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   مسار الرسالة:
 ( ساعة معتمدة18متطلبات التخصص االجبارية : )أ. 

 المتطلب السابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

  3 منهجية البحث العلمي في المحاسبة 0311708

  3 االدارة المالية المتقدمة  0311711

  3 معايير المحاسبة واإلبالغ الدولية  0311720

  3 والتكاليفالمحاسبة االدارية  0311732

  3 تدقيق الحسابات المتقدم 0311735

  3 النظرية المحاسبية المتقدمة 0311741

 ( ساعات معتمدة  6ب. متطلبات التخصص االختيارية : ) 
 المتطلب السابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

  3 موضوعات خاصة في المحاسبة 0311743

  3 المحاسبة الدولية 0311736

  3 المعلومات المحاسبية التقدمة منظ 0311742

  3 إدارة االنتاج والعمليات  0311710

  3 المحاسبة المالية المتقدمة 0311714

 (  ساعات معتمدة9الرسالة: ) . ج

بعد موافقة القسم وحسب تعليمات عمادة الدراسات العليا على فصلين دراسيين و يسجل الطالب مادة الرسالة 

 العلمي.والبحث 
 المتطلب السابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

  3 الرسالة 3117990

يجتاز بنجاح أن  ال يجتاز االمتحان بنجاحيتوجب على جميع الطلبة التقدم لالمتحان الوطني، وعلى الطالب الذي  مالحظة:

 لطلبة الدراسات العليا. المقررة   (2+  1مادة اللغة االنجليزية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسار الشامل
 ساعة 33عدد الساعات المعتمدة: 

 ( ساعة معتمدة27أ. متطلبات التخصص االجبارية : )

 المتطلب السابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة
  3 منهجية البحث العلمي في المحاسبة 0311708

  3 االدارة المالية المتقدمة 0311711

  3 معايير المحاسبة واإلبالغ الدولية 0311720
  3 فالمحاسبة االدارية والتكالي 0311732

  3 تدقيق الحسابات المتقدم 0311735

  3 المحاسبية المتقدمة ةالنظري 0311741
  3 نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة 0311742
  3 خاصة في المحاسبة موضوعات 0311743
  3 المحاسبةحلقة بحث في  0311744

 ( ساعات معتمدة  6ب. متطلبات التخصص االختيارية : ) 

 المتطلب السابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة
  3 التحليل واالبالغ المالي المتقدم 0311722

  3 معايير التدقيق الدولية 0311725
  3 الدوليةالمحاسبة  0311736
  3 المحاسبة المالية المتقدمة 0311714

  3 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 0311726

  3 إدارة اإلنتاج والعمليات 3117100

 شروط القبول:

.أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن "جيد" أو ما يعادله على األقل وذلك من 1

 بها.جامعة معترف 

 .أن يكون حاصالً على دبلوم في الدراسات العليا أو ما يعادله بتقدير ال يقل عن جيد جداً.2

( مواد من 3.أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله شريطة أن يدرس الطالب )3

 خطة برنامج الماجستير في الفصل األول.

 مرحلة البكالوريوس كانت باالنتظام أو غير ذلك. . أن يثبت المتقدم أن دراسته في4

%(  أو )االمتحان الوطني بعالمة ال تقل عن 59. إرفاق شهادة تبين اجتياز امتحان )التوفل بعالمة ال تقل عن 5

 %( أو ما يعادل ذلك، وفق األسس التي تقررها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.50

 

 

 


