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 بكالوريوس محاسبة التخصص  المحاسبة القسم  االعمال الكلية 
 25 التخصص واد عدد م 00/3/9102 تاريخ االعتماد 9102/9191 الخطة الدراسية رقم

  : يستخدم هذا النموذج لمواد التخصص فقط.حةةمال
 لتقويمطرائق القياس وا م المستخدمةياساليب التعل اسم المادة الدراسية رقم المادة الرقم

1 

0102550 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر (5مبادئ المحاسبة )
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

2 

0102555 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  المناقشات + اتالمحاضر (2مبادئ المحاسبة )
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

3 

0102252 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر محاسبة الشركات
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

4 

0102250 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر (5المحاسبة المتوسطة )
 %20=        االمتحان االول 

 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

5 

0102250 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر (2المحاسبة المتوسطة )
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 

 %10متحان النهائي      = اال

6 
0102025 

  تحليل القوائم المالية باالنجليزي
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Reports) ريرا+ التق 

 %50المشاركة              = 
 %20االمتحان االول        = 

 %20=      االمتحان الثاني   
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 %10االمتحان النهائي      = 

7 

0102022 

  النظرية المحاسبية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Reports) ريرا+ التق 

 %50المشاركة              = 
 %20االمتحان االول        = 

 %20=     االمتحان الثاني    
 %10االمتحان النهائي      = 

8 

0102020 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر محاسبة الموارد الطبيعية
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

9 

0102005 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر مقدمة في محاسبة التكاليف
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

11 

0102002 

  (5تدقيق الحسابات )
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  ناقشات+ الم اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Reports) ريرا+ التق 

 %50المشاركة              = 
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

11 

0102005 

  المحاسبة الضريبية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  ناقشات+ الم اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Reports) ريرا+ التق 

 %50المشاركة              = 
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

12 

0102002 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر محاسبة المؤسسات المالية
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

13 
0102000 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر المحاسبة الحكومية
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
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 %10االمتحان النهائي      = 

14 

0102000 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر محاسبة المؤسسات المتخصصة
 %20ان االول        = االمتح

 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

15 

0102050 

  المحاسبة المتقدمة
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  

 %50المشاركة              = 
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

16 

0102020 

  معايير المحاسبة الدولية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  

 %50= المشاركة              
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

17 

0102000 

  محاسبة االدارية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  

 %50المشاركة              = 
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

18 

0102001 

  معايير التدقيق الدولية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  

 %50=    المشاركة           
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

19 

0102001 

 على الحاسوب تطبيقات نظم المعلومات المحاسبية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  

 %50المشاركة              = 
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 
 %10االمتحان النهائي      = 

21 
0102005 

  بحث تخرج في المحاسبة
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  

 %50المشاركة     = و االلقاء
 %00=         البحث          

 %10االمتحان النهائي      = 
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21 

0102051 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر مدخل للمحاسبة باالنجليزي
 %20االمتحان االول        = 

 %20تحان الثاني        = االم
 %10االمتحان النهائي      = 

22 

0102000 

 %50المشاركة              =  (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات  + المناقشات اتالمحاضر محاسبة التكاليف المتقدمة
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 

 %10=       االمتحان النهائي

23 

0102021 

  المحاسبة الدولية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  

 %50المشاركة              = 
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 

 %10=      االمتحان النهائي 

24 

0502426 

  المحاسبة االسالمية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  

 %50المشاركة              = 
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 

 %10=       االمتحان النهائي

25 

0102000 

  (2تدقيق الحسابات )
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  

 %50المشاركة              = 
 %20االمتحان االول        = 
 %20االمتحان الثاني        = 

 %10ي      = االمتحان النهائ

 
  رقم  في اجتماع اللجنة  لجنة الخطة الدراسية  من قبل تمد أع

  تاريخ االجتماع  اعتمد في مجلس القسم رقم 
  توقيع عميد الكلية   توقيع رئيس القسم 

 


