
                                                 جامعة جرش
  ساعة)  132( عدد الساعات المعتمدة                          كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة

                                                     خطة الطالب اإلرشادیة                                             2019  المحاسبة/    قسم
المتطلب   ساعات  اسم المساق  رقم المساق

  السابق
سا  اسم المساق  رقم المساق

عا
  ت

رقم   المتطلب السابق
  المساق

المتطلب   ساعات  اسم المساق
  السابق

          ساعة معتمدة) 81(متطلبات التخصص : ثالثاً   ساعة معتمدة  ) 27(متطلبات الجامعة : أوال 

  ساعة معتمدة) 6(ب االختیاریة       ساعة معتمدة) 75(ة اإلجباری -أ      ساعة) 15:(اإلجباریة -أ
                   3  علوم عسكریة   0000101

 203102  3  دراسات في المحاسبة اإلسالمیة  203212  206104  3  )كلیة االقتصاد(مناھج البحث العلمي   204216    0  عمل تطوعي في خدمة المجتمع  0000105
 203211  3  محاسبة تكالیف زراعیة  203311  1020999+203102  3)                                                                                                                            محاسبة(مھارات لغة انجلیزیة خاصة   203003  101009  3  )1(مھارات اتصال باللغة العربیة   0000110
 203211  3  محاسبة الموارد الطبیعیة  203416  203102  3  1 محاسبة شركات  203203  102099  3  مھارات اتصال باللغة االنجلیزیة   0000112
  203102  3  معاییر التدقیق الدولي  203420  203102  3  محاسبة مالیة خاصة  203208    3  التربیة الوطنیة  0000113
                    3  ثقافة إسالمیة  0000120

  ساعات معتمدة) 12(االختیاریة  -ب
  

  206109  3  وبنوكنقود   206210  203102  3  محاسبة بنوك  203207

  206102  3  الریاضیات المالیة  206230  203102  3 محاسبة حكومیة  203209

  206207  3  مبادئ االستثمار  206300  203102  3  2محاسبة شركات   203204  
  203102  3  محاسبة شركات تامین  203214  203102  3  محاسبة ضریبیة  203303      

 202105  3  )2(مبادئ في اإلدارة   202106  203102  3  1محاسبة تكالیف   203211      
  204105  3  إدارة العالقات العامة  204415  203102  3  1المحاسبة المتوسطة   203215      
  202105  3  األسالیب الكمیة في اإلدارة  202230  203215  3  1تدقیق   203309  
  202105  3  في التسویقمبادئ   E(  3  1001099+203102  202220(تطبیقات محاسبیة على الحاسوب   203318      
    3  مبادئ في المالیة العامة  E (  3  203318  204210(  ةنظم معلومات المحاسبی  203319      
 204216  3  محاسبة/تدریب عملي   203474  203102  3  محاسبة إداریة  203317      
          203211  3  2محاسبة تكالیف   203316  

بل فیھ في على    203215  3  2المحاسبة المتوسطة   203315       ُ الطالب أن یتقدم في بدایة الفصل الذي ق
الجامعة المتحان مستوى لغة عربیة ولغة انجلیزیة 

%) 50(والحاسوب وفي حالة حصول على عالمة 
فأكثر یعفى من مادة استدراكي لغة عربیة ولغة 
انجلیزیة وحاسوب وفي حالة عدم تقدیم االمتحانات أو 

سة مواد االستدراكي عدم النجاح فیھا علیھ تسجیل ودرا
ویعتبر النجاح بمواد االستدراكیة من . المذكورة أعال 

  . شروط متطلبات التخرج  
  

 ً   203309  3  2تدقیق   203402  ساعة معتمدة) 24(متطلبات الكلیة : ثانیا

  203315  3  النظریة المحاسبیة  203405  ------  3  )1(مبادئ في اإلدارة   202105

  203215  3  تحلیل القوائم مالیة  203411  ------  3  ) 1( اسبة مبادئ في المح  203101
  203215  3  مشكالت وحاالت محاسبیة معاصرة  203406  203101  3  ) 2( مبادئ في المحاسبة   203102

  203315  3  المحاسبة المتقدمة  203413  ------  3  مبادئ في اإلدارة العامة  204105
  203315  3  معاییر المحاسبة الدولیة  203407  ------  3  مبادئ في االقتصاد الجزئي  206108

  موافقة رئیس القسم + 203216  3  )محاسبة(بحث تخرج   203499  206108  3  مبادئ في االقتصاد الكلي  206109

  206102  3  اإلدارة المالیة  206207  ------  3  مبادئ في المالیة  206102
    3  مبادئ قانون تجاري  501120  ............  3  اإلحصاء لالقتصاد واإلدارة  206104

 


