
الرقمي وتكنولوجيا المال  االقتصاد :  قسم   

:  الخطة األولى   

الجامعة اإلجبارية  متطلبات  

الجامعة اإلختيارية  متطلبات  

الكلية اإلجبارية  متطلبات  

اإلجبارية  لتخصصا  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 

SHAR 2208 

SHAR 4231 

ACTE 1301 

ACTE 1302 

BUSE 1301 

BUSE 1302 

ECOE 1301 

ECOE 1302 

ECOE 1303 

BANK 3307 

BUSE 2311 

BUSE 3302 

BUSE 3304 

BUSE 3310 

BUSE 3317 

BUSE 4317 

COMA 4001 

COMA 4002 

ECOE 2302 

ECOE 2303 

ECOE 2305 

ECOE 4301 

ECOE 4302 

ECOE 4303 

ECON 2303 

ECON 2314 

ECON 2317 

ECON 3313 

ECON 3314 

ECON 3344 

ECON 4202 

ECON 4306 

ECON 4334 

SICT 3321 

BUSE 2313 

BUSE 4315 

BUSE 4319 

ECOE 4304 

ECOE 4308 

ECON 2302 

ECON 3302 

ECON 3305 

ECON 3316 

ECON 4305 

NURS 4201 

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(   

حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون   

المعامالت المالية المعاصرة    

( مبادئ المحاسبة )   

( مبادئ المحاسبة )   

( مبادئ إدارة األعمال )   

( مبادئ إدارة األعمال )   
مبادئ االقتصاد الجزئي    

مبادئ اإلحصاء    

مبادئ اقتصاد كلي    

التكنولوجيا المالية   

التجارة اإللكترونية    

مناهج البحث العلمي   

إدارة مالية    

ريادة وتطوير األعمال    

القضايا القانونية واألخالقية في األعمال االلكترونية    

نظم التمويل والدفع اإللكتروني    

( تدريب ميداني )   

( تدريب ميداني )   
الحكومة الرقمية    

الرياضيات للتجاريين   

المنتجات واالبتكارات المالية    

التجارة الدولية والرقمنة    

العمالت الرقمية وسالسل الكتلة    

البيانات الضخمة    

االقتصاد التحليلي الجزئي   

تطبيقات حاسوبية في االقتصاد    

االقتصاد التحليلي الكلي    

نقود وبنوك   

االقتصاد اإلسالمي    

التخطيط والتنمية االقتصادية    

حلقة بحث في االقتصاد    

تقييم المشروعات ودراسات الجدوى    

االقتصاد القياسي    

أمن المعلومات    

إدارة التسويق والتسويق اإللكتروني   

إدارة المنظمات االفتراضية    

األساليب الكمية في اتخاذ القرارات    

خاصة في االقتصاد الرقمي عمواضي    

المجتمعات والرقمنة    

المالية العامة    

نظرية االستثمار والتمويل    

اقتصاديات المعرفة    

التنمية المالية   

اقتصاديات التعليم والصحة    

اإلسعافات األولية    

المساق  اسم  

المساق  اسم  

المساق  اسم  

المساق  اسم  

المساق  اسم  

المساق  اسم  
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:  سنة  الساعات الكلي   عدد  

: 

معتمدة  ساعة  


