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 ماجستير المحاسبة التخصص  المحاسبة القسم  االعمال الكلية 
 07 التخصص واد عدد م 01/2/7102 تاريخ االعتماد 7102/7102 الخطة الدراسية رقم

  : يستخدم هذا النموذج لمواد التخصص فقط.حةةمال
 لتقويمطرائق القياس وا م المستخدمةياساليب التعل اسم المادة الدراسية رقم المادة الرقم

1 

7370050 

  نظرية المحاسبة المالية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  (Reports) ريرا+ التق 

 %13المشاركة       = و االلقاء
 %13=           البحث          

 %57 امتحان منتصف الفصل =
 %07االمتحان النهائي         = 

0 

7370053 

  معايير االبالغ المالي الدولية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  (Reports) ريرا+ التق 

 %13المشاركة       = و االلقاء
 %13=           البحث          

 %57امتحان منتصف الفصل = 
 %07االمتحان النهائي         = 

5 

7370007 

  التحليل المالي المتقدم
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  (Reports) ريرا+ التق 

 %13ة       = المشاركو االلقاء
 %13=           البحث          

 %57امتحان منتصف الفصل = 
 %07االمتحان النهائي         = 

0 

7370030 

  معايير التدقيق الدولية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  (Reports) ريرا+ التق 

 %13المشاركة       = و االلقاء
 %13=           البحث          

 %57امتحان منتصف الفصل = 
 %07االمتحان النهائي         = 

3 

7370057 

  المحاسبة االدارية المتقدمة
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب + (Reports) ريرا+ التق 

 %13المشاركة       = و االلقاء
 %13=           البحث          

 %57امتحان منتصف الفصل = 
 %07االمتحان النهائي         = 

5 
7370007 

 على الحاسوب اتتطبيق نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )اجبات + الو+ المناقشات اتالمحاضر+  
 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  (Reports) ريرا+ التق 

 %13المشاركة       = و االلقاء
 %13=           البحث          

 %57امتحان منتصف الفصل = 
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 %07االمتحان النهائي         = 

0 

7370017 

  دمةمحاسبة التكاليف المتق
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  (Reports) ريرا+ التق 

 %13المشاركة       = و االلقاء
 %13=           البحث          

 %57امتحان منتصف الفصل = 
 %07االمتحان النهائي         = 

8 

7370055 

  دراسات مقارنة في المحاسبة الضريبية
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  (Reports) ريرا+ التق 

 %13المشاركة       = و االلقاء
 %13=           البحث          

 %57صل = امتحان منتصف الف
 %07االمتحان النهائي         = 

9 

7370055 

  المحاسبة الدولية المتقدمة
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  (Reports) ريرا+ التق 

 %13المشاركة       = و االلقاء
 %13=           البحث          

 %57امتحان منتصف الفصل = 
 %07االمتحان النهائي         = 

17 

7370090 

 موضوعات خاصة في المحاسبه
 )حلقة بحث في المحاسبة(

 
 (Quizzes+ االمتحانات المفاجئة )+ الواجبات + المناقشات اتالمحاضر

 (Presentation) االلقاء+  (Research)ٌ ثاحاالب+  (Reports) ريرا+ التق 

 %13المشاركة       = و االلقاء
 %13=           البحث          

 %57امتحان منتصف الفصل = 
 %07االمتحان النهائي         = 

 %177=  الشامل االمتحان  --- االمتحان الشامل )مسار الشامل( 7370098 11

 لجنة مناقشة الرسالةنتيجة  (Viva) المناقشة+  (Thesis) الرسالة+  (Proposal)ع خطة رسالة ماجستير مشرو رسالة الماجستير في المحاسبة )مسار الرسالة( 7370099 10

 
  رقم  في اجتماع اللجنة  لجنة الخطة الدراسية  من قبل تمد أع

  تاريخ االجتماع  اعتمد في مجلس القسم رقم 
  توقيع عميد الكلية   توقيع رئيس القسم 

 


