
 تجارة ومحاسبة تخصص  - االقتصاداملواد املقررة في كلية 

 السنة األولى

الفصل 

 األول 

االدارة املالية الجزء  

 االول 

)الجزء   العمليالنظرية و التطبيق  ةياملالاإلدارة 

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

 يالكل
 الكلى د./ محمود يونس  االقتصادمبادئ 

 

  



 الثانية السنة 

الفصل 

 األول 

مبادئ التحليل  

 ي الرياض 

تأليف / وولتر رودن    يمبادئ التحليل الرياض 

 ي الرزاق الجناب./ عبد السميع عبد ترجمة أ.د

 1عمالأل 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

 2عمالأل 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 

 املالية إدارة األعمال 
شركات  فيومسئولية األعمال  ةاإلدار أخالقيات 

 األعمال د./ نجم عبود نجم

 ي أحمد محمد األفند /النقود والبنوك أ.د النقود والبنوك  

 محاسبة التكاليف د./ محمد محمود يوسف   محاسبة التكاليف 

 محاسبة الشركات د./ زهير الحدرب  محاسبة الشركات 

الفصل 

 الثاني

أساسيات املحاسبة  

 الحكومية 

الحكومية واملحليات  أساسيات املحاسبة 

 عبد السالم أحمد  د./عبد للا 

 املشروعات ةإدار 
وتحليل الجدوى د/   مبادئ إدارة املشروعات

  ي هيثم على حجاز 

 إدارة التسويق 
مد حمالياء د/  ىللف إ ألكفاءة التسويق من ا 

 للا شاهين محمد عبد

املحاسبة املالية  

 املتقدمة

املتقدمة د/ كمال الدين   املحاسبة املالية

 ي الدهراو 

 

  



 الرابعة السنة 

الفصل 

 األول 

 املحاسبة الضريبية 
املحاسبة الضريبية والزكوية د/ سعد بن محمد  

 الهويمد

 املالية العامة  
د/ أعاد حمود   ياملالية العامة والتشريع الضريب

 ي القليس 

 محاسبة التكاليف 
عبد   ي محاسبة التكاليف املتقدمة د/ لو 

 الرحمن 

 املصارف فيدارية املحاسبة اإل  إدراة املحاسبة

الفصل 

 الثاني

أساسيات الرياضة  

 التجارية 

أساسيات الرياضة التجارية د/ عيد أحمد أبو 

 بكر 

املحاسبة الدولية  

 ومعاييرها
   ياملحاسبة الدولية ومعاييرها د/حسين القاض 

  املاليالتحليل 

 للقوائم املالية 

للقوائم املالية د/ عبد للا عبد   املاليالتحليل 

 العزيز هالل 

املحاسبة فى املنشأة  

 املالية 

املحاسبة فى املنشأة املالية اإلدارة العامة 

 لتصميم وتطوير املناهج 

 

  



 جدول معادلة الكورسات الجامعية باملواد املقررة 

 تضمنها الكورساملواد التي  اسم الكورس

 املحاسبة املالية 

مبادئ املحاسبة املالية، محاسبة  ، مبادئ املحاسبة

التكاليف، محاسبة الشركات، املحاسبة الضريبية، 

املحاسبة،  إدارةاملالية العامة، محاسبة التكاليف، 

املنشأة  فياملحاسبة الدولية ومعاييرها، املحاسبة 

 املالية 

 اإلدارة املالية 

دارة اإل ،  مبادئ اإلحصاء، ول دارة املالية الجزء األ اإل 

إدارة ي، مبادئ التحليل الرياض ي، املالية الجزء الثان

  رة املشروعات، إدارة التسويق،ا إد، األعمال 

للقوائم  املالي أساسيات الرياضة التجارية، التحليل 

 املالية 

 أساسيات املحاسبة الحكومية  املحاسبة الحكومية 

 املحاسبة املالية املتقدمة ، املحاسبة املتقدمة التسويات الجردية واملحاسبية 

 الرقــــابة الـــداخلية املراجعة الداخلية املحاسبية 

 وتطبيقاته  االقتصاد
اإلقتصاد الكلى،   مبادئ  الجزئيمبادئ اإلقتصاد 

 املوارد الطبيعية  اقتصاديات

 ي االقتصاد اإلسالم
اإلقتصاد  فيتطبيقات ، اإلسالميقتصاد اال مبادئ 

 اإلسالمي 

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

 دارة املصارف االسالميةإ  إدارة البنوك اإلسالمية

 - ية التنمية االقتصاد

 


