالب عييهل مت تطايع املقرر  لليغ  اصجنييزي ، و   والقنياعد اخللصاملالئ   لملالرف و 
تنيصديل اس  دلر الاسديط  وحتسدا كفدل  ع    ،لتالدل دع الر نيص اإلجنييزيد  الاسديط    خت  دل عا وادرا ع  لترلي  دهلرا ع 

 .اسعلل   درشآب  ل يلة الاليي املرتاط   

 
 :الثاني المستوى مقررات 

 (0+0+6)6  (0)مكثفة نجم لغة إنجليزية  4111

دددد  دسدددتنيد املاتدددد ا إىل املسدددتنيد  هدددعنقيو  ،اإلجنييزيددد   اليغددد اسدددت دا   والطللادددلب   الطدددبدهدددلراب حتسدددا  املقدددرر إىليهددددف 
واسدا   لبمملرسد تطايقدلب و وادد مت تطاديع املقدرر .  لليغ  اصجنييزي   اخللص القنياعدمبستنيد أعي  د  هع تزويد؛ حيث يتع املتنيسط

لفهدع واسدت دا  الر دنيص  لليغد    واددرا ع البزدديتع تدريب الطب  والطللالب عييهل لترلي  دهدلرا ع  الرطلق ودرهجي  دت لدي 
 .اسعلل   درشآب   يلة الاليي ست دادهل   اؤهيهع صاصجنييزي  وي عي  ئراي  كلدي   أسلسيلب اليغ ، ومبل جيايهع اإلجنييزي 

 نجم 1140: متطلب سابق 

 (0+0+3)3   األعمالإدارة مبادئ     دار 1101
واسعلل ،  إلئارةا لريري والتطايقلب الاليي  املالئ  واسسا الريري  أحد  املالرف و تزويد الطب  والطللالب  إىل  ريهدف املقر 

 تريديعالو  ت طديط، وتددرياهع عيد   اد  جنياندب ال اإلئاريدالالييد  وتدرياهع عييهل لترلي  دهلرا ع وادرا ع   التلييز  ا جنيانب 
 وامل دددلزن واملشدددليلب اإلنتدددلج دهدددل  تتضدددل  الددد  املريلددد  نيظدددل فإئراكهدددع ل جلندددب إىل سئا ،ا  وتقيددديع رال ددد الو  قيدددلئةالو  تنيجيددد الو 

: دثدل  اإلئارة   ا ديثد  اصجتلهدلب وكدذلك ،  امل لرف واملؤسسلب املللي  اسخدرد تطايقل ل، و الاشري  واملنيارئ واس رائ والتسنيي 
 . لسهداف واإلئارة، النيا  إئارةكيفي  و الفري ،   روح الاللأسا و ، الالل  رق  رل درهجي  
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 :الثاني المستوى مقررات : تابع 

 (0+0+3)3القانون التجاري      نظم1110

واملاينيدددلب القلننينيدد  الدد  تتايدد   للرشددلإل التجددلري إلعدددائ  إعدددائا  الطددب   لملهددلراب واملاددلرف الايليدد  تزويددد إىل  ريهدددف املقددر 
الننينيل  ياير  عي   هع واستيال  مجي  اسنيل  والتشريالب املتايق   لسعلل  والشركلب التجلري  كلل ت سا  القدرة عي   هع آلي  

 . علل الريل  التجلري   ل دل يثري  د  اضليل وتسلؤصب ودشلكل  قهي  والننيني

 (1+0+3)3(    0)حسب    محاسبة مالية  1100

الطب   أحد  املالرف واملالئ  واسسا املتايق   للتطنير   املالئ  احمللساي  واملللرس  املهريد ، وعرلصدر تزويد إىل  ريهدف املقر 
اسددتاراض كيفيدد  إعدددائ القددنيا ع امللليدد  اإل ددلر املفددلهيع ليتقددلرير امللليدد ، وتدددرياهع عييهددل  لسددت دا  ا ددلصب الالييدد ،  لإلنددل   إىل 

هذا إىل جلنب التطايقلب املتايق   لملالئلب احمللساي  ليلشلكل احمللسداي  . وهدف وحمتنيد كل درهل   ظل داليري احمللسا  الدولي 
 .امل تيف  املتايق   قيلس اسصني 

 حسب 1101: متطلب سابق 

 (1+0+3)3مبادئ المالية       مال 1101

لينيظيفددد  امللليددد   لملرشدددآب اصات دددلئي ، املادددلئ  واسسدددا الريريددد  أحدددد  املادددلرف و الطدددب  والطللادددلب  تزويدددد إىل  راملقدددر يهددددف 
حتييل ئراس  و   وتدرياهع عي  أهع تطايقل ل الاليي  لترلي  دهلرا ع وادرا ع . دنيااهل   اهلي ل الترييلاو ، هلوظل ف، و أهدا هلو 

 القددنيا ع امللليدد  التقديريدد  ، وإعدددائالت طدديط املددليوكيفيدد  .   التىييددل لسددت دا  الرسددب امللليدد املرتاطدد   دئاب واحملدد ،القددنيا ع امللليدد 
د دلئر التلنييدل وكيفيد  تقيديع واختيدلر .   صدرع واختدلذ القدراراب امللليد  القيلد  الزدريد  ليرقدنيئوكيفيد  تطايد  دفهدني  . املنيازن  الرقدي و 

اسدت دادلب و  .ترشديد اإلنفدلق اصسدتثللريو  تقيديع املشدلريع اصسدتثللري وأيضل كيفي  . كل درهل  وسيايلب اجيل يلبو ، ل نييي  اسج
 .اصات لئي  املرشآب   املللي  املتل ا  أئواب
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 :الثالثمقررات المستوى 

 (0+0+3)3    باإلنجليزيةمهارات الكتابة     نجم  4011
" (0)مكثفةة لغة إنجليزيةة " دقرر  للتنيازي دع ويالل املقرر . لدي  ب  الد يني حتسا دهلراب ال تل   مت ت ليع املقرر سجل 

وادد مت تطاديع املقدرر  للتطايقدلب واملللرسدلب الف ديي    ال تل د   لليغد  . والطللادلب  ال تل يد  ليطدبتازيز ال فل ة اليغنيي  سجل 
 .واملتنيسط اسيط  الر نيص الكتل   اصجنييزي ، لتدريب الطب  والطللالب عييهل  ق د حتسا دهلرا ع وادرا ع    

 نجم 1140: متطلب سابق 

 (0+0+0)3  استخدام الحاسب في المحاسبة   حسب 1004
الطب   أحد  املالرف واملالئ  واسسدا الريريد  صسدت دا  ا لسدب اآلي   احمللسدا ، لترليد  دهدلرا ع تزويد إىل  ريهدف املقر 

  اسددت دا  تقريدد  وت رنيلنيجيددل املاينيدددلب   اسددلصب احمللسدداي ، وكددذلك مت ددا الطللددب ددد  التالدددل دددع التطايقددلب احمللسدداي  عيدد  
 .ا لسب اآلي

  حال 1103:سابقمتطلب 
 (1+0+3)3حسب  المحاسبة الحكومية      1310

دفلهيع احمللسا  والتقلرير املللي  و قل لريري  اسدنيا    النيحداب ا  نيدي  واملريللب غري الطب   أحد  تزويد إىل  ريهدف املقر 
احمللسيب لينيحداب ا  نيدي  ونيل  الرال   املللي    امللي   ودار   املفلهيع واإلجرا اب احمللساي  املست دد    الريل  . اهللئ   لير ح

 .الار ي  السانيئي 
 حسب 1101: متطلب سابق 

 (1+0+3)3حسب      مبادئ محاسبة التكاليف   1313
 يئ  حملسا  الت لليف، واللكيز عي  الدور الذي تياا  داينيدلب الت لليف   الطب   أحد  دالئ  تزويد إىل  ريهدف املقر 

اسعلل  املالصرة علييل، ودفلهيع الت لليف وأسا تانيياهل، وتطايقلب عليي  عي  حتييل الابا   ا الت يف  وا جع والر ح 
وكيفي  إعدائ انيا ع الت لليف سغراض القيلس واختلذ القرار، والتطايقلب امل تيف  لريع ايلس ت يف  اإلنتلج   الشركلب ال رلعي  

 .الالل السانيئي ال  تالل   سنيق
 حسب 1101: متطلب سابق 

 3(3+0+0)     (E)محاسبية  تمصطلحا      حسب  1311
إ ب  الطب  والطللالب و . لليغ  اإلجنييزي أحد  امل طيىلب احمللساي  وخمت را ل  الطب  والطللالب  تزويد إىل  ريهدف املقر 

، املطانيع  والنيارئة لل واللكيالب اليغنيي  وامل طيىلبامل تيف   لمللي    باحمللسا   لملؤسسلعي  الرللذج اسسلسي  املست دد    
إعددائ القدنيا ع امللليد ، : دنيندنيعلب دثدلالت  د   دللتطاي  عيد   لامل دطيىلب ئاخدوتدريب الطدب  والطللادلب عيد  اسدت دا  

 .احمللساي  املاينيدلبونيع .والتىييل امللي
 نجم 1140: متطلب سابق 
 (0+0+1)0قواعد البيانات       عال 1001

 .است دادهل دع تطايقل ل الاليي املتايق   قنياعد الايلنلب وجملصب الطب   أحد  املالرف إىل تزويد  يهدف املقرر
 حال 1103: متطلب سابق 
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 :الرابعمقررات المستوى 

 (0+0+3)3حسب     المحاسبة اإلدارية         1001
الطب   أحد  أسا ونيع احمللسا  اإلئاري ، واسدت دا  الايلندلب واملاينيددلب احمللسداي    اختدلذ القدراراب تزويد إىل  ريهدف املقر 

يري  التشغييي  والرأمسللي ، حيث يتع اللكيز عي  التطايقلب الاليي  ليلداخل امل تيف  لدراس  احمللسا  اإلئاري  وإعدائ املنيازنلب التقد
ب  لست دا  كل د  نيل  املنيازنلب التقديري  والت لليف املايلري  وكيفي  است دا  الايلنلب واملاينيدلب وكيفي  ايلس وحتييل اصحنرا ل

 .احمللساي    ترشيد عليي  اختلذ القراراب اإلئاري ، ممل يسلعد عيا حتسا ادراب الطب    جمل  حل املشلكل واختلذ القراراب

 حسب 1313: متطلب سابق 

 (0+0+3)3              حسب    المراجعةة 0011
الطدددب   أحدددد  ائنياندددب الريريددد  واإلجرا يددد  لالييددد  دراجاددد  القدددنيا ع امللليددد  والتقريدددر عددد  عدالددد  الادددرض تزويدددد إىل  ريهددددف املقدددر 

خبدددلب التأكيدد الد  تقدددهل  لإلندل   إىل التاريدف . واإل  لح و قل ملاليري احمللسا  واملراجا  املاتلدة   امللي   الار ي  السدانيئي 
 .د لتب احمللسا  واملراجا  لالب هل

 حسب 1100: متطلب سابق 

 (1+0+3)3حسب      تحليل التقارير المالية       1000
الطدددب   أحدددد  املادددلرف واملادددلئ  واسسدددا الريريددد  ليتىييدددل التجدددلري، مبدددل   دددرهع دددد   هدددع دضدددلنين تزويدددد إىل  ريهددددف املقدددر 
وجملصب التىييل التجلري، وكيفي  ارا ة التقلرير املللي ، وأمهي  دؤشراب السنيق، وئور املاينيدلب   سنيق املدل ، والفدروق وأهداف 

وتدددريب الطددب  عيدد   ادد  ا ددلصب اص لانددي  والتطايقددلب الالييدد  لترليدد  دهددلرا ع وادددرا ع   .  ددا التىييددل الفددس اسسلسددا
  دؤشدددراب السدددنيق، وأسدددلليب التىييدددل الفدددس لايلندددلب السدددنيق، وكيفيددد  القيدددل   للتىييدددل اسسلسدددا حتييدددل القدددنيا ع امللليددد ، وحسدددل
وكيفي  اصستفلئة دد  التىييدل املدلي   صدرع واختدلذ القدراراب خلصد  يتايد   لصسدتثللر   اسوراق . واسغراض امل تيف  صست داد 

 .املللي  أو اصنددلج أو درح اص تللن
 مال 1101 :متطلبات سابقة 
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الطدب   أحدد  املفدلهيع اسسلسدي  ليزكدلة والضدرا ب، وكيفيد  إعددائ التقدلرير الزكنييد  والضدرياي  و قدل لريدل  تزويدد إىل  ريهدف املقر 

 ارلصدر الددخل اخللندا  واملافدلة وامل درو لب النياجاد  ا سدع جالي  الزكلة ونيل  نريا  الدخل   امللي   الار ي  السانيئي  واإلملدل  
 .دع اللكيز عي  ائنيانب احمللساي  والتطايقي 

 حسب 1100: متطلب سابق 
 

 



 
 

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
 ة                                                      قسم العلوم اإلدارية واإلنساني

 المحاسبةلوم دب

 6الصفحة 
 

  
 :الرابعمقررات المستوى : تابع 
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والالييدد  املتايقددد   قيدددلس وعددرض واإل  دددلح عددد  املاينيدددلب احمللسددداي     اددد  الطددب   لسسدددا الريريددد  تزويدددد إىل  ريهدددف املقدددر 
املرشآب ذاب الطايا  اخللص     يئ  اسعلل  السانيئي ، ودرهل الارنيك التجلري  وشركلب التأدا وشركلب إنتلج الادلو  واملرشدآب 

 .الفرداي 

 حسب 1100: متطلب سابق
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الطددب   أحددد  املاددلرف واملاددلئ  واسسددا الريريدد  عدد  نيددع املاينيدددلب احمللسدداي ، مبددل   ددرهع ددد  زيددلئة تزويددد إىل  ريهدددف املقددر 
الدددنيعا  لملادددلئ  اسسلسدددي  لتطدددنيير نيدددع املاينيددددلب ود نينل دددل   حللددد  التشدددغيل اليددددوي ليايلندددلب و  حللددد  التشدددغيل  لسدددت دا  

وكذلك دار    ا  ا ز  الربجمي  املللي  . وكيفي  ت ليلهل وتشغييهل وانياعد الايلنلب اخللص  لل وإجرا اب الرال   ا لسالب اآللي ،
 . لإلنل   إىل تدريب الطب  عي   ا  ا لصب اص لاني  أو التطايقلب الاليي  لترلي  دهلرا ع وادرا ع   هذا اسل . ائلهزة

 :الخامسمقررات المستوى 
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 للقطدل  املدلي لددد إحددد ائهدلب الالدد  أو اخللصد   كدل ددرهع  طب  والطللالب ديدانيل ،  تددريبيهدف هذا املقرر إىل صقل ال
ترليد  دهدلرا ع واددرا ع ، وذلدك لحت  إشراف أكلئ ا د  اادل ال ييد و  ،سلعلب داتلدة 6، وملدة ص تقل ع  وامل ر   لمللي  

املت   دد  امل ددر ي  شددغل النيظددل ف الالييدد ، وجايهددع دددؤهيا  تليددز واددلئري  عيدد  املرل سدد    سددنيق الالددل امل ددر ، وجددلهزي  ل
التددريب، وتتع إجرا اب التسدجيل  دلملقرر، ودراحدل  .امل تيف   لمللي    وامل ر ي  املللياملؤسسلب لملستنييلب املالشرة واملسلندة    

 .وكذلك تقييع الطللب أو الطللا  و قل  ملل ن   عيي  ننيا ط وانياعد التدريب جبلدا  امليك سانيئ

 ساعة إجمالية 10اجتياز : ويشترط للتسجيل في مقرر التدريب الميداني 

 


