
 الساعات المتطلب الساعات المتطلب الساعات المتطلب الساعات المتطلب
المعتمدةالسابقالمعتمدةالسابقالمعتمدةالسابقالمعتمدةالسابق

الكتروني3التجاري القانون مبادئ102225 وجاهي23011013/محاسبة مبادئ301102 وجاهي3(1) محاسبة مبادئ301101وجاهي3العسكرية العلوم205107

مدمج3011023خاصة مالية محاسبة301302 وجاهي13011023/متوسطة مالية محاسبة301201مدمج3 ادارة مبادئ302103الكتروني3الوطنية التربية205110

مدمج3013313استخراجية منشات محاسبة301303 مدمج23012013/متوسطة مالية محاسبة301202مدمج3 االعمال رياضيات302104الكتروني3(1) العربية اللغة في مهارات205123

مدمج3011023خاصة محاسبة نظم301304الكتروني3011023أشخاص شركات محاسبة301211مدمج3إداري إحصاء العلمي البحث اساليب302107الكتروني3(1) االنجليزية اللغة في مهارات205125

مدمج3012023الدولية المحاسبة اصول301305 وجاهي3012113أموال شركات محاسبة301212مدمج3االقتصاد مبادئ304103مدمج2واالبتكار الريادة205126

مدمج3011023االنجليزية باللغة محاسبية دراسات301301 الكتروني3011023إسالمية محاسبة301215مدمج3إداري إحصاء304106مدمج1 االجتماعية والمسؤولية القيادة205127

مدمج3 التسويق مبادئ311100مدمج3الحياتية المهارات205128
301307

 والمؤسسات التأمين محاسبة

3011023المالية
مدمج3012113معاصرة محاسبية مشكالت301405 مدمج

وجاهي3تخرج مشروع301491 الكتروني3011023البنوك محاسبة301308

وجاهي3الميداني التدريب301492 مدمج3011023حكومية محاسبة301321 الساعات المتطلب

مدمج3041063االدارة في كمية اساليب302340 مدمج13011023/تكاليف محاسبة301331المعتمدةالسابق

مدمج3االستراتيجي التخطيط و االدارة302466 مدمج3012123مالية قوائم تحليل301341مدمج3 معاصرة قضايا205105

مدمج3041083المالية االدارة304205 الكتروني3012123الحسابات تدقيق301352مدمج3االردني المجتمع205106

مدمج3االسالمية الثقافة205112
301362

 وضريبة ضريبية محاسبة

3012123المبيعات
304313 مدمج

مصرفية و مالية تشريعات

مدمج3041083

مدمج3القدس وتاريخ الفلسطنية القضية205117
301371

  (301102)الحاسوب على محاسبية تطبيقات

(401099)  
3

304325 وجاهي
المشروعات تقييم و الجدوى دراسات

مدمج3

مدمج401099االلكترونية التجارة305405 مدمج3012123متقدمة محاسبة301402مدمج3 االسالمية العربية الحضارة205118

الكترونياالدارية المعلومات نظم مبادئ308100 مدمج3011023باالنجليزي مالية محاسبة301404مدمج3حياتنا في القانون205122

الكترونيااللكترونية االعمال308203 مدمج3012023معايير المحاسبية الدوليةم301420مدمج4E+053 حاسوبية مهارات205129

مدمجالدينية السياحة309217 وجاهي23013313/تكاليف محاسبة301431مدمج3االنسان حقوق205210

 مدمج3013313إدارية محاسبة301432 مدمج3 المرورية والسالمة الصحية العلوم205214

 الكتروني3013523الدولية التدقيق معايير301457 مدمج3العلمي البحث205215

 الساعات المتطلب الكتروني3012023المحاسبية النظرية301481 مدمج3االخالقية والتربية التعلم205216

المعتمدةالسابق وجاهي3012023المحاسبية البرامج تطبيقات301482 مدمج3التواصل مهارات205219

3 مدمج3مالية مبادئ304108 مدمج3المشالت وحل الناقد التفكير مهارات205221

 مدمج3المنطق وعلم الفلسفة في مقدمة205222
307101

محاسبية معلومات نظم مبادئ
3

 مدمج

 مدمج3الرقمية الثقافة205223

المادة اسمالمادة رقم مدمج3 والبيئة التنمية205224 النتيجة 

استدراكي/ االنجليزية اللغة202099  

استدراكي/ الحاسوب401099  

استدراكي/ العربية اللغة201099  

 االهلية اربد جامعة

ً المقبولين للطلبة  والمالية االدارية العلوم كلية/ المحاسبة لتخصص البكالوريوس درجة لمنح المعتمدة الدراسية الخطة 2022/2021 العام/  االول الفصل من اعتبارا

 الصنف

التالية المواد من الطالب يختارها معتمدة ساعة 72 وعددها والمساندة االجبارية المتطلبات- أ   

التخصص  خارج من الطالب يختارها

المادة رقم

المادة اسمالمادة رقمالمادة رقم المادة رقم

وهي معتمدة ساعة 27  وعددها  الجامعة متطلبات:-  اوالً :-

معتمدة ساعة 18  وعددها االجبارية الجامعة متطلبات  (االول المجال)- أ

ساعات 9 وعددها االختياري التخصص متطلب- ب وهي معتمدة ساعة 21  وعددها االجبارية الكلية متطلبات:- ثانيا   :-ً وهي معتمدة ساعة 81 وعددها التخصص متطلبات:-  ثالثا :-

 الصنفالمادة اسم

المادة اسم الصنفالمادة اسمالمادة رقم الصنف

 الصنفالمادة اسمالمادة رقم

ساعات 9 وعددها االستدراكية المواد:- خامسا

الطالب اسم  :- 

 الصنفالمادة اسم

 معتمدة ساعات 9   وعددها  االختيارية الجامعة متطلبات- ب

ً  معتمدة ساعات 3 وعددها الحره المتطلبات:-  رابعا


