
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-3مبادئ اإلدارة واألعمالادا101-3مهارات التعليم والتفكير والبحثنهج1140ريادة األعمالريد101

-2المهارات اللغويةعرب101س-/نجم3140حساب التفاضلريض3150مهارات الحاسبتقن140

-3مبادئ االقتصاد الجزئيقصد101-1(2)الصحة واللياقةصحة2150مقدمة في الرياضياتريض140

س-/ريض3140مبادئ اإلحصاء في اإلدارةكمى107س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم2150مهارات االتصالعلم140

-3مبادئ المحاسبة والتقرير الماليحسب8201(1)اللغة االنجليزية نجم140

1514

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-3المعامالت المالية في الفقه االسالمينظم204س-/قصد3101مبادئ االقتصاد الكليقصد3102مبادئ القانوننظم101

3مبادئ التسويقتسق2201التحرير العربيعرب103
س        -/ادا101

س-/قصد101
ادا214

أخالقيات العمل والمسؤولية 

االجتماعية
س-/ادا3101

س-/مال3200 األسواق والمؤسسات الماليةمال230س-/ادا3101نظم المعلومات اإلداريةنما3201السلوك التنظيميادا121

س-/حسب3317(2)المحاسبة المتوسطةحسب318س-/نظم3101القانون التجارىنظم3211مبادئ الماليةمال200

س-/حسب3201(1)المحاسبة المتوسطةحسب3317مبادئ التكاليف والمحاسبة اإلداريةحسب202

حسب311
المحاسبة الحكومية والمنظمات 

غير الهادفة للربح
3
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

-

اجملموع

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

س-/حسب201

س-/حسب201

17اجملموع

اجملموع

-

س-/ادا101

س-/حسب201

16اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

السادساخلامسالرابع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

اجملموع

كليهما: اخلطة تشمل145:ساعات اخلطة 

إدارة األعمال: كلية 

األول: االصدار 

رئيسي: نوع اخلطة احملاسبة:  اخلطة الدراسية لقسم   احملاسبةACT:التخصص 

البكالوريوس:الدرجة 

اجملموع

الثالثالثانياألول

المتطلب

-

-

-

-

-



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/حسب3318المحاسبة في المنشات المتخصصةحسب3421المحاسبة المتقدمةحسب401

س-/حسب3401المرجعات وخدمات التأكيدحسب3444المحاسبة علي الزكاة والضريبةحسب414

س-/حسب3318المحاسبة في المصارف اإلسالميةحسب3447تحليل التقارير الماليةحسب415

3المحاسبة اإلدارية واتخاذ القراراتحسب433

96

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

الثامن

اجملموعاجملموع

التاسع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/حسب318

س-/حسب318

س-/حسب318

س-/حسب202

س      -/حسب444

سع         :مس:مع

   :    :100

6 التدريب التعاوني حسب477

12اجملموع

السابع

كليهما: اخلطة تشمل145:ساعات اخلطة 

رئيسي: نوع اخلطة  احملاسبةACT:التخصص احملاسبة:  اخلطة الدراسية لقسم إدارة األعمال: كلية 

البكالوريوس:الدرجة األول: االصدار 



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/حسب3401نظرية المحاسبةحسب416س-/مال3200مالية الشركاتمال210

س-/حسب3433إدارة التكلفةحسب435س-/مال3200أساسيات االستثمارمال220

س-/حسب3318نظم المعلومات المحاسبيةحسب461س-/مال3200أساسيات الخطر والتامينمال240

س-/حسب3433تطبيقات محاسبية بالحاسوبحسب465س-/نظم3101نظام الزكاة والضرائب بالمملكةنظم332

س-/حسب3433الرقابة والمراجعة الداخليةحسب471س-/ادا3101إدارة العملياتادا371

15

-3حوكمة المنظماتادا427

21

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنة سلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

(ساعات8)1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

6:الساعات احلرة 

(ساعة9) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

كليهما: اخلطة تشمل145:ساعات اخلطة 

رئيسي: نوع اخلطة احملاسبة ACT:التخصص احملاسبة:  اخلطة الدراسية لقسم إدارة األعمال: كلية 

البكالوريوس:الدرجة األول: االصدار 

متطلبات من داخل القسم: الفئة  متطلبات من خارج القسم: الفئة 

(ساعات6) 1اختيارية : اجملموعة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 

اجملموع
3اإلدارة اإلستراتيجيةادا411

س         -/ادا101

س         -/مال200

س-/تسق201 


