
 

 
 

 5من  1الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130النموذج:رمز                                   الدبلوم  قسم العلوم االدارية برنامج المحاسبة لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 المحاسبة التطبيقيةخطة 

 السنة األولى

 المستوى األول 
 اسم المقرر م

Course Title 

عدد  عدد ساعات االتصال .Code/No الرقم/ الرمز

الوحدات 

 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (1)اللغة اإلنجليزية 

English Language (1) 101نج ا ENG 101 12 - 3 
- 

2 
 مبادئ المحاسبة المالية 

Principles of Financial 

Accounting 

 ACP 100 100محس 
2 2 - 3 

- 

3 
 مبادئ االحصاء

Principles of Statistics 

 ACP 101 2 2 - 3 101محس 
- 

4 
 القانون التجاري

Commercial Law 
 ACP 140 140محس 

3 - - 3 

- 

5 
 تطبيقات الحاسب في االعمال

Computer applications in 

business 

 OMP 100 100كتب 
2 2 - 3 

- 

6 
 مبادئ االدارة

Principles of Management 

 OMP 130     3 - - 3 130كتب 

- 

 وحدة دراسية   18 المجموع

 

 

 

 

 



 

 
 

 5من  2الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130النموذج:رمز                                   الدبلوم  قسم العلوم االدارية برنامج المحاسبة لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 المستوى الثاني

 م

 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة 

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 

 نظري

LT 

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 مبادئ التكاليف

Principle  of cost 
 - ACP 110 2 2  3 110محس 

 مبادئ المراجعة 2

Principles of Audit 

 

 ACP 120 120محس 
2 2 - 3 - 

 االتصاالت االدارية 3

Administrative Communications 

 OMP 103  103كتب 
2 2 - 3 - 

4 
 باللغة العربيةأسس الكتابة 

Principle of Arabic Composition 

  OMP 104 3 - - 3 104كتب 

 ( 2 )اللغة اإلنجليزية  5

English Language (2) 
 - ENG 102 12 102انج 

3 
 101انج  

6 
 محاسبة الزكاة والضرائب

Zakat and Tax Accounting 

 

  ACP 230  230 محس
2 2 - 3 - 

 وحدة دراسية  18  المجموع

 

  



 

 
 

 5من  3الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130النموذج:رمز                                   الدبلوم  قسم العلوم االدارية برنامج المحاسبة لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 السنة الثانية

 المستوى الثالث

 م

 اسم المقرر

Course Title 

 .Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال

عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

       

 مارينت

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 المحاسبة اإلدارية

Managerial accounting 

 110محس  ACP 211 2 2 - 3 211محس 

2 
 لتعبير الكتابي باللغة اإلنجليزيةا

English Composition 

 102ج ان ENG 103 3 - - 3 103انج 

 ضريبة القيمة المضافة 3

value Additive Tax 

 ACP 231 231محس 
 230 محس 3  2 2

4 
 نظم المعلومات المحاسبية 

Accounting Information Systems 

 100كتب  ACP 104 2 2 - 3 104محس 

5 
 المحاسبة المتوسطة

Intermediate Accounting 

 100محس  ACP 102 2 2  3 102محس 

6 
 مقرر اختياري

- - 2 2 - 3 - 

 وحدة دراسية   18 المجموع

 

  



 

 
 

 5من  4الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130النموذج:رمز                                   الدبلوم  قسم العلوم االدارية برنامج المحاسبة لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 المستوى الرابع

 
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 

 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 

 التعاوني التدريب

Accounting training 

 ACP 290 - - 30 6 290محس 

ساعة   54اجتياز 

من متطلبات 

البرنامج حتى نهاية 

 المستوى الثالث

 وحدات دراسية 6 المجموع

 

 يةختياراال تخصصطلبات التم

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

تدريب 
TR 

1 
 معايير التقارير المالية الدولية 

International Financial Reporting 

Standards 

 100 محس ACP 103  2 2 - 3 103محس 

 المراجعة الداخلية  2

Internal Audit 

 120 محس ACP 221 2 2  3 221محس 

3 
المحاسبة الحكومية ومحاسبة المنشآت غير 

 الهادفة للربح

Government and non-profit  

organization  accounting 

 100 محس ACP 241 2 2 - 3 241محس 

 وحدات دراسية 3 المجموع 



 

 
 

 5من  5الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج

 F028-0130النموذج:رمز                                   الدبلوم  قسم العلوم االدارية برنامج المحاسبة لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

 


