
 العام االقتصادتخصص  - االقتصاداملواد املقررة في كلية 

 السنة األولى

الفصل 

 األول 

االدارة املالية الجزء  

 االول 

)الجزء   العملية النظرية و التطبيق ياملالاإلدارة 

األول( تأليف أوجين بريجام ترجمة د.م./ سرور  

 على إبراهيم 

  االقتصادمبادئ 

 الجزئي

إعداد د./ أحمد فوزى   يالجزئ االقتصاد

 ملوخية

 مبادئ اإلحصاء د./ أحمد عبد السميع طبية  مبادئ اإلحصاء 

 مبادئ املحاسبة د./ مجبور جابر محمود مبادئ املحاسبة

الفصل 

 الثاني

االدارة املالية الجزء  

 ي الثان

)الجزء   يالنظرية و التطبيق العمل املاليةاإلدارة 

( تأليف أوجين بريجام ترجمة د.م./  يالثان

 سرور على إبراهيم 

مبادئ املحاسبة 

 املالية 

مدخل الى أسياسات املحاسبة املالية أ.د./  

حسن   يسعود جايد مشكور و د./ خليل راض  

 الزلزلى 

  االقتصاددئ بام

 اإلسالمي 

اإلسالمي د./ سعد بن حمدان  االقتصادمبادئ 

 ياللحيان

  االقتصاددئ بام

 الكلى
 الكلى د./ محمود يونس  االقتصادمبادئ 

 

  



 الثانية السنة 

الفصل 

 األول 

مبادئ التحليل  

 ي الرياض 

تأليف / وولتر رودن    يمبادئ التحليل الرياض 

 ي ./ عبد السميع عبد الرزاق الجنابترجمة أ.د

 عمال أل ا إدارة 
عمال الحديثة د./ نبيل مطلق صبح أبو  أل إدارة ا 

 درويش  

 الرقــــابة الـــداخلية
  فرج عبد املراجعة و الرقــــابة الـــداخلية د.

 البديع فرج أحمد

 املحاسبة املتقدمة  
مبادئ وممارسات املحاسبة املتقدمة  د./ صالح  

 الدين عبد الرحمن  

الفصل 

 الثاني

 عمال أل ا إدارة 
إدارة اإلعمال مشاكل وحلول إعداد / سمير  

 مراجعة / سعيد اللحام يالبعلبك

ادارة املصارف 

 االسالمية
 ادارة املصارف االسالمية د./. سلیمة طبایبیة 

ي تطبيقات ف

 اإلسالمي  االقتصاد
 قتصادنا د./ محمد باقر ا 

قتصاديات املوارد ا 

 الطبيعية 

قتصاديات املوارد الطبيعية والبيئية د./ حمد ا 

 بن محمد آل الشيخ 

 

  



 الثالثةالسنة 

الفصل 

 األول 

 النظام اإلقتصادى 
العاملي الجديد د./ محمد   النظام اإلقتصادي 

 عبدا  شاهين محمد

تطبيقات االقتصاد 

 العام

االقتصاد ترجمة بول آ.سامويلسون ويليام د.  

 نوردهاوس

مبادئ التنمية  

 اإلقتصادية 

االنسان أساس املنهج اإلسالمى فى التنمية  

اإلقتصادية املعهد اإلسالمى للبحوث و  

 التدريب

تطبيقات اإلقتصاد 

 القياس ى

تطبيقات اإلقتصاد القياس ى باستخدام  

 EViewsالبرنامج  

الفصل 

 الثاني

 اإلقتصاد التطبيقى توماس سويل  اإلقتصاد التطبيقى  

 قوة اإلقتصاد مارك سكاوزن أساسيات اإلقتصاد

تطبيقات اإلقتصاد 

 اإلسالمى 

والتطبيقد./  اإلقتصاد اإلسالمى بين الفكر 

 حسين حسين شحاته 

 التنمــيـة اإلقتصــاديـة
التنمــيـة اإلقتصــاديـة تأليف واين نافزيجر  

 مراجعةد. محمد شاهين 

 

  



 الرابعة السنة 

الفصل 

 األول 

 االقتصاد السياس ى ويليام ستانلى جيفونس  االقتصاد السياس ى

اإلحصاء الوصفى 

 والتطبيقى 

والتطبيقى والحيوى د./  اإلحصاء الوصفى 

 محجمد حسين محمد رشيد

إساسيات النمو  

 اإلقتصادى

مقومات النمو اإلقتصادى للدول العربية د./  

 محمدىربداللهىذاهونىمحمد

مصادر اإلقتصاد  

 اإلسالمى 

النصوص اإلقتصادية فى الكتاب والسنة د./  

 منذر قحف 

الفصل 

 الثاني

تطبيقات اإلقتصاد 

 اإلسالمى 

موسوعة اإلقتصاد اإلسالمى د./ محمد عبدج  

 املنعم الجمال 

العالقات اإلسالمية  

 الدولية اإلسالمية 

العالقات اإلقتصادية الدولية فى اإلسالم د./  

 صالح الدين فهمى 

 اإلقتصاد الرقمى 
للدول العربية بين الواقع و   اإلقتصاد الرقمى

 املأمول محمد عبدهلال شاهين محمد 

دراسات الجدوى 

 اإلقتصادية 

دراسات الجدوى اإلقتصادية وتقييم  

املشروعات الجديدة د./ نبيل عبد السالم  

 شاكر

 

  



 جدول معادلة الكورسات الجامعية باملواد املقررة 

 املواد التي تضمنها الكورس اسم الكورس

 مبادئ املحاسبة املالية ، مبادئ املحاسبة املحاسبة املالية 

 اإلدارة املالية 
االدارة ، االدارة املالية الجزء االول ، مبادئ اإلحصاء

 ي مبادئ التحليل الرياض ي، املالية الجزء الثان

 ي التخطيط املال

، االقتصاديةأساسيات اإلقتصاد، التنمــيـة 

النمو   أساسيات، والتطبيقي الوصفياإلحصاء 

 االقتصادي

 املحاسبة املتقدمة  التسويات الجردية واملحاسبية 

 الرقــــابة الـــداخلية املراجعة الداخلية املحاسبية 

 وتطبيقاته  االقتصاد

ي، الكل االقتصاد مبادئ ، الجزئي االقتصادمبادئ 

، االقتصاديالنظام ، املوارد الطبيعية اقتصاديات

  االقتصادتطبيقات االقتصاد العام، تطبيقات 

اإلقتصاد التطبيقى، االقتصاد ، القياس ي

، دراسات الجدوى الرقمي قتصاداالالسياس ى، 

 االقتصادية

 ي االقتصاد اإلسالم

 االقتصاد فيتطبيقات ي، قتصاد اإلسالم دئ االبام

تطبيقات  ، االقتصاديةمبادئ التنمية  ، اإلسالمي

،  اإلسالمي االقتصادمصادر ، اإلسالمي االقتصاد

الدولية  العالقات، 2يقتصاد اإلسالمتطبيقات اال

 اإلسالمية

 2عمالأل إدارة ا  ،1عمالأل إدارة ا  إدارة البنوك واملصارف

 سالميةدارة املصارف اإل إ  إدارة البنوك اإلسالمية

 - ية التنمية االقتصاد

 


