
 
 ) ساعة مكتسبة 24(       )1(المتطلبات العامة اإلجباریة -1
  

الساعات  Course name اسم المقرر رقم المقرر م
 المكتسبة

المتطلب 
 السابق

 ال یوجد Islamic Culture 3 سالمیةاإلثقافة ال 2501111 1
 ال یوجد Arabic Language 3 اللغة العربیة 2501112 2
 ال یوجد English Language (1) 3 )1لغة إنكلیزیة ( 2501113 3
 English Language (2) 3 2501102 )2لغة إنكلیزیة ( 2501120 4
 ال یوجد Research  Methods 2 طرق البحث العلمي 2501114 5
 ال یوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون 2502101 6
 ال یوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2503101 7
 ال یوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2501115 8
 ال یوجد Critical Thinking and problem solving 2 التفكیر الناقد وحل المشكالت 2501116 9

 Modern and Contemporary History of تاریخ قطر الحدیث والمعاصر 2501117 10
Qatar - ال یوجد 

 ال یوجد - Computing Fundamentals مهارات الحاسوب 2505100 11
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سب لھما ساعات تیجب على الطالب اجتیاز مقررْي: (مھارات الحاسوب، وتاریخ قطر الحدیث والمعاصر)، دون أن ُتح )1(
 مكتسبة.

                                                 



 ) ساعات مكتسبة6المتطلبات العامة االختیاریة       ( -2 
 
 ). Environment and Applied Sciences(البیئة والعلوم التطبیقیة المجموعة األولى:   –أ
 

 ر الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه المجموعةیختا  

الساعات  Course name اسم المقرر رقم المقرر م
 المكتسبة

المتطلب 
 السابق

 ال یوجد Man and Environment 2 اإلنسان والبیئة   2501127 1
 ال یوجد Astronomy and Space Technology  2 الفلك وعلوم الفضاء   2501128 2
 ال یوجد Principles of General  Health  2 مبادئ الصحة العامة   2501129 3

  
 ).  Humanities and Social Sciences(اإلنسانیات والعلوم االجتماعیةالمجموعة الثانیة:  – ب
 

 یختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه المجموعة

الساعات  Course name اسم المقرر رقم المقرر م
 المكتسبة

المتطلب 
 السابق

 ال یوجد Ethics and Social Responsibility 2 األخالق والمسؤولیة االجتماعیة 2501121 1
 ال یوجد Personality and Social Behavior 2 الشخصیة والسلوك االجتماعي 2501122 2

 ال یوجد Philosophy and Contemporary life 2 الفلسفة والحیاة المعاصرة 2501123 3
 
  
 ).  Islam and Civilization(اإلسالمیات والحضارةالمجموعة الثالثة:  -ج

 یختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من هذه المجموعة

الساعات  Course name اسم المقرر رقم المقرر م
 المكتسبة

المتطلب 
 السابق

 ال یوجد Islam and Contemporary Issues 2 اإلسالم والقضایا المعاصرة 2501124 1
 ال یوجد Arabic- Islamic Civilization 2 الحضارة العربیة اإلسالمیة 2501125 2
3 

2501126 
مبادئ حقوق اإلنسان في 
 اإلسالم واإلعالن العالمي

Principles of Human Rights in Islam and 
World Declaration   2 ال یوجد 

 
 



 األقسام العلمیة)س ضمن خطط بعض درَّ مقررات مشتركة (تُ  .1

 

الساعات  Course name اسم المقرر رقم المقرر م
 المكتسبة

المتطلب 
 مالحظات السابق

 مبادئ االقتصاد 2501211 1
Principles of 
Economics 3 ال یوجد 

مقرر اختیاري: قسم القانون 
 وٕاجباري: نظم المعلومات 

 مقرر إجباري: محاسبة وٕادارة ال یوجد Microeconomics 3 االقتصاد الجزئي 2501212 2
 مقرر إجباري: محاسبة وٕادارة Macroeconomics 3 2501212 االقتصاد الكلي 2501221 3

 ال یوجد Statistics (1) 3 1اإلحصاء  2501213 4
مقرر إجباري: محاسبة وٕادارة 

 ونظم المعلومات

 2اإلحصاء  2501222 5
Business 
Statistics (2) 3 2501213 اري: محاسبة وٕادارةمقرر إجب 

 ریاضیات للتجاریین 2501214 6
Business 
Mathematics 3 ال یوجد 

إجباري: إدارة ومحاسبة ونظم 
 المعلومات

 
 


