
القسم رئيس الكلية  عميد  االكاديمية  الشؤون   

27/11/2021  

تكنولوجيا المعلومات  و  المحاسبة :  قسم   

:  الخطة األولى   

الجامعة اإلجبارية  متطلبات  

الجامعة اإلختيارية  متطلبات  

الكلية اإلجبارية  متطلبات  

التخصص اإلجبارية  متطلبات  

التخصص اإلجبارية  متطلبات  

التخصص اإلختيارية  متطلبات  

AQID 3201 

AQID 3306 

ARAB 1202 

ENGL 1201 

HADT 1202 

HADT 4204 

POLS 3220 

QURN 1101 

QURN 2101 

QURN 2201 

QURN 3101 

QURN 4102 

SHAR 1202 

SHAR 2207 

VOLN 1000 

ARAB 3202 

NURS 4201 

SHAR 2208 

SHAR 4231 

ACTE 1301 

ACTE 1302 

BUSE 1301 

BUSE 1302 

ECOE 1301 

ECOE 1303 

ACTE 2301 

ACTE 2308 

ACTE 3304 

ACTE 3311 

ACTE 3312 

ACTE 3315 

ACTE 4101 

ACTE 4201 

ACTE 4301 

ACTE 4303 

ACTE 4308 

ACTE 4318 

ACTE 4319 

BUSE 3304 

COMA 4001 

COMA 4002 

CSCI 4108 

CSCI 4208 

ECOE 3305 

WDMM 1101 

WDMM 1301 

WDMM 1402 

WDMM 1405 

WDMM 1407 

WDMM 2307 

WDMM 2401 

WDMM 2403 

WDMM 2410 

WDMM 3314 

ACTE 2300 

ACTE 2304 

ACTE 3308 

ACTE 3313 

ACTE 3314 

ACTE 4317 

BUSE 2303 

BUSE 3310 

BUSE 4321 

المساق  رقم  

المساق  رقم  

المساق  رقم  

المساق  رقم  

المساق  رقم  

المساق  رقم  

حاضر العالم اإلسالمي    

دراسات في العقيدة    

اللغة العربية )نحو وصرف(    

اللغة اإلنجليزية    

دراسات في السيرة    

دراسات في الحديث الشريف    

دراسات فلسطينية    

( قرآن كريم )   

( قرآن كريم )   
دراسات في القرآن وعلومه    

( قرآن كريم )   

( قرآن كريم )   
دراسات في الفقه    

النظم اإلسالمية    

ساعة عمل تطوعي/    

لغة عربية أدب )فن الكتابة والتعبير(    

اإلسعافات األولية    

حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون    

المعامالت المالية المعاصرة    

(مبادئ المحاسبة )   

(مبادئ المحاسبة )   

( مبادئ إدارة األعمال )   

( األعمال ) ارةمبادئ إد   
مبادئ االقتصاد الجزئي    

مبادئ اقتصاد كلي    

(محاسبة تكاليف )   
محاسبة شركات    

المحاسبة اإلدارية    

(المحاسبة المتوسطة )   

(المحاسبة المتوسطة )   
محاسبة مؤسسات مالية    

نظم المعلومات المحاسبية )عملي(   

نظم المعلومات المحاسبية    

الحاسوب والمحاسبة    

محاسبة الضرائب    

محاسبة متقدمة    

(تدقيق حسابات )   

(تدقيق حسابات )   
إدارة مالية    

( تدريب ميداني )   

( تدريب ميداني )   
بحث تخرج    

مشروع تخرج   

القانون التجاري    

مقدمة للحاسوب واالنترنت )عملي(   

مقدمة للحاسوب واإلنترنت    

(برمجة الوسائط )   

(برمجة الوسائط )   
أساسيات التصميم وتجربة المستخدم    

أنظمة إدارة المحتوى    

(تطوير الويب )   

(تطوير الويب )   
قواعد بيانات الوسائط المتعددة والويب    

هندسة الوسائط والويب    

تطبيقات حاسوبية في المحاسبة    

(محاسبة تكاليف )   
قضايا محاسبية معاصرة    

محاسبة  مؤسسات حكومية  وغير ربحية    

تقارير مالية    

نظم محاسبية سحابية    

السلوك التنظيمي    

ريادة وتطوير األعمال    

اإلدارة اإلستراتيجية    

المساق  اسم  

المساق  اسم  

المساق  اسم  

المساق  اسم  

المساق  اسم  

المساق  اسم  

 

 

 

 

 

 

 ساعة 

 ساعة 

 ساعة 

 ساعة 

 ساعة 

 ساعة 

: سنة  الساعات الكلي : عدد   معتمدة  ساعة   


