
 

 

 وصف مواد وحدة المساقات الخدمية 

   2020 - 2019للعام الدراسي 

 

كالتخطٌط  (توصٌفها وتطورها)عملٌة اتخاذ القرار، الوظائف االدارٌة 

والتنظٌم والقٌادة والرقابة وكذلك كٌفٌة ممارسة هذه الوظائف من قبل 

 .المدٌر فً شركات االعمال

  

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 ................. 3  (1 )ادارة األعمال 0400201



   الكلية وصف مواد  وحدة متطلبات

  2020 - 2019للعام الدراسي 

 

 

 بمفاهٌم االدارٌة والعلوم االقتصادٌهدف المساق الى تزوٌد طلبة كلٌة 

 الجداول خالل الوصفً، حٌث ٌستطٌع الطلبة من االحصاءوادوات 

 تصنٌف البٌانات، تجمٌعها وقراءتها وقٌاسها واٌجاد الروابط االحصائٌة

 مقاٌٌس النزعة المركزٌة، مقاٌٌس التشتت ومقاٌٌس خاللفٌما بٌنها من 

وٌفرد المساق مواضٌعا مستقلة لدراسة . االرتباط معامالتالموقع و

 .SPSS  وتطبٌقاتها فً برنامجلالسعارالقٌاسٌة واالرقام  الزمنٌة السالسل
  

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 مبادئ االقتصاد الجزئي 0400101
 تصاد

3 ____________ 



 وحدة متطلبات الكلية   وصف مواد

 2020 - 2019للعام الدراسي  
 الجزئي مبادئ االق

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3  اد الرياضيات لالقتصاد واالدارةتص 0400103

 
ٌركز المساق على ادوات علم الرٌاضٌات والتً ٌحتاجها طالب   

 وتفسٌر االقتصادٌةمرحلة البكالورٌوس فً تشخٌص المتغٌرات 

 الخطٌة وغٌر المعادالت دراسة  خاللالروابط فٌما بٌنها من

الخطٌة، المصفوفات والتفاضل والتكامل بالتزامن مع استخدام 

 . لهذه المفاهٌم االقتصادٌة التطبٌقات

  



 وصف مواد  وحدة متطلبات الكلية 

 2020 - 2019للعام الدراسي 

 الجزئي مبادئ االق

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3  مبادىء االحصاءتصاد 0400102

 

 الجزئً االقتصاديٌبحث المساق فً اصل وطبٌعة التحلٌل     
اسبابها وعناصرها : االقتصادٌة والمشكلة االقتصادكاحد اقسام علم 
 دراسة قوانٌن الطلب والعرض، التكالٌف خاللوخصائصها من 

وٌتعرف الطلبة على ). آلٌة السوق  (الثمنونظرٌة تحدٌد والناتج 
 المستخدمة فً تحلٌل سلوك الوحدات الدوراتوالسوق بنٌة 

 مطابقة خاللالصغٌرة سعٌا لتحقٌق اكبر ربح من االقتصادٌة 

 . بالتكالٌفاالٌرادات
 

 
  



 

 وصف مواد وحدة متطلبات الكلية 

  2020 - 2019للعام الدراسي 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

  3 مبادئ التسويق 0400501

 
 

 هذا المساق على مفهوم فن التسوٌق ونشاته واتجاهاته خاللٌتعرف الطلبة من     

الفكرٌة ومبادئه واساسٌاته وسلوك المستهلك وكذلك هٌكل السوق وتجزئتها والبٌئة 

وٌركز المساق كذلك على مفاهٌم المزٌج التسوٌقً ومفهوم المنتج ودورة . السوقٌة

حٌاة المنتج وتطوره والٌة توزٌعه وتروٌجه وطرق تسعٌره عبر الزمن فً الدورات 

 .التجارٌة المختلفة
  



 وصف مواد وحدة متطلبات الكلية 

 2020 – 2019للعام الدراسي 

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 ________ 3 1 حاسبةم 0400301

 

 

 النشأة، المفهوم، التطور والوحدة:  المساق على فن المحاسبةخاللٌتعرف الطلبة من    

، )قائمة المركز المالً وقائمة الدخل  ( بالدورة المحاسبٌة، القوائم المالٌةعالقتها واالقتصادٌة

المبادئ والمفاهٌم والقروض المحاسبٌة بطرٌقة القٌد المزدوج ونظام التسجٌل ومعادلة المٌزانٌة، 

معالجة العملٌات التموٌلٌة على مستوى الفردي، معالجة العملٌات الرأسمالٌة والتمٌٌز بٌن 

، الترحٌل، الترصٌد واعداد مٌزان االٌراداٌة والرأسمالٌة، معالجة العملٌات االٌرادٌةالنفقات 

 . المحاسبٌةاالخطاءالمراجعة وتصحٌح 

  



 وصف مواد وحدة متطلبات الكلية 

 2020 - 2019للعام الدراسي 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 0400301 3 2محاسبة  0400302
 

 

  على التسوٌات 2 محاسبة خاللوٌتعرف الطلبة من . 1ستند المساق فً مجمله على محاسبة  ي

 والمصروفات، جرد وتسوٌة حسابات النقدٌة والبنك، واعداد مطالبة كشف االٌراداتالجردٌة 

البنك، معالجة المدٌنٌن ومخصص الدٌون المشكوك فٌها، معالجات وجرد المخزون السلعً 

وفق نظامً الجرد الدوري والجرد  LIFO - FIFO -WA :وتقوٌمه بالطرق المختلفة، طرق

 المالٌة، استخدام االوراق فً االستشمار، معالجة معالجة االزماتواالستهالك المستمر، طرق 

اوراق العمل واعداد التقارٌر المالٌة والحسابات الختامٌة بعد التسوٌة الجردٌة واوراق العمل أو 

 .مٌزان المراجعة المعدل

 واتجاهاته الفكرٌة المختلفة االدارةٌركز المساق كمتطلب كلٌة على مفهوم علم 

 (. والحدٌثةالكالسكٌة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


