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 كلية االقتصاد والمحاسبة
  متطلبات الكلية

 التخطيط االقتصادي سبهاقسم 

 

باإلنجليزياسم المقرر  اسم المقرر بالعربي  القسم اجباري/اختياري نوع المقرر عدد الوحدات رمز المقرر 

 العام اجبارية الجانبين Programming IV Intr CS303 4 مقدمة لغة السي

المتقطعةالبنى   Discrete Structures CS403 3 العام اختيارية نظري 

المتقطعةالبنى   Discrete Structures CS403 3 العام اختيارية الجانبين 

2رياضيات عامة   Calculus II MA201 3 العام اجبارية الجانبين 

1رياضيات عامة   Calculus I MA201 3 العام اجبارية نظري 

باإلنجليزياسم المقرر  اسم المقرر بالعربي عدد  رمز المقرر 
 الوحدات

 اجباري/اختياري نوع المقرر

1الجزئياالقتصاد   microeconomic1 EC210 3 اجبارية نظري 

2االقتصاد الجزئي  microeconomic2 EC212 3 اجبارية نظري 

1االقتصاد الكلي   macroeconomic1 EC211 3 اجبارية نظري 

2االقتصاد الكلي   macroeconomic2 EC213 3 اجبارية نظري 

 principales of economic مبادئ التخطيط االقتصادي

planning 

EC-170 3 اجبارية نظري 

1االقتصاد القياسي   econometrics 1 EC310 3 اجبارية نظري 

2االقتصاد القياسي   econometrics 2 EC320 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري strategic planning EC274 3 التخطيط االستراتيجي

 اجبارية نظري mathematical economic EC311 3 االقتصاد الرياضي

 اجبارية نظري economic statistics EC215 3 االحصاء االقتصادي

 اجبارية نظري economic development EC-316 3 التنمية االقتصادية

 اجبارية نظري small projects planning EC-373 3 تخطيط مشروعات صغري

 اجبارية نظري financial planning EC-277 3 التخطيط المالي

 اجبارية نظري investment planning EC-270 3 تخطيط االستثمار

2اسواق مالية   stock market 2 EC-416 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري international economy EC-315 3 االقتصاد الدولي

 اجبارية نظري industrial projects planning EC-371 3 تحطيط مشروعات صناعية

 اجبارية نظري Human resource planning EC-374 3 تخطيط الموارد البشرية

 اجبارية نظري Public finance EC-318 3 المالية العامة

 اجبارية نظري projects evaluation EC-517 3 تقييم مشروعات

 اجبارية نظري operational planning EC-276 3 التخطيط التشغيلي

والبنوكالنقود   Money and banking EC-313 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Research methodology EC-200 3 طرق البجث

 اجبارية نظري research project EC-600 3 مشروع بحث

2اللغة االنجليزية   English language 2 EN-104 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري History of Libya HLY-401 3 تاريخ ليبيا

 اجبارية نظري History of sciences EC-301 3 تاريخ العلوم

 اجبارية نظري Commercial law COL-202 3 القانون التجاري

 اجبارية نظري Civil law CL-102 3 القانون المدني

2الرياضيات   Mathematics 2 MA-143 3 اجبارية نظري 

2االحصاء   Statistics 2 ST-141 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري Automatic programming AUP-145 3 البرمجة االلية

 اجبارية نظري Islamic economy EC-411 3 االقتصاد االسالمي


