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 رقم الخطة الدراسية  المحاسبة  القسم  االعمال  الكلية
 02/21/0202 تاريخ االعتماد ساعات دراسية  21 عدد المواد الدراسية (  0202/0200)  

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
   نظرية المحاسبة المالية 3 7370050

يهدف هذا المساق إلى تنمية  و ذا المقرر التطورات الحديثة في النظرية المحاسبية وأساليب البحث في المحاسبة.يدرس الطالب في ه
قدرة الطالب على دراسة التطور المتقدم في نظرية المعلومات المحاسبية وتحديد طرق مراجعة تطور النظرية. إثراء قدرة الطالب على 

حاسبة المالية ، واإلفصاح المحاسبي ، ومعالجة العمالت األجنبية ، ومحاسبة التضخم ، والتغير في إجراء البحوث حول إعداد تقارير الم
 األسعار.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 -- التحليل المالي المتقدم 5 0502740

لنسب المالية الرئيسية. تقديم العديد من األدوات واإلجراءات المشتركة لتحليل البيانات يهدف هذا المساق إلى زيادة فهم البيانات المالية وا
 المالية. شجع الطالب على التفكير المنطقي واإلبداعي في نقاط القوة والضعف في المعلومات المتاحة لمتخذي القرار.

 

 بقالمتطلب السا اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 -- معايير التدقيق الدولية 5 0502752

يتم تصنيف المعايير الدولية للتدقيق ضمن مجموعات محددة تأخذ الرموز ذات الصلة التي يوجهها مجلس معايير التدقيق والضمان 
ؤدي تحليل هذه الدولي. الغرض من هذه الدورة هو تعزيز فهم الطالب لكيفية تطبيق نظام التدقيق على ضوء تلك المعايير ، وسي

 المعايير إلى تحسين فهمهم لعملية التدقيق.
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 -- المحاسبة اإلدارية الُمتقدمة 5 0502760

تكلفة واستخدام سلوك التكلفة في الدراسي طرق التمييز بين مصطلحات ومفاهيم التكلفة المختلفة ، وتحليل سلوك ال المساقيقدم هذا 
التنبؤ بالتكاليف ، وفهم تحليالت التعادل ، واستخدامها في صنع القرار. باإلضافة إلى ذلك ، فهم خطوات إعداد الميزانية ، واستخدام 

اإلدارية في التحكم التكلفة على أساس النشاط في اتخاذ القرار وكذلك تحقيق تصنيف التكلفة لألغراض اإلدارية. استخدام المحاسبة 
 والتخطيط واتخاذ القرار.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 -- معايير اإلبالغ المالي الدولية 5 0502735

عن تلك المعامالت ،  هو مساعدة الطالب على فهم الروابط بين المعامالت األساسية ، وتطبيق معايير اإلبالغ هذا المساقالهدف من 
والتقارير المالية التي تم الحصول عليها من منظور عالمي / دولي. ستزود هذه الدورة الطالب بفهم أساسي للمعايير الدولية إلعداد 

تمادها التقارير المالية ، وهي مجموعة جديدة نسبًيا من معايير المحاسبة تحظى بقبول واسع في جميع أنحاء العالم ويتم النظر في اع
 داخل الدولة.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 -- محاسبة التكاليف الُمتقدمة 5 0502710

يهدف هذا المساق إلى تطوير قدرة الطالب على دراسة معلومات التكلفة وتحديد عناصر التكلفة ، وتخصيص التكاليف العامة )التكاليف 
( ، وتحديد تكلفة اإلنتاج باستخدام تكلفة الوظيفة وأنظمة ABCمباشرة( باستخدام الطريقة التقليدية والتكلفة على أساس النشاط )غير ال

" ولتطوير مهارات الطالب في استخدام تقنيات Just-In Timeتكلفة العملية ، ودراسة المخزون التقييم من خالل تطبيق سياسة "
دخا  ل األساليب والنماذج لحساب التكلفة وا عداد أنظمة محاسبة التكاليف.محاسبة التكاليف ، وا 

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 -- نظم المعلومات المحاسبية الُمتقدمة 5 0502770

ي دعم اتخاذ القرارات االستراتيجية والتشغيلية وحل مقدمة لنظم المعلومات المحاسبية: دورها في المنظمات ، ال سيما ف هو المساق هذ
دارتها. نظم إدارة قواعد البيانات ) ( ؛ الكمبيوتر االحتيال؛ دوائر العمل؛ تصميم وتطوير DBMSالمشكالت ، فضاًل عن دعم العمليات وا 

الق( ؛ االتجاهات والقضايا األنظمة. وجهات نظر اإلدارة حول دور دعم تكنولوجيا المعلومات لألعمال )خاصة األمن واألخ
 واالهتمامات في نظم المعلومات ؛ وبرامج تطبيقات المستخدم النهائي.

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 -- المحاسبة الدولية الُمتقدمة 5 7370000

نظور دولي ، مع التركيز على تدفق المعلومات بعمالت متعددة ، هو فحص وظيفة المحاسبة المالية من م المساقالغرض من هذه  
تدويل العديد من الصناعات في السنوات األخيرة إلى زيادة كبيرة في عدد الشركات  نتيجةواالمتثال لمتطلبات إعداد التقارير في العالم. 

 العاملة على مستوى العالم
 

دراسيةاسم المادة ال عدد الساعات المعتمدة رقم المادة  المتطلب السابق 
 -- حلقة بحث في المحاسبة 5 7370070

يهدف هذا المساق إلى تطوير التوجه البحثي لدى طلبة الماجستير وتعريفهم بأساسيات طرق البحث. ويهدف المقرر على وجه التحديد 
الجتماعي. ويتضمن مناقشات حول تقنيات إلى تعريفهم بالمفاهيم األساسية المستخدمة في البحث المحاسبي وأساليب البحث العلمي ا

 أخذ العينات وتصميمات البحث وتقنيات التحليل.
 

 05/8/0702 تاريخ االعتماد أحمد عادل جميلد.  اعتمدت من قبل رئيس القسم
 


