وصف مساقات ماجستير محاسبه
المحاسبة المالية المتقدمة)(0311714
يهدف هذا المساق الى وضع األسس االزمة لفهم كافة المسائل المتعلقة بمواضيع المحاسبة المالية المتقدمة ،وايجاد
الحلول للمعضالت المتعلقة بتعقيدات المنظمات الحديثة  ،الممارسة الفعالة لألعمال التجارية في الهياكل التنظيمية
الجديدة  ،أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات  .باإلضافة الى تنمية مهارات طالب الدراسات العليا النقدية والتحليلية
للتقارير المحاسبية وتداعيات تلك المسائل .
المحاسبة االدارية والتكاليف)(0311732
يبحث هذا المساق في المفاهيم واالجراءات االساسية لتطوير أنظمة محاسبة التكاليف واالدارة  ،وذلك التخاذ الق اررات
االدارية  ،الرقابة  .وتشمل أيضا قياس التكاليف  ،تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والربح ،نظام تكاليف االوامر ،
نظام التكاليف المبني على االنشطة  ،الموازنات التخطيطية وأنظمة الرقابة ،محاسبة المسؤولية  ،التكاليف التخاذ
الق اررات  ،ق اررات التسعير  ،ادارة التكلفة ،تحليل استراتيجية الربحية ،القياس والرقابة على التكاليف الصناعية غير
المباشرة .وعالوة على ذ لك  ،يرسخ هذا المساق المعرفة المحاسبية لفهم كافة المداخل الحديثة للتكاليف والمحاسبة
االدارية مثل  :تكاليف االنشطة  ،التكلفة المستهدفة  ،بطاقة االداء المتوازن ....
ادارة مالية متقدمة 0311711
الهدف من المساق هو تعريف الطالب باألدوات المطلوبة والمهمة التخاذ الق اررات المالية ،ولتحقيق ذلك سيقوم الطالب
بدراسة مواضيع متعمقة باإلدارة المالية ،وشمل ذلك القيمة الحالية للنقود ،العائد والمخاطر إدارة رأس المال العامل،
ادارة الموازنة  ،ومصادر التمويل الخارجية.
نظريه المحاسبة المتقدمة )(0311741
يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بمفاهيم متقدمة متعلقة بالمحاسبة المالية ونظريه المحاسبة المالية ونظريه الدخل
وتقييم االصول .كما يتضمن مناقشة تطور النظرية المحاسبية ،ونظرية المحاسبة المعيارية وااليجابية وتنظيم مهنة
المحاسبة
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معايير التدقيق الدولية )(0311725
يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بمفاهيم متقدمة حول مهارات التدقيق لطالب المحاسبة الذين يرغبون بتطوير
معرفتهم بأساليب التدقيق المالي ومعايير التدقيق الدولية واالفصاح المالي ) .(IFRSكما يتضمن هذا المساق حاالت
دراسية ونقاشات حول معايير التدقيق ونقاشات البحاث في معايير التدقيق
المحاسبة الدولية )(0311736
المحاسبة الدولية هي مساق محاسبي منتقى إلكساب الطلبة فهما متقدما لمعايير المحاسبة وممارسات إعداد التقارير
المالية ،الداخلية والخارجية ،في ظل بيئة عالمية .وبطبيعة الحال سوف يغطي هذا المساق مختلف النظريات
والممارسات المحاسبية الدولية من أجل تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة لتحليل وتفسير ومقارنة البيانات المالية
الموحدة التي يتم تقديمها من قبل الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود.
منهجية البحث في المحاسبة )(0311708
يتضمن هذا المقرر موضوعات هامة وذات عالقة بزيادة المهارات البحثية لدى الطالب ،ويركز على فهم الطالب
لمفاهيم ومنهجية البحث ،باالضافة الى تطبيق وتعريف خطوات البحث ،كما يتضمن على تعريف للمشكلة وكيفية
مراجعة أدبيات الدراسات السابقة ،تعريف المتغيرات ،تطوير الفرضيات ،قياس المتغيرات واستخدام جميع انواع
القياس ،طرق جمع البيانات ،اختيار عينة الدراسة ،كتابة تقرير البحث ،اخالقيات البحث ،دراسة وتحليل البيانات
الكمية بما فيها االحصاء الوصفي واختبار (ت) وانوفا  ،واستخدام تحليل االرتباط واالنحدار ،كما ان الطالب يصبح
قاد ار على استخدام مهارات البحث من خالل استخدام التحليل االحصائي.
التحليل واالبالغ المالي)(0311720
يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب بمعرفة موضوعات المحاسبة المالية والتي تعتبر ذات فائده كبيرة للمحاسبين ،
كما يركز هذا المساق على قراءة وتفسير النسب المالية للتقارير المالية السنوية المعدة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية
وياخذ بعين االعتبار اتخاذ الق اررات والتوقعات المستقبلية للشركة واداءها المالي ،ويعرض الوضع المالي للشركة
واالبالغ من خالل اصدار التقارير السنوية .
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نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة)(0311742
يتضمن هذا المساق فهم عمليات وانظمة المعلومات المحاسبية وتصميمها ،والمنبثقة عن نظرية المعلومات والحاسوب
والمفاهيم السلوكية التي تقوم عليها الرقابة الداخلية ،وفي نهاية هذا المساق سوف يكون الطالب ملما بمعرفة توثيق
النظام المحاسبي واستخدام كافة االنظمة الفرعية االخرى كالنظام الوصفي والخرائط وبناء قواعد البيانات العالئقية،
ويستطيع الطالب استخدام برمجية ) (Access, Excelفي نظم المعلومات ،كما يكون لدى الطالب القدرة في التحليل
وتقديم التوصيات النظمة المحاسبة المختلفة مثل المعايير التي تالئم الرقابة الداخلية مع فهم معايير السلوك والتي
تنص على ضرورة وجود مثل هذه الضوابط والمعايير ،كما يستطيع الطالب ايضا تحديد الوظائف واالعمال االساسية
الخاصة بالدخل ،المشتريات ،المورد البشري ،االنتاج ،نظم المحاسبة لدفتر االستاذ العام ،والتهديدات التي يتعرض لها
كل نظام فرعي ،كما يكون الطالب قاد ار على تحديد وتعريف التكنولوجيا القائمة على الهواتف النقاله واالجهزه اللوحية
والتي يمكن استخدامها لتطبيقات االعمال ،معرفة الطالب بكيفية استخدام نظم المعلومات المحاسبية لتحقيق اهداف
المنظمات المختلفة ،مع العمل على كيفية تطوير وتحسين التخطيط والرقابة في المنظمة .
تدقيق الحسابات المتقدم )(0311735
تم تصميم مساق تدقيق الحسابات المتقدم إلعداد الطلبة لتحمل المسؤوليات والتحديات التي تواجههم كمدققي
حسابات ،ليكون الطالب قاد ار على فهم التدقيق والخدمات التوكيدية االخرى ،وطبيعه ودور واهداف ونطاق الرقابة
الداخلية ،والتدقيق الداخلي والخارجي ،والحاجة الى شخص مؤهل مستقل في المجال المهني ،واالخالقيات المهنية،
والمسؤوليات القانونية للمدققين ،وتحديد مخاطر الرقابة واالحتيال ،واستخدام األدلة لتحديد االحتياجات من الوثائق
والمستندات ،وتدقيق الدورات المحاسبية لتقديم تقرير التدقيق بناء على مفهوم الرقابة النوعية.
موضوعات خاصه في المحاسبة )(0311743
يتم مناقشة العديد من المواضيع الخاصة والمستجدة في المحاسبة مثل الحاكمية المؤسسية ،واالخالقيات المهنية،
واالستدامة و المحاسبة البيئية والمحاسبة االجتماعية  ،ومحاسبة التضخم ،ومحاسبة الموارد البشيرية
معايير المحاسبة واالبالغ المالي)(0311720
يوضح هذا المساق إطار عمل مجلس معايير المحاسبة الدولي إلعداد وعرض البيانات المالية ،كونه مرجع لحل
القضايا المحاسبية على اختالفها ،ومساق معايير المحاسبة يعمل على تمكين الطلبة على فهم األساسيات والتعقيدات
المرتبطة بمعايير االبالغ المالي الدولي ( )IFRSبالتوافق مع المصطلحات والمفاهيم والتطبيقات للمعاييرسواء معايير
المحاسبة الدولية ومعايير االبالغ المالي الدولية .
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دراسات الجدوى وتقييم المشروعات )(0311726
وصف المادة  :تهدف دراسة الجدوى الى الموضوعية والعقالنية في كشف نقاط القوة والضعف في المشروع القائم او
المشروع المقترح  ،والفرص المتاحة وفق البيئة المحيطة ،كما يهدف هذا المساق الى تزويد طلبة الدراسات العليا (
ماجستير محاسبة ) بالمعارف التي تساعدهم في عملية اتخاذ القرار االقتصادي وتقييم احتمالية نجاح المشروع ،كما
يساعد المساق الطلبة ايضاً في اختبار جدوى المشاريع االقتصادية واختيار االفضل بين المشاريع المختلفة  .كما
تهدف هذه المادة الى تحسين قدرة الطلبة على كتابة التقارير ومساعدتهم على جمع وتحليل البيانات بشكل كفئ .
ادارة االنتاج والعمليات )(0311710
يهدف هذا المساق الى التعريف بإدارة عمليات االنتاج واستراتيجيات االنتاجية في مجال االعمال التجارية الدولية
وتقنيات إدارة المشاريع وجودة البيئة  ،وكذلك اساليب التنبؤ والقدرة على التخطيط  ،فضالً عن التعريف باالستراتيجيات
التي يمكن استخدامها في اختيار الموقع  ،وكذلك سلسلة التوريد وادارة المخازن ،وآليات استخدام نظام تخطيط
المتطلبات الصناعية( ) MRPونظام التصنيع اآلني ( ) JIT
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