 4تخصص المحاسبة
يهدف ختصص احملاسبة إىل إعداد وتأهينيل الكنيوادر الوطنينية املتخصصنية منين احملاسنيب
املهننينينيي لتلبينينينية الطلنينينيب املتزاينينينيد علنينينيى احملاسنينينيب يف خمتلنينينيف قطاعنينينيات النينينينياط االقتصنينينيادي
احلكومي واخلنياص .كمنيا يهنيدف إىل تأهينيل الطالنيب إلمتنيام دراسنياته العلينيا أو احلصنيول علنيى
شهادة مهنية متخصصة.

األهداف العامة لتخصص المحاسبة
كننيه منين العمنيل حبيني يكنيود قنيادرًا
يهدف هذا التخصص إىل إعداد الطالب إعنيدادًا مناسنيبًا مي ّ
على:
 .1تعريف املبادي احملاسبية املتبعة يف إعداد التقارير املالية مع الرتكيز على أهمية احملاسنيبة
يف مساعدة اإلدارة يف التخطيط والرقابة واختاذ القرارات.
 .2تعريف املعايري احملاسبية املتعارف عليها إلعداد القوائم املالية األساسية.
 .3إعنينيداد حسنينياب التكنينياليف منينيع دراسنينية و لينينيل عناصنينير التكنينياليف بغنينيرمل

دينينيد تكلفنينية

الوحنينيدة منينين املننينيت النهنينيائي (سنينيلعة أو خدمنينية) وتقينينييم املخنينيزود السنينيلعي واسنينيتخدام البياننينيات
التكاليفية يف التخطيط والرقابة واختاذ القرارات.
 .4تصنينيميم و تينينيغيل نظنينيم املعلومنينيات احملاسنينيبية يف حالنينية التينينيغيل الينينيدوي للبياننينيات ويف حالنينية
التيغيل باستخدام احلاسبة ا لية.
 .5تطبينينيق أسنينيس احملاسنينيبة الضنينيريبية واإلجنينيراءات املتبعنينية يف دائنينيرة ضنينيريبة النينيدخل ،ودراسنينية
النظام الضريا.
 .6التمييز ب النظام احملاسا احلكومي وب النظام احملاسا املطبق يف قطاع األعمال.
 .7عنيرمل املعلومنينيات املالينينية وكيفينينية التعنينيبري عنهنينيا يف شنينيكل تقنينيارير مكتوبنينية بأسنينيلوب علمنينيي
متخصص يتسم باملوضوعية والدقة والوضوي.
 .8قنيراءة وتفسنينيري القنينيوائم املالينينية املنينينيورة بهنينيدف اشنينيتقاق مؤشنينيرات مالينينية مفينينيدة ختنينيدم رجنينيال
األعمال يف عملية اختاذ القرارات املالية يف جمالي اإلستثمار والتمويل.
 .9دراسنينينية احملاسنينينيبة يف البننينينيوك التجارينينينية وشنينينيركات التنينينيأم وواسنينينيبة شنينينيركات اإلنتنينينياج
واملنينينينيآت اخلاصنينينية باإلضنينينيافة إىل احملاسنينينيبة يف الينينينيركات الزراعينينينية وواسنينينيبة الفنينينيروع
واألقسام.
 .11استخدام املعلومات احملاسبية يف التخطيط واعداد امليزانيات التقديرية وطرق تقييم األداء
والرقابة.
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 .11اسنينيتخدام احلاس ني بات ا لينينية يف جمنينياالت احملاسنينيبة املختلفنينية وتطبينينيق نظنينيم احملاسنينيبة املالينينية
والرقابة باستخدام احلاسبات ا لية.
 .12دراسنينية تنينيدقيق احلسنينيابات يف القطنينياع العنينيام واخلنينياص مبوجنينيب معنينيايري التنينيدقيق الدولينينية
املتعارف عليها.
وللحصول على درجة البكالوريوس يف العلوم اإلدارية واالقتصنيادية  /ختصنيص احملاسنيبة،
على الطالب أد يتم بنجاي ( )133ساعة معتمدة موزعة كما يلي:

املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

املقررات األساسية

( )27ساعة معتمدة

املقررات التخصصية

( )72ساعة معتمدة

املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

المقررات التخصصية  /المحاسبة

رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية
نظري

املتطلب السابق

عملي

1010

مبادفء االحصاء

0

0

-

-

0940

أنظمة املعلومات احملاسبية

0

2

0

9004

9204

األعمال االلكرتونية

0

2

0

9010 – 1012

9204

احملاسبة اإلسالمية

0

0

-

9002

9204

احملاسبة احلكومية

0

0

-

9002

9204

واسبة املنيآت املالية

0

0

-

9002

9001

واسبة اليركات ()0

0

0

-

9002

9000

احملاسبة اإلدارية

0

0

-

9090 – 9002

9004

احملاسبة املتقدمة

0

0

-

9904

9004

املعايري احملاسبية الدولية

0

0

-

9904

0

0

2

9002 – 1012

9004

تطبيقات حاسوبية يف
احملاسبة
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رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية
نظري

املتطلب السابق

عملي

9090

اإلدارة املالية

0

9094

إدارة خماطر االئتماد

0

0

9040

القانود التجاري

0

0

-

9920

االقتصاد الفلسطيري

0

0

-

9022

9900

واسبة التكاليف

0

0

-

9002

9900

ليل القوائم املالية

0

0

-

9002

9909

احملاسبة الضريبية

0

0

-

9904

9904

نظرية احملاسبة

0

0

-

9904

9904

تدقيق احلسابات

0

0

-

9904

9904

واسبة اليركات ()2

0

0

-

9001

9999

أسس االستثمار

0

0

-

9002

9944

ميروع التخرج

0

0

2

4240

إحصاء تطبيقي

0

2

0

72

65

7

اجملموع
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-

9002

-

9090
9040

 4240إنهاء املستوف
الثال
1219 – 1012

توصيف المقررات التخصصية لتخصص المحاسبة
 1113مبا ئ اإلحصا  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي )
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطالنينيب بنينيدور اإلحصنينياء يف احلينينياة ويف طريقنينية البح ني
واالستقصاء ،ويتناول التوزيعات التكرارية واالحتمالية واملنحنى السنيوي .كمنيا يعنياجل موضنيوع
االرتباط واالحندار بصورة مبسطة.

 1491أنظمة املعلومات احملاسبية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  4337تطبيقات حاسوبية يف احملاسبة
مفهنينيوم أنظمنينية معاجلنينية البياننينيات احملاسنينيبية وأنظمنينية املعلومنينيات احملاسنينيبية ،الفنينيرق منينيا ب ني
احملاسبة التقليدية وأنظمة اذج املعلومنيات احملاسنيبية ،الينيبكات والتكنولوجينيا املسنيتخدمة
يف أنظمة املعلومات احملاسبية ،اذج من أنظمة املعلومات احملاسنيبية ،تصنيميم وتنفينيذ األنظمنية
اجلزئية يف أنظمة املعلومات احملاسبية ،وضنيع الضنيوابط ألنظمنية املعلومنيات احملاسنيبية ،تصنيميم
وتنفينينينيذ نظنينينيام املعلومنينينيات واملبيعنينينيات وطلبنينينيات العمنينينيالء ،نظنينينيام معلومنينينيات الفنينينيواتري واملقبوضنينينيات
وحسابات العمالء ونظام امليرتيات واملدفوعات وحسابات املوردين ،نظنيام النيتحكم بنياملخزود،
نظام املوارد البيرية ،نظام األستاذ العام والتحليل املالي.

 4215األعمال االلكرتونية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي  1 ،عملي)
متطلب سابق  4111مبادي اإلدارة 1112 ،احلاسوب
يتناول هذا املقنيرر مفهنيوم اإلنرتنني وتطنيوره وأهميتنيه ،ويتننياول مفهنيوم اقتصنياد املعرفنية
ومكوناتنينيه ومبادئنينيه وأسسنينيه ،ومفهنينيوم األعمنينيال اإللكرتونينينية وأهميتهنينيا وأهنينيدافها واملتطلبنينيات
الالزمة لنجنياي األعمنيال اإللكرتونينية ومراحنيل تطورهنيا والتحنيديات النييت تواجنيه املنظمنيات لتنيبري
األعمال اإللكرتونية والبنية التحتية ل،عمال اإللكرتونية واملهام األساسية لإلدارة يف منظمات
األعمال اإللكرتونية و اذج األعمال اإللكرتونية وتطبيقاتها ،كما يتناول هذا املقنيرر األننيواع
املختلفنينية ل،ننينيواع اإللكرتونينينية منينيع الرتكينينيز علنينيى التجنينيارة اإللكرتونينينية والتسنينيويق اإللكرتوننينيي
واألعمال املصرفية اإللكرتونية والنيتعلم اإللكرتوننيي واملراسنيالت اإللكرتونينية وأعمنيال السنيفر
اإللكرتونينينية والتزوينينيد اإللكرتوننينيي وأعمنينيال املضنينياربة اإللكرتونينينية والفهنينيارس اإللكرتونينينية (
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األدلة ) والبح اإللكرتوني وإدارة موارد العمليات اإللكرتونية وأعمال املنيزادات اإللكرتونينية
واالمتيازات اإللكرتونية وغريها ،ويتناول املقنيرر أيضنياً أ نياط األعمنيال اإللكرتونينية واملنافسنية
بنيني منظمنينيات األعمنينيال اإللكرتونينينية ،واألسنينيواق اإللكرتونينينية ومتنينياجر التجزئنينية اإللكرتونينينية
وأساسيات بناء هذه املتاجر والنقنيود اإللكرتونينية والنيدفع اإللكرتوننيي واألمنين واخلصوصنيية يف
األعمال اإللكرتونية ،وموضوعات أخرف.

 4235احملاسبة اإلس مية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
أهمينينية املنينيال يف اإلسنينيالم والقواعنينيد األخالقي نية للمعنينيامالت املالينينية ،املنينينيآت املالينينية العامنينية
واخلاصنينينية عننينينيد املسنينينيلم  ،الزكنينينياة ،الوقنينينيف ،البننينينيوك اإلسنينينيالمية ،التنينينيأم منينينين وجهنينينية نظنينينير
إسنينيالمية ،نظرينينية احملاسنينيبة اإلسنينيالمية ،مفنينياهيم النينيربح ،البينينيع ،الربنينيا ،رأس املنينيال ،التجنينيارة،
الرقابة على املال يف اإلسالم.

 4236احملاسبة احلكومية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
احملاسنينيبة احلكومينينية وواسنينيبة املنينينيآت غنينيري الرحبينينية ،املوازننينية العامنينية وعناصنينير النظنينيام
احملاسنينيا يف احلكومنينية ،األسنينيس احملاسنينيبية املسنينيتخدمة يف احملاسنينيبة احلكومينينية ،واسنينيبة
األموال املخصصة ،األموال املخصصة العامة واخلاصة لكل منين :اخلطنيط الرأمسالينية وخدمنية
النينينيدين والتحسنينينيينات والوحنينينيدات احلكومينينينية ومينينينياريع املصنينينيلحة العامنينينية ،األمنينينيوال االئتمانينينينية
املخصصة وجمموعات احلسابات ،الرقابة على املال العام.

 4239حماسبة املنشآت املالية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
أنواع البنوك ووظائفها ،أقسام البنا التجاري وعناصر النظام احملاسا فينيه ،احلسنيابات
اجل ارية وحسابات التوفري والودائع واملقاصة ،القيود احملاسبية لقسم الكمبياالت والكفنياالت
واإلعتمنينيادات املسنينيتندية ،القنينيوائم املالينينية املتعلقنينية بالبننينيا التجنينياري ،التنينيأم واملبنينيادي القانونينينية
وحسنينيابات شنينينيركات التنينيأم علنينينيى احلينينينياة وتنينيأم احلنينينيوادث ،الرقابنينينية علنينيى عملينينينيات البننينينيوك
وشركات التأم .
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 4331حماسبة الش كات ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
يتضنينيمن هنينيذا املقنينيرر مفهنينيوم الينينيركات وأنواعهنينيا وخصائصنينيها وطبيعنينية تكنينيوين وتنظنينييم
شركات التضامن وماهيتها وخصائصها وقانونيتها كمنيا يتضنيمن املعاجلنية احملوسنيبة لتكنيوين
هذه اليركات ،ويت طنيرق املقنيرر كنيذلا لينيركات التوصنيية البسنييطة وقينياس وتوزينيع األربنياي
واخلسائر وإعداد القوائم املالية واحلسابات اليخصية.

 4331احملاسبة اإل ا ية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ( 4341 ،)2اإلدارة املالية
مقدمنينينية عنينينين احملاسنينينيبة اإلدارينينينية ،مفنينينياهيم التكنينينياليف وتصنينينينيفاتها،

لينينينيل العالقنينينية بنيني

التكنينينينياليف وحجنينينينيم النينينينينياط واألربنينينينياي ،املوازننينينينيات املرننينينينية والتكنينينينياليف املعيارينينينينية ،املوازننينينينيات
الرأمسالينينية ،أنظمنينية التكنينياليف املبنينينية علنينيى األنينينيطة ،الرقابنينية اإلدارينينية يف ظنينيل الالمركزينينية،
استخدام املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات اإلدارية ،تكاليف املنتجات امليرتكة ،نظنيام
الرقابة على املخزود.

 4335احملاسبة املتقدمة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4437واسبة اليركات()2
اإلطار النظري حملاسنيبة اننيدماج الينيركات ،املعاجلنية احملاسنيبية لعملينية االننيدماج وإعنيداد
القنيوائم املالينية املوحنيدة ،املعاجلنية احملاسنيبية للعملينينيات املالينية املتبادلنية داخنيل اجملموعنية ،وتينينيمل
عمليات البيع املتبادلة يف جمال البضاعة ويف جمال األصول الثابتة ويف جمال عمليات االقرتامل
املتبادلة ،احملاسبة عن فروقات أسعار الصرف الناجتة عن عمليات مالية تتم بالعمالت األجنبية
والناجتة عن قرومل تتم بالعمالت األجنبية ،ترمجة القوائم املالية املعدة بعمالت أجنبية.
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 4336املعايري احملاسبية الدولية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4437واسبة اليركات()2
بيئة األعمال العاملية وإسرتاتيجية اليركات الدولية ،حملة عنين اجملنيامع املهنينية احملاسنيبية
مبا فيها جملس معايري احملاس بة الدولية ،عنيرمل جملموعنية منين املعنيايري احملاسنيبية الدولينية والنييت
مل األرقام التالية ،33 ،23 ،17 ،11 ،8 ،7 ،2 ،1 :وتطبيقاتها يف املمارسة املهنية.

 4337تطبيقات حاسوبية ل احملاسبة 3 :ساعات معتمدة( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1112احلاسوب 4132 ،مبادي احملاسبة ()2
اسنينينيتخدام جنينينيداول العمنينينيل االلكرتونينينينية لفننينينيام اإلكسنينينيل وأهميتنينينيه للعمنينينيل احملاسنينينيا
واستخداماته يف جماالت التخطيط إلعداد املوازنات ،التحليل املالي ،إعداد تقارير اإلنتاج وفقاً
ملعايري عناصر التكاليف ،كيف الرواتب واألجور ،إعداد التقارير املالينية ،نظنيم إدارة قواعنيد
البيانات و تطبيقاتها يف اجملال احملاسا مثل حسنيابات العمنيالء وإدارة املخنيزود وإعنيداد بطاقنيات
األصول الثابتة ،استخدام بعض الفام واحلزم اجلاهزة يف التطبيقات احملاسبية.

 4341اإل ا ة املالية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي )
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
مكونات احلقل املالي و الوظيفة املالية يف القطاع اخلاص ،أهمية الوظيفة املالينية وموقعهنيا يف
اهليكل التنظيمي ،أهدافها ،عناصر بيئة اإلدارة املالينية ومكوننيات اهليكنيل املنيالي للمنينيأة،

أساليب إدارة األموال ال سيما الروافع بأنواعها ،وإدارة رأس املال العامل واألصول الثابتة .
 4349إ ا ة خماط االئتمار 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4341اإلدارة املالية
أساسنينييات االئتمنينياد املصنينيريف ،وظنينيائف وأدوات االئتمنينياد املصنينيريف وأنواعنينيه ،أسنينياليب
التمويل املستخدمة عند منح االئتماد ،مسببات خماطر االئتماد املصريف ،طرق

ليل وقينياس

خمنينينياطر االئتمنينينياد ،إدارة املعلومنينينيات االئتمانينينينية ،التحلينينينيل املنينينيالي واالئتمنينينياني للمقنينينيرتمل ،إدارة
القرومل املتعثرة ،وأسبابها وعالجها.

217

 4371القانور الت ا ي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4171مبادي القانود وحقوق اإلنساد
مفهنينينيوم القنينينيانود التجنينينياري ،طبيعنينينية األعمنينينيال التجارينينينية ،التنينينياجر ،السنينينيجل التجنينينياري،
العقود ،األوراق ،اليركات التجارية ،اإلفالس ( بيكل موجز ) ،مع حب ل،وراق التجارية
( سند السحب والكمبيالة والييا ).

 4421االقتصا الفلسطيين 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4122مبادي االقتصاد ()2
املالمح الرئيسنيية لالقتصنياد الفلسنيطيري وتطنيوره خنيالل العقنيود املاضنيية ،وأهنيم التينيوهات
اليت أصابته نتيجة االحنيتالل اإلسنيرائيلي ل،راضنيي الفلسنيطينية ،أهنيم املنيوارد املتاحنية لالقتصنياد
الفلسنينيطيري،

لينينيل أداء القطاعنينيات االقتصنينيادية الرئيسنينيية وخصائصنينيها واملينينياكل النينييت تعينينيق

تطورها و وها ،حسابات النيدخل القنيومي واملوازننية العامنية والسياسنيات املالينية للسنيلطة الوطنينية
الفلسطينية ،العالقات االقتصادية اخلارجية وامليزاد التجاري ،وميزاد املدفوعات ،نقاط القوة
والضعف اليت يتصف بها االقتصاد الفلسطيري ،التحديات واملياكل اليت تعينيق عملينية التنمينية
الياملة يف فلسط والفرص املتاحة لنجاحها.

 4431حماسبة التكاليف 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
واسبة التكاليف من حيني طبيعتهنيا وأغراضنيها ،تصنينيفات التكنياليف ،تصنيميم نظنيام
التكنياليف ،دورة واسنيبة التكنياليف ،تكنياليف أوامنينير التينيغيل ،تكنياليف املعيارينية وكافنينية
الوحنينينيدات التالفنينينية ،تكنينينياليف املننينينيت املينينينيتق واملينينينيرتك ونظنينينيام التكنينينياليف املعيارينينينية وكافنينينية
اإلجراءات املتعلقة بها من حي وضع املعايري لعناصر اإلنتنياج ،و لينيل االحنرافنيات الناجتنية عنين
تبنينياين النتنينيائ الفعلينينية منينيع املعنينيايري ،إجنينيراءات احملاسنينيبية ،إضنينيافة إىل دور التكنينياليف يف اختنينياذ
القرارات اإلدارية وطبيعة نظام التكاليف املتغرية.
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 4433حتليل القوائم املالية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
أهداف التحليل املالي منيع الرتكينيز علنيى هنيديف التنبنيؤ بنيالقوة االيرادينية للمنينيأة اخلاضنيعة
للتحليل وموقفها املالي منين منظنيور مسنيتقبلي ،أهنيداف مسنيتخدمي القنيوائم املالينية ،العالقنية بني
التحلينينيل املنينيالي واحملاسنينيبة ،أدوات التحلينينيل املنينيالي الينينيائعة االسنينيتعمال ،األسنينيس احملاسنينيبية النينييت
جيري إعداد القوائم املالية مبوجبها ،وأساليب

لينيل القنيوائم املالينية األساسنيية احملاسنيبية النييت

جينينيري إعنينيداد القنينيوائم املالينينية مبوجبهنينيا ،أسنينياليب

لينينيل القنينيوائم املالينينية األساسنينيية وهنينيي :قائمنينية

األرباي أو اخل سائر وقائمة املركز املالي ،وقائمة األموال ،أثر التغري يف مسنيتوف األسنيعار العنيام
وأهمية عملية التدقيق واختالف الطرق احملاسبية وأثرها يف القوائم املالية.

 4434احملاسبة الض يبية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4437واسبة اليركات ()2
يتضنينيمن هنينيذا املقنينيرر دراسنينية التحاسنينيب عنينين الضنينيريبة املوحنينيدة علنينيى دخنينيل األشنينيخاص الطبيع نيي
وشنينيركات األمنينيوال والضنينيريبة علنينيى املبيعنينيات وخصنينيائص الضنينيريبة وشنينيروط سنينيريانها ونطنينياق ضنينيريبة
الدخل والوعاء الضريا وربط الضريبة و صيلها واحملاسنيبة علنيى أربنياي املهنين الصنيناعية والتجارينية
صنينييل ضنينيريبة النينيدخل وخصنينيائص الضنينيريبة علنينيى أربنينياي املهنينين الصنينيناعية والتجارينينية وغنينيري التجارينينية
وشنينينيروط خضنينينيوعها للضنينينيريبة واحملاسنينينيبة الضنينينيريبية علنينينيى املرئينينينيات واإلعفنينينياءات الضنينينيريبية ونطاقهنينينيا
الضريا على أرباي العمليات وأوجنيه اخلصنيم الضنيريا واالزدواج الضنيريا وطنيرق معاجلتنيه واإلقنيرار
الضريا وكيفية إعداده وبعض أوجه اجلزاءات والعقوبات يف النظام الضريا.

 4435نظ ية احملاسبة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4437واسبة اليركات ()2
نيأة احملاسبة وتطورهنيا التنيارخيي ،اإلطنيار املفنياهيمي لنظرينية احملاسنيبة ،ركنيائز وأسنيس
بننينياء نظرينينية احملاسنينيبة ( املفنينياهيم واملبنينيادي والفنينيرومل احملاسنينيبية ) ،منينيداخل ومننينياه بننينياء نظرينينية
احملاسبة ،أنواع النظريات احملاسبية وتطبيقاتهنيا ،مفنياهيم جنيودة املعلومنيات ،مينياكل القينياس
احملاسا للدخل واملركز النقدي ،مياكل العرمل واإلفصاي يف القوائم املالية.
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 4436تدقيق احلسابات 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4437واسبة اليركات ()2
الفنينيرق ب ني عملنينيييت التنينيدقيق واحملاسنينيبة ،والفنينيرق ب ني التنينيدقيق النينيداخلي واخلنينيارجي ،دور
املنينيدقق يف اكتينينياف اخلطنينيأ أو  /و الغنينيش ،معنينيايري التنينيدقيق املتعنينيارف عليهنينيا ،مسنينيؤولية املنينيدقق
القانونية ،أدلة اإلثبنيات ،قواعنيد السنيلوك املهنيري ،أننيواع التقنيارير ( شنيهادات ) املنيدقق خبصنيوص
مهمنية التنينيدقيق منينيع نياذج منينين هنينيذه التقنينيارير ،التنظنينييم النينيداخلي ملكتنينيب املنينيدقق ،دراسنينية حنينياالت
عملية يف تدقيق خمتلف العناصر املكونة لقائمة املركز املنيالي ( امليزانينية العمومينية ) وقنيائميت
نتيجة األعمال وتوزيع األرباي أو اخلسائر.

 4437حماسبة الش كات ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4331واسبة اليركات ()1
يتضنينينيمن هنينينيذا املقنينينيرر التعرينينينيف بينينينيركات األمنينينيوال واحملاسنينينيبة يف عملينينينيات رأس املنينينيال يف
الينينينيركات املسنينينياهمة وتوزينينينيع األربنينينياي ،ويتطنينينيرق املقنينينيرر لتوزينينينيع األربنينينياي يف شنينينيركات األمنينينيوال
وكذلا االلتزامات طويلة األجل وعائد السنيهم املصنياحب ،ويتضنيمن كنيذلا القنيوائم املالينية يف
اليركات املساهمة وتصفية حساباتها املتكافئة.

 4444أسس االستثما  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  4132مبادي احملاسبة ()2
املفاهيم والنظريات ذات العالقنية باالسنيتثمار :منيع حبني املخنياطر والعوائنيد يف القنيرار االسنيتثماري،
خصنينيائص جمنينياالت االسنينيتثمار وأدواتنينيه املتنوعنينية وأسنينيواق هنينيذه األدوات ،احملنينيافظ االسنينيتثمارية :تكوينهنينيا
وإدارتها وتقييمها وتعديلها ،شركات االستثمار منين حيني طبيعنية عملنيها وأنواعهنيا وإنينيائها ،خصنيائص
كل نوع منها وكيفية إدارتها وحساب عوائدها وأسعار أسهمها يف السوق.

 4499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  5263إحصاء تطبيقي ،إنهاء املستوف الثال
يعنينيد مقنينيرر مينينيروع التخنينيرج مقنينيررًا مينينيدانياً يعنينيزز القنينيدرات واملهنينيارات البحثينينية لنينيدف
الطالب/ة ،وال ضري اد ييرتك أكثر من طالب وحبد اقصى ثالثة طنيالب يف اجننياز املينيروع،
وينبغي أد تكود امليكلة البحثية ضمن املؤسسات ذات العالقة وضمن أحد اجملاالت الرئيسة
لتخصص الطالب/ة ،ويقدم من خالل هذا امليروع جمموعة من املقرتحات الريادية يف ضنيوء منيا
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ينينيتم التوصنينيل إلينينيه منينين نتنينيائ واسنينيتنتاجات اسنينيتنادا إىل املفنينياهيم واملهنينيارات واملعنينيارف النينييت تعلمهنينيا
الطلبة يف هذا التخصص..

 5263إحصا تطبيقي 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي1 ،عملي)
متطلب سابق  1112احلاسوب  1214 ،مناه البح العلمي
االستدالل اإلحصائي حول جمتمع واحد وحول جمتمع  ،االرتباط واالحندار ،اختبنيارات
األوساط والنسب جملتمع ،

ليل التباين األحادي والثنائي ،طرق غري معلميه.
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