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 سم المحاسبة لق  الخطة االرشادية 

 كلية العلوم اإلدارية والمالية / الطلبة إرشاد اجراءات  -االرشادية  الخطة
 يخفق الذي الطالب  يسجل ان على  والحاسوب  االنجليزية واللغة العربية اللغة في مستوى إلمتحان التقدم الطلبة كافة على يتوجب

 في له دراسيين فصلين أول في إنجازها وعليه للطالب الدراسية الخطة من حسبي ال استدراكيا   مساقا   االمتحان بهذا النجاح في

 .( ساعة معتمدة ألغراض التخرج لتخصص التسويق االلكتروني والتواصل االجتماعي132) الجامعة

 

 . المساقات الدراسية لهعلى الطالب مراعاة تسلسل المساقات اذا كان منتقل من جامعة أخرى أو تم معادلة بعض 

 ( ساعة معتمدة  12) مستوى السنة األولى – الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق  المساق   اسم رقم المساق 

  مبادئ التسويق  311100

  ( 1) محاسبة مبادئ 301101

   العلوم العسكرية 205107

    1جدول  –اختياري جامعة  *

 ( ساعة معتمدة 12)  مستوى السنة األولى - الفصل الدراسي الثاني

 المتطلب السابق  المساق   اسم رقم المساق 

  مبادئ االدارة  302103

  ( 2) مبادئ محاسبة 301102

 استدراكي /اللغة االنجليزية  ( 1مهارات اللغة االنجليزية ) 205125

 استدراكي  /اللغة العربية  ( 1) العربية اللغة 205123

 الطالب المتطلب السابق االستدراكي اذا اجتاز امتحان المستوى عند القبولال يحتاج 

( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان كان  1*يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري الجامعة )جدول 
 قد درس في جامعة أخرى 

التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان   (2)جدول   التخصص **يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري 
 كان قد درس في جامعة أخرى 
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 ( ساعة معتمدة 18) مستوى السنة الثانية  –الفصل الدراسي األول 

 المتطلب السابق  المساق   اسم رقم المساق 

 ( 2) مبادئ محاسبة 1محاسبة مالية متوسطة  301201

  رياضيات االعمال 302104

 ( 2) مبادئ محاسبة محاسبة شركات اشخاص  311211

  التربية الوطنية  205110

 ( 2) مبادئ محاسبة محاسبة اسالمية  301215

    1جدول  –اختياري جامعة  *

 ( ساعة معتمدة 18) مستوى السنة الثانية –الفصل الدراسي الثاني 

 السابق المتطلب   إسم المساق  رقم المساق 

 1محاسبة مالية متوسطة  2محاسبة مالية متوسطة  301202

 ( 2) مبادئ محاسبة محاسبة شركات اموال  301212

 احصاء اداري  اساليب البحث العلمي  302107

  2جدول  – اختياري قسم **

    1جدول  –اختياري جامعة  *

    1جدول  –اختياري جامعة  *

( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان كان  1مساقات اختياري الجامعة )جدول *يختار الطالب أي مساق من 
 قد درس في جامعة أخرى 

( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان  2)جدول   التخصص**يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري 
 كان قد درس في جامعة أخرى 
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 ( ساعة معتمدة 18) مستوى السنة الثالثة –الفصل الدراسي األول 

 المتطلب السابق  إسم المساق  رقم المساق 

 ( 2) مبادئ محاسبة محاسبة التامين و المؤسسات المالية  301307

 ( 2) مبادئ محاسبة محاسبة البنوك 301308

 ( 2) مبادئ محاسبة محاسبة حكومية  301321

 ( 2) مبادئ محاسبة 1تكاليف محاسبة  301331

 محاسبة شركات اموال  تحليل قوائم مالية 311312

  مبادئ االقتصاد  304103

 ( ساعة معتمدة 18)  مستوى السنة الثالثة –الفصل الدراسي الثاني 

 المتطلب السابق  اسم المساق  رقم المساق 

 ( 2) مبادئ محاسبة تدقيق حسابات  311306

 ( 2) مبادئ محاسبة ضيبية و ضريبة المبيعات محاسبة  311309

 محاسبة شركات اموال  محاسبة متقدمة 311302

  2جدول  – اختياري قسم **

 ساعة  93 تطبيقات محاسبية على الحاسوب  311305

  احصاء اداري  304106

دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان كان  ( التي لم يسبق له 1*يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري الجامعة )جدول 
 قد درس في جامعة أخرى 

( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان  2)جدول   التخصص**يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري 
 كان قد درس في جامعة أخرى 
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( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان كان  1*يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري الجامعة )جدول 
 قد درس في جامعة أخرى 

( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان  2)جدول   التخصص**يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري 
 كان قد درس في جامعة أخرى 

 *** يختار الطالب أي مساق يتم طرحه داخل الجامعة، وال يوجد أي تقييد على حرية الطالب في هذا المساق. 

 ( ساعة معتمدة 18)  مستوى السنة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني

 المتطلب السابق  المساق   اسم رقم المساق 

  مبادئ مالية 311410

 ( 2) مبادئ محاسبة معايير تدقيق دولية 311411

 2محاسبة مالية متوسطة  النظرية المحاسبية 311406

  مبادئ نظم معلومات محاسبية  311409

 ساعة  90إنهاء  المحاسبيةتطبيقات البرامج  311407

  2جدول  – اختياري قسم **

 ( ساعة معتمدة 18) مستوى السنة الرابعة –الفصل الدراسي األول 

 المتطلب السابق  اسم المساق  رقم المساق 

 ( 2) مبادئ محاسبة محاسبة مالي باالنجليزي  301404

 2محاسبة مالية متوسطة  معايير المحاسبة الدولية 301420
 1محاسبة تكاليف  2محاسبة تكاليف  311403

 1تكاليف محاسبة  محاسبة ادارية  311304

    1جدول  –اختياري جامعة  *

  مادة حرة  *** 
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 ( 1جدول )

 اسم المادة  رقم المادة 

 مدخل الى علم االجتماع  205100

 القضية الفلسطينية  205101

 قضايا معاصرة  205105

 المجتمع االردني 205106

 تاريخ القدس 205109

 الثقافة االسالمية  205112

205114 

تكنولوجيا المعلومات/غير تطبيقات 

 طلبة العلوم 

 التنمية السياحية في االردن 205115

 الحضارة العربية االسالمية 205118

 القانون في حياتنا  205122

 حقوق االنسان 205210

 علوم صحية 205214

 البحث العلمي 205215

 التعلم والتربية االخالقية  205216

 وادارةالفريق القيادة  205217

 الثقافة المعلوماتية  205218

 مهارات التواصل 205219

205221 
مهارات التفكير الناقد وحل 

 المشكالت
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 ( 2جدول )

 

 اسم المادة  رقم المادة 

 االعمال االلكترونية 308204

 السياحة االلكترونية 311210

 النماذج في التسويق االلكتروني  311411

311306 

التسويق وشيكات التواصل 

 االجتماعي 

311307 

قضايا معاصرة في التسويق  

 االلكتروني

 ادارة عالقات الزبائن 311308

 ادارة  سلسلة التزويد واللوجستيه 311207

 تسويق االعمال  311309

 مقدمة في نظم المعلومات االدارية  308100

 ادارة الموارد البشرية 302350

 السلوك التنظيمي  302252

 االتصاالت التسويقية االلكترونية  311310

 ادارة المواد 302211

 االدارة االلكترونية  302343

 استراتيجية المبيعات والتكنولوجيا  311311

 التسويق السياحي والضيافة  311207

 التجارة االلكترونية  311209

 ادارة المواد 302211

 

 


