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(2012/2012( رقم )ماجستير)برنامج الالمحاسبة الخطة الدراسية لتخصص   

30/2/2012. بتاريخ 22/2012/2012 اعتمدت بقرار مجلس العمداء رقم   
( ساعة معتمدة33عدد ساعات الخطة )  

 

 
 التعلمية االهداف والمخرجات الرقم

 مجاالت المحاسبة المختمفة يف المتقدمة الطمبة بالمعرفة العممية والتطبيقيةاكساب  1ه 
 

 1.1م.ت 
 ان يكون لمطالب القدرة عمى:

 في مجاالت المحاسبة المختمفةالمتقدمة المعرفة امتالك 
 والمهنية والقانونية لممحاسبة والتنظيمية واالجتماعية المسؤوليات األخالقيةو قيم المبادئ و ملالمتقدمة معرفة ال 1.1م ت 
 في مجاالت المحاسبة المختمفة وكتابة   ا  شفويمتواصل الفعال متقدمة لالمهارات الامتالك  1.1م ت 

 وتطبيق ذلك في مجال العملالمتقدم تنمية قدرات الطمبة في البحث والتفكير الناقد  1ه 
 

 1.1م ت 
 ان يكون لمطالب القدرة عمى:

 في مختمف وظائف االعمالالمحاسبية المتقدمة تطبيق المعارف والمهارات 
 متحميل الكمي و/أو النوعيل المتقدمة تقنياتالباستخدام المحاسبية تطبيق مهارات التفكير الناقد وحل المشاكل  1.1 م ت

في تسجيل وتدقيق وتحميل واستخدام المعمومات المحاسبية، وتزويدهم بالخبرة الالزمة لالبداع ومواكبة تطور  المتقدمة اطالع الطمبة عمى االساليب 1ه 
 المحاسبة

 
 1.1م ت 

 ان يكون لمطالب القدرة عمى:
 تكنولوجيا المعمومات لتحقيق االهداف المنشودة في المحاسبةل المتقدم ستخداماال

 معمل الجماعي في مجاالت المحاسبة المختمفةل المتقدمة مهاراتالامتالك  1.1م ت 
 مجاالت المحاسبة المختمفةفي  المتقدمة معرفة االساليب الحديثة 1.1م ت 

 المتعمقة بالبحث والتحميل واالستنتاج وحل المشاكل المحاسبية المتقدمة تزويد الطمبة بالقدرات 4ه 
 

 1.4م ت 
 ان يكون لمطالب القدرة عمى:

 مبحث العممي في جمع وتحميل البيانات المحاسبية في مجال العملل المتقدمة دواتاالاستخدام 
 نتاج وايجاد الحمول والمقترحات لحل المشاكل المحاسبية في مجال العملالستالمتقدمة ل مهاراتالامتالك  1.4م ت 

 
 ه = هدف، م. ت = مخرج تعممي : مالحظة

 مخرجات تعممية لكل هدف  7-1يحدد 
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   :رسالةمسار الأوالً: 
 

 
  

 

 

 معلومات الطالب
 ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 مسجل منجز

 ساعة معتمدة  (81: المتطلبات اإلجبارية )أ

  5001700 3 ينهجيت انبحث انعهًي 

  5002732 3 نظريت انًحاسبت انًانيت 

  5002740 3 انتحهيم انًاني انًتقدو 

  5002752 3 يعايير انتدقيق اندونيت 

  5002760 3 انًحاسبت االداريت انًتقديو 

  5002770 3 نظى انًعهىياث انًحاسبيت انًتقديو 

 ( ساعات معتمدة 6متطلبات االختيارية )ال :ب

  5052055  3 يحاسبت انتكانيف انًتقديو 

  5052050  3 يعايير االبالغ انًاني اندونيت 

  5052000  3 انًحاسبو اندونيت انًتقديو 

  5052050  3 يىضىعاث خاصت في انًحاسبو 

  5055055  3 االدارة انًانيت انًتقديو 

  5055055 3 االداره االستراتيجيت انًتقديو 

  ساعات معتمدة ( 9الرسالة )ج: 

  5002799 9 رسانت انًاجستير في انًحاسبت 
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   ( ساعة معتمدة:33عدد ساعات الخطة )ثانياً: مسار الشامل، 
 

 

 

 

 

 معلومات الطالب
 ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 مسجل منجز

 ( ساعة معتمدة 42لبات اإلجبارية ): المتطأ

  5055055 3 ينهجيت انبحث انعهًي 

  5002732 3 نظريت انًحاسبو انًانيت 

  5002735 3 يعايير االبالغ انًاني اندونيت 

  5002740 3 انتحهيم  انًاني انًتقدو 

  5002752  3 يعايير انتدقيق  اندونيت 

  5002760 3 اريت انًتقديوانًحاسبت االد 

  5002770 3 نظى انًعهىياث انًحاسبيت انًتقديو 

  5003710 3 االداره انًانيت انًتقديو 

  ( ساعات معتمدة9متطلبات االختيارية )ال: ب

  5052055  3 يحاسبت انتكانيف انًتقديو 

  5052005   3 دراساث  يقارنو في انًحاسبو انضريبيت 

  5052000 3 ًحاسبو اندونيت انًتقديو ان 

  5052050  3 يىضىعاث خاصت في انًحاسبو 

  5050055  3 نظى انًعهىياث االداريت انًتقديو 

  5001701 3 االدارة االستراتيجيت انًتقديو 

 ( ساعة معتمدة0) االمتحان الشامل ج: 

  0502798  0  االيتحاٌ انشايم 

 


