
 

 

 

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 

علم االقتصاد والمشكلة  يبحث المساق في اصل وطبيعة التحليل االقتصادي الجزئي كاحد اقسام
االقتصادية: اسبابها وعناصرها وخصائصها من خالل دراسة قوانين الطلب والعرض، التكاليف واالنتاج 
ونظرية تحديد االثمان) آلية السوق (. ويتعرف الطلبة على بنية االسواق واالدوات المستخدمة في تحليل 

 ر ربح من خالل مطابقة االيرادات بالتكاليف. سلوك الوحدات االقتصادية الصغيرة سعيا لتحقيق اكب

 رقم المادة
0400101 

 مسمى المادة
 مبادئ االقتصاد الجزئي

 الساعات المعتمدة
3 

 المتطلب السابق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

الوصفي، حيث  يهدف المساق الى تزويد طلبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية بمفاهيم وادوات االحصاء
يستطيع الطلبة من خالل الجداول االحصائية تصنيف البيانات، تجميعها وقراءتها وقياسها وايجاد الروابط فيما 
بينها من خالل مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت ومقاييس الموقع ومعامالت االرتباط. ويفرد المساق 

 .SPSSقام القياسية لالسعار وتطبيقاتها في برنامج مواضيعا مستقلة لدراسة السالسل الزمنية واالر

 

 وصف مواد قسم وحدة المساقات الخدمية
 

 
 رقم المادة
0400102 

 

 مسمى المادة
 مبادئ االحصاء

 الساعات المعتمدة
 
3 

 المتطلب السابق
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 رقم المادة
0400103 

 

 مسمى المادة
 ةالرياضيات لالقتصاد واالدار

 الساعات المعتمدة
3 

 المتطلب السابق
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ



علم الرياضيات والتي يحتاجها طالب مرحلة البكالوريوس في تشخيص  يركز المساق على ادوات
المتغيرات االقتصادية وتفسير الروابط فيما بينها من خالل دراسة المعادالت الخطية وغير الخطية، 

 المصفوفات والتفاضل والتكامل بالتزامن مع استخدام التطبيقات االقتصادية لهذه المفاهيم.

 

 

يتعرف الطلبة من خالل المساق على فن المحاسبة: النشأة، المفهوم، التطور والوحدة االقتصادية 

وعالقتها بالدورة المحاسبية، القوائم المالية) قائمة المركز المالي وقائمة الدخل (، المبادئ والمفاهيم 
ة، معالجة العمليات التمويلية والقروض المحاسبية بطريقة القيد المزدوج ونظام التسجيل ومعادلة الميزاني

على مستوى المستودع الفردي، معالجة العمليات الرأسمالية والتمييز بين النفقات االيرادية والرأسمالية، 
 معالجة العمليات االيرادية، الترحيل، الترصيد واعداد ميزان المراجعة وتصحيح االخطاء المحاسبية.

( على التسويات الجردية لاليرادات  2(.  ويتعرف الطلبة من خالل محاسبة)  1يستند المساق في مجمله على محاسبة) 

مطالبة كشف البنك، معالجة المدينين ومخصص الديون المشكوك  والمصروفات، جرد وتسوية حسابات النقدية والبنك، واعداد

وفق نظامي الجرد الدوري  WA -FIFO - LIFOفيها، معالجات وجرد المخزون السلعي وتقويمه بالطرق المختلفة، طرق: 

اوراق العمل واعداد والجرد المستمر، طرق االستهالك والمعالجات الالزمة، معالجة االستثمار في األوراق المالية، استخدام 

 التقارير المالية والحسابات الختامية بعد التسوية الجردية واوراق العمل أو ميزان المراجعة المعدل.

 

 

يركز المساق كمتطلب كلية على مفهوم علم االدارة واتجاهاته الفكرية المختلفة) الكالسيكية والحديثة (، 

 رقم المادة
0400301 

 

 مسمى المادة
 ( 1محاسبة) 

 الساعات المعتمدة
3 

 المتطلب السابق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقم المادة
0400302 

 

 مسمى المادة
 ( 2ة) محاسب

 الساعات المعتمدة
3 

 المتطلب السابق
0400301 

 

 رقم المادة
0400201 

 

 مسمى المادة
 ( 1ادارة األعمال) 

 الساعات المعتمدة
3 

 المتطلب السابق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 



عملية اتخاذ القرار، الوظائف االدارية) توصيفها وتطورها ( كالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة وكذلك كيفية 

 ممارسة هذه الوظائف من قبل المدير في شركات األعمال. 

يتعرف الطلبة من خالل هذا المساق على مفهوم فن التسويق ونشاته واتجاهاته الفكرية ومبادئه 
وسلوك المستهلك وكذلك هيكل السوق وتجزئتها والبيئة السوقية. ويركز المساق كذلك على مفاهيم  واساسياته

المزيج التسويقي ومفهوم المنتج ودورة حياة المنتج وتطوره والية توزيعه وترويجه وطرق تسعيره عبر 
 الزمن في الدورات التجارية المختلفة. 

 

 

 

 المادة رقم
0400501 

 

 مسمى المادة
 مبادئ التسويق

 الساعات المعتمدة
3 

 المتطلب السابق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 


