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 الماجستير في المحاسبة والتمويلتخصص . 4

  برنامج مشرتك مع جامعة بمليتكرك فلسطة / اخلليل(

 :املخرجات التعليمية املرشم ة من الربنامج

من املتوقع أن يزود هذا الربنامج سوا العمل واملؤسسات خبرررجيني ميتلكررون جمموعررة 

قررردرات  .رررذا مرررن ال شرررودة  يرررة من جرررات تعليم هرررا  ر شررركل يف جوهر لررريت ت عرررارف ا هرررارات وامل وامل

 الربنامج، وأهمها 
 املعرفة  الدهم:

 : لي ملا مدركا اخلرجية  /اخلر ج سيكمن الربنامج إكماا بعد 

 التعريف باألحباث العلمية الوصفية والتحليلية والتجريبية يف جمال احملاسبة والتمويل. .1

يررات .2 لرريت النظر قرر ا هررا ومت سررفة علي سرربة فل يررل احملا لررم والتمو فررن كع شررامل واإلدراك ,،و  ال

 .عامليًا عليها املتعارف ةاحملاسبة الرئيس أنواع ومعرفة ،والتمويل احملاسبة نظرية .يكل

 هياكل التمويل األم ل للشركات, وتقييم االست مارات الرأمسالية. .3

 أسواا االست مار. ، والتعرف اىلدارة وحتليل احملافظ املاليةإ .4

 وخصائص و بيعة هدف فهم مع املالية التقارير إعداد ومعايري الدولية احملاسبة املعايري  .5

 .معيار كل تطبيق ونطاا

 تطوير املهارات الالةمة الختاذ القرارات االست مارية للشركات وحتليل املخا ر. .6

 .املختلفة بأنواعها الكلفة وضبط قياس يف احلدي ة األساليب .7

يررات وكررذلك احلدي ررة، الدولية األعمال منظمات حتكم اليت اإلدارية النظريات .8  النظر

 القادرة احملاسبية املمارسات هي وما احملاسبة، بها علم يتأ ر اليت املعاصرة االقتصادية

 .النظريات هذش استيعاب على

 .ختصصه يف األساسية والتطبيقية النظرية املفاهيم .9

 .ةاحلدي  واإلحصائية الكمية واألساليب البح ية املناهج .10

 

عااد يااة اإل راكيااة: ب هااارات الذئر  اخلرجيااة /اخلاار ج ساايكمن الربنااامج إكماااا امل

  :علل قا رًا

بررداء. .1 لرررأي إ فررو ا مرري ال مررنهج والعل يررة واالقتصررادية واملشرركالت القضررايا إةاء امل لرريت املال  ا

 .املستقبل يف يواجهها

 .القانونية وأشكا.ا أنواعها مبختلف للشركات املالية القوائم حتليل .2

 .والتنظيمية احملاسبية البيئة حتليل على ةاملعتمد البدائل وتقديم التكاليف قياس .3

 أو فكرة بناء عند وتكييفها احملاسبية واألساليب املتعددة احملاسبية املفاهيم بني الربط .4

 .تطبيق
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قررديم .5 شررارات ت لررتفكري وإعمررال النوعيررة االست قررادي اإلبررداعي ا يررة مسررريته يف واالنت  املهن

 .األكادمييةو

ظررروف  .6 يررة واالسررت مارية يف  .تنمية املهارات يف استخدام النظريات العلمية إلجياد احللررول املال

 العمل غري املؤكدة.

ظررروف   .7 يررة يف ال يررة والتمويل يررة والنقد قرررارات املال يررل والرتكيررب واخترراذ ال تنمية مهارات التحل

 فة.املختل

 .تنمية مهارات استخدام التقنيات احلاسوبية للمساعدة يف حل املشكالت االدارية واملالية  .8

 

 :علل قا رًا اخلرجية / اخلر ج سيكمن الربنامج إكماا املهارات العملية: بعد

يرراماالبررداع يف  .1 سرربة بأعمررال الق يررل احملا لررف يف والتمو شررطة  ت هررام األن يف  السرريما ،وامل

يررة الكررربىاملؤسسررات  يررة والدول سرربية املشرركالت حررل يف واإلسررهام ،احملل يررة احملا  واملال

 .علمي بأسلوب

قرردرات .2 مررن ال يررز  قرردم علررى التعز بررارات الت شررهادات الخت يررة ال يررة املهن يررام وكررذلك ،الدول  الق

 .واالستشارات املالية والتدريس التدريب مبهام

 اكتساب القدرة على بناء مناذج التوقعات املالية والتمويلية واالست مارية للمشاريع.  .3

 واملتم ررل منه، خترج الذي النوعي التخصص إ ار يف والتطبيقية النظرية املعارف تطبيق  .4

يررة أنظمررة تصميم يف سررةو ،مال عررداد درا يرريم جرردوى إ  ,احلسررابات مراجعررةو املشررروعات، وتق

 واالستشارات املالية, واالستشارات االست مارية واالقتصادية.

 ،احملاسبية واملستندات والنماذج وا.ياكل ،املستندية والدورات واملواةنات اخلطط إعداد .5

 .الدولية وكذلك واإلقليمية احمللية للشركاتوالتحليالت املالية  ،الدورية املالية والقوائم

مررلقدرة على ادارة ا .6 فررق ة واملنظمررات الرحبيررة وغررري الرحبيررةاملنظمات العا قرررارات و , واخترراذ ال

 منهجيات علمية يف املواقع الوظيفة املختلفة.

 :علل قا رًا اخلرجية / اخلر ج سيكمن الربنامج إكماا املهارات املرقملة: بعد

 .غريها أو إدارية مالية أو أو ملاسبية جلان أو عمل فريق ضمن العمل على اقادًر .1

مررل مررن مررع االتصررال علررى اقررادًر .2 هررم يع مرري ا.يكررل ضررمن مع  توصرريل وكررذلك ،التنظي

 .وفاعلية بكفاءة العمل مؤسسة يف مجالس التنظيميةأم لل لألفراد سواًء األفكار،

 وصفية منظومة وفق ،والتعديل بالتحسني والتوصية احلالية العمل أساليب وتعديل تطوير .3

  .وتطبيقية

 .األداء يف املهنة وأخالا آداب مصفوفة تعزيز  .4

جرره  قررادرًا .5 لرريت توا شرركالت ا يررل امل سررة وحتل بررداعي يف درا قرردي واال لررتفكري الن طرروير ا لررى ت ع

 وتوظيف املعارف يف حتليل السياسات املالية والنقدية وتقييمها. ،املنظمة بأساليب علمية

 داب .1
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هااارات عااد م مااات: ب يااة املعلم صاااا  تقر ماااا االت نااامج إك خلاار ج ساايكمن الرب  / ا

 :علل قا رًا اخلرجية

طرروير مررن متكنرره متقدمررة كتابية مهارات إظهار .1 يررة  املقرتحررات ت سررات النوعيررة البح  والدرا

 .والكمية

بررة ميكررن ومبررا الفعال التواصل مهارات استخدام .2 مررل االخنرررا  مررن الطل  املنظمررات يف للع

 ., والقطاع العام واخلاص واملؤسسات غري الرحبيةواملهنية األكادميية

فررة ظهررارا .3 هررم املعر نرروع األخررالا جمرراالت يف والف قررايف والت  يف االجتماعيررة واملسررؤولية, ال 

 املالية. االتاجمل

 اخلرجية /اخلر ج سيكمن الربنامج إكماا املهارات السلمكية  األخالقية: بعد

 :علل قا رًا

قرريم غرس .1 يررة ال سرر األخالق قرروة يرردعم مبررا اخلررريج يف مةليال عررد حنررو ب مرره بقوا خررالا التزا  وأ

 .املهنة وآداب

 .احملاسبية واملالية املشكالت حلل الفريق ضمن بفاعلية التعاون .2

 . األعمال جمتمع مع الفعال التفاعل تعزيز .3

 .األداء مستوى من يرفع مبا العمل فرا وضمن اجلماعي العمل .4

 . هنيةاألخالا امل ضمن منظومة املهنية القرارات اختاذ .5

هررداف املؤسسررات آو ع عمل املؤسسات احمللية والدولية،امتالك مهارات فهم واق .6 لية ترحتة أ

 دارية واالقتصادية.خالل القرارات واخلطط املالية واإلمن 

 فرص العمل املتمقعة خلر ج الربنامج:

شررهادات  حرراملي  لررى  لررب ع سرربةإن الط يررا احملا سررات العل يررل للدرا يررد  والتمو فررع ويف تزا مرت

لررك سررتمر وذ عرراملي م لرري وال سررتويني احمل لررى امل شررركات ، ع يررة و سررات احلكوم شررركات واملؤس فال

سرربة وشركات االستشارات املالية التدقيق  يف حبث دائم عن أشررخاص متمكررنني يف جمررال احملا

 .والتمويل

يررة متنوعررة ،عديدةإن فرص العمل املتاحة خلرجيي هذا اجملال   ،وتتم ررل يف أدوار وظيف

 م ل 

 رئيس احملاسبني*   

 املدراء املاليني*   

 مدققي احلسابات *  

 مدراء متويل*   



 

598 

 

 مدراء املخا ر التجارية*   

 اختصاصي نظم املعلومات احملاسبية*  

 اخلرباء االستشاريون*   

شررغيل وا علررى يؤهل الربنامج اخلرررجينيوكما  قرريفهم  يف برردءاللت خررالل ت  مررن  مشرراريعهم اخلاصررة 

 وتقوية اخللفية التجارية لديهم.

كما ميكن ان  شغل اخلرجيمن الكثس من المظائف يف املستم ات اإل ار ة املختلدة 

 لدى اجلهات اآلتية:

 الوةارات وحتيع املؤسسات احلكومية. .1

 منظمات القطاع اخلاص. .2

 ا.يئات األهلية واخلريية. .3

 االحباث والدراسات يف املؤسسات احلكومية واالهلية.دوائر  .4

يررررة  .5 سررررات املركز يررررة يف املؤس يررررة واألمن صررررحية واالجتماع يررررة وال خلرررردمات التعليم ئررررر ا دوا

 ومراكز احملافظات.

 ا.يئات احمللية والبلدية. .6

 مستشارين يف السياسات االقتصادية. .7

 ية.األسواا املالية والبورصات, وقطاع التأمني واملؤسسات املال .8

 .سلطة النقد الفلسطينية .9

 :متطلبات ختصص احملاسبة  التمم ل

مرررواد  كرررون  نررر تت طرررة بر صرررص خ سرررتري خت يرررل امج املاج سررربة والتمو مررردة 36مرررن )احملا سررراعة معت  )

 موةعة كما يلي ،

 

 

 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 24 مساقات اجبارية 27 مساقات اجبارية 1

 6 مساقات اختيارية 9 مساقات اختيارية 2

 6 الرسالة - - 3

 36 اجملموع 36 اجملموع 
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 :مسار الرسالة

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة 

 المساقات االجبارية: 

 تي إىل مساا الرسالة، كاآل باالضافةساعة معتمدة(  24املساقات اإلجبارية ) 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 1 2 3 منهجية البحث العلمي يف األعمال 6590

 - - 3 3 احملاسبة اإلدارية االسرتاتيجية 6591

 - - 3 3 الدوليةمعايري احملاسبة واإلبال  املالي  6592

 - - 3 3 التحليل املالي واحملاسيب املتقدم 6593

 - - 3 3 تدقيق احلسابات املتقدم 6594

 - - 3 3 إدارة مالية متقدمة 6595

 - - 3 3 إدارة احملافظ االست مارية 6596

 6590 2 1 3 اإلحصاء التطبيقي 6597

  3 21 24 اجملموع

 االختيارية: المساقات  

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية  6يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 النظرية احملاسبية  6598

 6590 1 2 3 موضوعات خاصة يف احملاسبة 6599

 - - 3 3 التكاليف املتقدمةملاسبة  6601

 - - 3 3 ملاسبة مالية متقدمة 6602

 - - 3 3 الريادة يف األعمال 6603

 - - 3 3 نظرية االست مار والتمويل 6604

 - - 3 3 إدارة املشاريع 6605

 - - 3 3 االسواا املالية والنقدية 6606
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 اإلدارة االسرتاتيجية املتقدمة 6607

 - - 3 3 املعلومات اإلداريةنظم  6608

 6597 2 1 3 االقتصاد القياسي 6609

 الرسالة : 

 والنجال يف امتحان مناقشتها. ، إعداد رسالة املاجستري

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  6 - 6 الرسالة 6600

  6 - 6 اجملممع

 مسار االمتحان الشامل :

 :املساقات اإلجبار ة

 كاالتي باالضافة اىل االمتحان الشامل،  ،ساعة معتمدة( 27املساقات اإلجبارية )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - 1 2 3 منهجية البحث العلمي يف األعمال 6590

 - - 3 3 احملاسبة اإلدارية االسرتاتيجية 6591

 - - 3 3 معايري احملاسبة واإلبال  املالي الدولية 6592

 - - 3 3 التحليل املالي واحملاسيب املتقدم 6593

 - - 3 3 تدقيق احلسابات املتقدم 6594

 - - 3 3 إدارة مالية متقدمة 6595

 - - 3 3 االست ماريةإدارة احملافظ  6596

 6590 2 1 3 اإلحصاء التطبيقي 6597

 6590 1 2 3 موضوعات خاصة يف احملاسبة 6599

  4 23 27 اجملموع
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 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية  9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 النظرية احملاسبية  6598

  - 3 3 ملاسبة التكاليف املتقدمة 6601

  - 3 3 ملاسبة مالية متقدمة 6602

  - 3 3 الريادة يف األعمال 6603

  - 3 3 نظرية االست مار والتمويل 6604

  - 3 3 إدارة املشاريع 6605

  - 3 3 االسواا املالية والنقدية 6606

  - 3 3 اإلدارة االسرتاتيجية املتقدمة 6607

  - 3 3 نظم املعلومات اإلدارية 6608

 6597 2 1 3 االقتصاد القياسي 6609

 االمتحان الشامل : 

يررة  يررة واالختيار بررات االجبار يرراة املتطل عررد اجت شررامل ب حرران ال سررار االمت لررب/ة  يف م لررى الطا يتوجررب ع

قررًا (36)بواقع  قرررر وف شررامل يت جرره ساعة معتمدة، أن يتقدم المتحان  حرر لنتائ لررذي  ،الدرجررة همن وا

طررة يررة يف اخل سرراقات االجبار ضررمن امل مررن  سرراقات  سررتة م مررن  تررألف  هرري ،ي يررة   و سرربة اإلدار )احملا

سرر يررة ،رتاتيجيةاال ملررالي الدول بررال  ا سرربة واال عررايري احملا قرردم,، وال ، وم سرريب املت ملررالي واحملا يررل ا تحل

قرردم سررابات املت ترردقيق احل مررة،و يررة متقد سررت مارية(،  ، وإدارة مال حملررافظ اال حررال ل وإدارة ا ويف 

عرردم يف فرصة  انية فقط، و الطالب يعطى الشامل االمتحانمن اجتياة الطالب/ة   يتمكن حررال 

شررامل حرران ال يرراةش لالمت يررة اجت مرررة ال ان جررال  لل لررببن لررشررهادة  ميررنح الطا عررالي دبلوم ا سرربة يف ال احملا

 والتمويل.

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  - - 0 االمتحان الشامل 6610

  - - 0 اجملممع

 


