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 ( ساعة معتمدة27متطلبات الجامعة )

 ( ساعة معتمدة18أوالً : المتطلبات اإلجبارية )

 

 ( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المجاالت آالتية9: المتطلبات اإلختيارية ) ثانياً 

 المتطلب السابق مدةالساعات المعت اسم المقرر رمز المقرر

GR111 3 الحضارة العربية اإلسالمية   
GR131 3 تاريخ وحضارة األردن   
GR112 3 قضايا ومشكالت التنمية في الوطن العربي   
GR115  3 قضايا ومشكالت عالمية معاصرة   
GR116 3 تمكين الشباب   
GR117 3 تمكين المرأة   
CH101 ( 1اللغة الصينية للمبتدئين) 3   

CH102 ( 2اللغة الصينية للمبتدئين) 3 CH101 

FR101 ( 1اللغة الفرنسية للمبتدئين) 3   

FR102 ( 2اللغة الفرنسية للمبتدئين) 3 FR101 

SL101 ( 1اللغة االسبانية للمبتدئين) 3   

SL102 ( 2اللغة االسبانية للمبتدئين) 3 SL101 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

GR101 3 مهارات التعلم الذاتي   

TU170 3 التعلم عن طريق اإلنترنت   

AR111 ( 1مهارات االتصال باللغة العربية) 3   

AR112  3 (2ات االتصال باللغة العربية )مهار AR111 

EL111 ( 1مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية) 3 ** 

EL112 ( 2مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية) 3 EL111 
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GR121 3 البيئة والصحة   
EL118  4 اءةالقر EL111 

 

 (  ساعة معتمدة12متطلبات الكلية اإلجبارية )

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

ACCT201 ( 1مبادئ المحاسبة) 3   

ACCT202 ( 2مبادئ المحاسبة) 3 ACCT201 

ECON201 ( 1مدخل إلى العلوم االقتصادية) 3   

ECON202 3 (2ادية )مدخل إلى العلوم االقتص ECON201 

MGT201 ( 1مبادئ اإلدارة) 3   

MATH201 3 الرياضيات للعلوم اإلدارية واالقتصادية   

STAT201 3 اإلحصاء للعلوم اإلدارية واالقتصادية MATH201 
 

 ( ساعة معتمدة81متطلبات التخصص )

 ( ساعة معتمدة69أوالً : المتطلبات اإلجبارية )

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

ACCT250 3 مهارات الحاسوب وتطبيقاته في المحاسبة ACCT202 

ACCT301  3 نظم المعلومات المحاسبية ACCT202 

ACCT305 3 محاسبة التكاليف ACCT202 

ACCT306 3 المحاسبة اإلدارية ACCT305 

ACCT307 3 المحاسبة الحكومية ACCT202 

ACCT311  3 نظم المعلومات المحاسبيةتدقيق ACCT301 

ACCT320 ( 1المحاسبة المتوسطة) 3 ACCT202 

ACCT322 ( 2المحاسبة المتوسطة) 3 ACCT320 
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ACCT330 )3 تحليل القوائم المالية )باللغة اإلنجليزية ACCT322 

ACCT340 3 محاسبة الضريبة والزكاة ACCT322 

ACCT350 3 محاسبة البنوك والتأمين ACCT322 

ACCT401 3 نظرية المحاسبة ACCT301 

ACCT402  3 المراجعة والتدقيق ACCT311 

ACCT403  3 المحاسبة المالية المتقدمة ACCT322 

ACCT412  3 المعايير الدولية للتدقيق ACCT402 

ACCT413  3 معايير المحاسبة الدولية ACCT403 

ACCT420 
باللغة مواضيع متخصصة في المحاسبة الدولية )

 ACCT413 3 اإلنجليزية(

FIN301 ( 1تمويل) 3 ACCT202 

LAW301 3 البيئة القانونية لألعمال ACCT202+ECON202 

MGT301 ( 1بحوث العمليات) 3 MATH201+ACCT202 

MIS201 3 نظم المعلومات اإلدارية ACCT201+MGT201 
 

ACCT430 
 

 6 التدريب الميداني في المحاسبة
*** 
**** 

 

 ( ساعة معتمدة12ثانياً: المتطلبات اإلختيارية )

 اسم المقرر رمز المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

ACCT345 3 محاسبة شركات ACCT322 

FIN302 ( 2تمويل) 3 FIN301 

FIN310 3 ادارة االستثمار FIN302 

FIN401 3 المؤسسات المالية FIN302 

HRM301 3 إدارة الموارد البشرية MGT201 
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MGT202 ( 2مبادئ اإلدارة) 3 MGT201 

MGT302 ( 2بحوث العمليات) 3 MGT301 

MGT305  3 إدارة األعمال الصغيرة MGT201 

MGT310 3 مهارات االتصاالت اإلدارية MGT201 

MGT315 3 السلوك التنظيمي MGT201 

MGT410 3 اإلدارة االستراتيجية MGT201 

MKT305 3 بحوث التسويق MKT201 

MIS305 3 إدارة الموارد المعلوماتية MIS201 

STAT301 3 تحليل البيانات اإلحصائية   

MKT201 3 مبادئ التسويق MGT201 
 

 ( ساعة معتمدة 129يبلغ عدد الساعات املعتمدة ملنح درجة البكالوريوس في التخصص ) 

 
 

  اسية لتخصص )املحاسبة(:يبين الجدول التالي توزيع الساعات املعتمدة في الخطة الدر 
 

 (: توزيع الساعات املعتمدة في الخطة الدراسية لتخصص ) املحاسبة (1جدول رقم )

 النسبة املئوية من مجموع ساعات الخطة الدراسية مجموع الساعات املعتمدة املتطلب

 %20.9 27 متطلبات الجامعة

 %16.3 21 متطلبات الكلية

 %53.5 69 متطلبات القسم اإلجبارية

 %9.3 12 االختيارية الكلية

 %100 129 املجموع الكلي
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 مجاالت املعرفة: 

 (: املجاالت املعرفية التي تغطيها الخطة الدراسية لتخصص )املحاسبة(:2جدول رقم )

 عدد الساعات املعتمدة املقابلة في الخطة املجاالت املعرفية كما وردت في املعايير

 املحاسبة املالية -1
 ) ةعسا 21)

 ، محاسبة شركات، نظرية محاسبة2، متوسطة 1، محاسبة متوسطة 2، محاسبة 1محاسبة

 املحاسبة اإلدارية والتكاليف -2
 ( ساعة 9(

 محاسبة إدارية، محاسبة تكاليف

 تدقيق الحسابات -3
 ( ساعة 6)

 املراجعة والتدقيق، املعايير الدولية للتدقيق

 املحاسبة املتقدمة والدولية -4
 ( ساعة 12)

 محاسبة متقدمة، معايير محاسبة دولية، مواضيع متخصصة في املحاسبة الدولية

 تحليل مالي-5
 ( ساعة 3)

 تحليل القوئم املالية

 تطبيقات محاسبية محوسبة -6
 ( ساعة 6)

 مهارات الحاسوب وتطبيقاته في املحاسبة

 أبحاث وتدريب في مجاالت املحاسبة -7
 ( ساعة 6)

 ملحاسبة وتدريب ميدانيبحث تخرج في ا

 مجاالت محاسبية أخرى مثل -8

 ( ساعة 18)

محاسبة ضريبية، محاسبة حكومية، نظم معلومات محاسبية، تدقيق نظم معلومات محاسبية، 

 محاسبة بنوك.

 


