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 الماجستير في المحاسبة والتمويلتخصص . 4

ملتكركملفلسطةمل/ملاخللي ( ب نامجملمشرتكملمعملجامعةملبملي

 :املخ جاتملالتعليميةملاملرشم ةملمنملالربنامج

عززة  أن مزن املتوقزع سززوأ العمزل واملؤسسزات خبزرجيني ميتلكزون جممو يززود هزذا الربنزامج 

.ززززذا مززز شززززودة  يزززة من جززززات تعليم هززززا كر شزززكل يف جوهر لززززيت ت عززززارف ا هزززارات وامل قززززدرات وامل ن ال

 الربنامجب وأهمها 
ملاملع فةمل الدها:

مل: لي ملا مد كا اخل جيةململ/اخل  ج سيكمن الربنامج مالإك بعدمل

 الوصفية والتحليلية والتجريبية يف جمال احملاسبة والتمويل.ية التعريف باألااث العلم .1

قزوم الزيت اتالنظريز .2  الشزامل واإلدراك ,بوفزن كعلزم والتمويزل احملاسزبة فلسزفة عليهزا ت

 .عامليا  عليها املتعارف ةاسبة الرئيساحمل أنواع ومعرفة بوالتمويل احملاسبة نظرية .يكل

 الستثمارات الرأمسالية.م اهياكل التمويل األمثل للشركات, وتقيي .3

 أسواأ االستثمار. ب والتعرف اىلدارة وحتليل احملافظ املاليةإ .4

 وخصزائص ويفبيعة هدف فهم مع املالية التقارير إعداد ومعايري الدولية احملاسبة املعايري  .5

 .معيار كل تطبيق ونطاأ

 خايفر.املتطوير املهارات الال مة الختاذ القرارات االستثمارية للشركات وحتليل  .6

 .املختلفة بأنواعها الكلفة وضبط قياس يف احلديثة األساليب .7

ثزةب الدوليزة األعمزال منظمزات حتكزم الزيت اإلداريزة لنظرياتا .8  النظريزات وكزذلن احلدي

قزادرة احملاسزبية املمارسزات هي وما اسبةباحمل بها علم يتأتر اليت املعاصرة االقتصادية  ال

 .النظريات هذ  استيعاب على

 .ختصصه يف األساسية والتطبيقية النظرية يماملفاه .9

 .ةاحلديث واإلحصائية الكمية واألساليب البحثية املناهج .10

 

خلصص  ج سيكمن الربنامج إكمال املها اتملالذةريةملاإل  اكية:ملبعد جيصصةمل/ا  اخل 

ململ:عل ملقا  ًا

بزداء. .1 لزرأي إ  لزيتا املاليزة واالقتصزادية واملشزكالت القضزايا إ اء املمزنهج والعلمزي الفزو ا

 .املستقبل يف يواجهها

 .القانونية وأشكا.ا عهاأنوا تختلف للشركات املالية القوائم حتليل .2

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

نزاء عند وتكييفها احملاسبية واألساليب املتعددة احملاسبية يماملفاه بني الربط .4  أو فكزرة ب

 .تطبيق
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لزتفكري وإعمزال النوعيزة االستشزارات قزديمت .5 قزادي اإلبزداعي ا  املهنيزة سزريتهم يف واالنت

 .واألكادميية

ظززروف  .6 سززتثمارية يف  يززة واال يززة إلجيززاد احللزول املال سززتخدام النظريزات العلم هززارات يف ا .تنميزة امل

 مل غري املؤكدة.الع

يزززة وا  .7 قززرارات املال يزززب واختززاذ ال يززل والرتك هززارات التحل يززة م ظزززروف لنقتنم يززة يف ال يززة والتمويل د

 املختلفة.

 .ات احلاسوبية للمساعدة يف حل املشكالت االدارية واملاليةتنمية مهارات استخدام التقني  .8

 

مل:عل  قا  ًا اخل جيةمل/ملاخل  ج سيكمن الربنامج إكمال املها اتملالعملية:ملبعد

لززف يف والتمويزل احملاسزبة بأعمزال القيزاماالبزداع يف  .1 شززطة كت يف  السزيما بهزاماملو األن

يززة والدوليزة الكزربىاملؤسسزات  سززهام باحملل شززكالت حززل يف واإل يززة احملاسزبية امل  واملال

 .علمي بأسلوب

 يزامالق وكزذلن بالدوليزة املهنيزة الشزهادات الختبزارات التقزدم علزى التعزيزز مزن القزدرات .2

 .واالستشارات املالية والتدريس التدريب تهام

 التوقعات املالية والتمويلية واالستثمارية للمشاريع.  اذجاكتساب القدرة على بناء من .3

لزذي النزوعي التخصص إيفار يف والتطبيقية النظرية عارفامل تطبيق  .4  واملتمثزل منزهب ختزرج ا

, احلسزابات مراجعزةو املشزروعاتب وتقيزيم جزدوى إعزداد دراسزةو بماليزة أنظمزة تصزميم يف

 القتصادية.وا واالستشارات املالية, واالستشارات االستثمارية

 باحملاسزبية واملسزتندات والنمزاذج وا.ياكل باملستندية والدورات واملوا نات اخلطط إعداد .5

 .الدولية وكذلن واإلقليمية احمللية للشركاتوالتحليالت املالية  بالدورية املالية والقوائم

مززا .6 مززات العا لززى ادارة املنظ قززدرة ع يززةل غززري الرا يزززة و مززات الرا قزز, واختززاذ ة واملنظ فزززق ال رارات و

 منهجيات علمية يف املواقع الوظيفة املختلفة.

مل:عل  قا  ًا اخل جيةمل/ملاخل  ج سيكمن الربنامج إكمال ملرقملة:ملبعداملها اتملا

 .غريها أو إدارية أو مالية أو  اسبية جلان أو عمل فريق ضمن العمل على اقادر  .1

 توصزيل وكزذلن بمزيالتنظي ا.يكزل ضزمن معهزم يعمزل مزن مزع االتصزال علزى اقزادر  .2

 .وفاعلية بكفاءة العمل سةمؤس يف مجالس التنظيميةأم لل ل فراد سواء  األفكارب

 وصزفية منظومزة وفزق بوالتعديل بالتحسني والتوصية احلالية العمل أساليب وتعديل تطوير .3

  .وتطبيقية

 .األداء يف املهنة وأخالأ آداب مصفوفة عزيزت  .4

قزززدي قزززادرا  .5 لزززتفكري الن طزززوير ا لزززى ت جزززه وا ع لزززيت توا شزززكالت ا يزززل امل سزززة وحتل بزززداعي يف درا ال

 وتوظيف املعارف يف حتليل السياسات املالية والنقدية وتقييمها. بيةاملنظمة بأساليب علم

 داب .1
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. 

هصصا ات عصصدملم مصصات:ملب يصصةملاملعلم خلصص  ج سصصيكمن نصصامجالرب إكمصصال االتصصصالمل تقر مل/ملا

مل:عل  قا  ًا اخل جية

مل

والدراسزات النوعيزة البحثيزة  املقرتحزات تطزوير مزن نكنزه متقدمزة كتابيزة مهزارات إظهزار .1

 .والكمية

 املنظمزات يف للعمزل االخنزرا  مزن الطلبزة ميكزن وتزا الفعزال التواصزل راتمهزا اسزتخدام .2

 .غري الراية , والقطاع العام واخلاص واملؤسساتواملهنية األكادميية

 يف االجتماعيزة وليةسزؤوامل, الثقزايف والتنزوع األخزالأ جمزاالت يف والفهزم املعرفزة ظهزارا .3

 املالية. االتاجمل

 

 اخل جيةمل/اخل  ج سيكمن الربنامج إكمال قية:ملبعداملها اتملالسلمكيةمل األخال

مل:عل  قا  ًا

قزيم غزرس .1 قزوة يزدعم تزا اخلزريج يف مةليالسز األخالقيزة ال  وأخزالأ زامزه بقواعزدالت ءزو ب

 .املهنة وآداب

 .اسبية واملاليةاحمل املشكالت حلل الفريق ضمن بفاعلية التعاون .2

 . األعمال جمتمع مع الفعال التفاعل تعزيز .3

 .األداء مستوى من يرفع تا العمل فرأ وضمن اجلماعي العمل .4

 . هنيةاألخالأ امل ضمن منظومة املهنية القرارات اختاذ .5

قزامزتالك مهزارات فهز .6 سززات آو ع عمزل املؤسسزات احملليزة والدوليزةبم وا ليزة تر زة أهزداف املؤس

 دارية واالقتصادية.رارات واخلطط املالية واإلالقخالل من 

 

ملخل  جملالربنامج:ملف صملالعم ملاملتمقعة

سززبة شزززهادات احملا حززاملي  لزززى  لززب ع يزززا إن الط سززات العل يزززل للدرا يزززد  والتمو فززع ويف تزا مرت

لززن سززتمر وذ سززتويني م لززى امل عززاملي ع لزززي وال شزززركات ب احمل يززة و سززات احلكوم شززركات واملؤس فال

تزدقيق يززةشزاروشزركات االست ال سززبة ات املال شززخاص متمكزنني يف جمزال احملا  يف ازث دائزم عزن أ

 .يلوالتمو

هززذا اجملزال عديزدة حززة خلرجيزي  فزرص العمزل املتا عززة بإن  ثززل يف أدوار وظيفيزة متنو  بوتتم

 مثل 
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 رئيس احملاسبني*   

 املالينياملدراء *   

 مدققي احلسابات *  

 مدراء نويل*   

 مدراء املخايفر التجارية*   

 تصاصي نظم املعلومات احملاسبيةاخ * 

 اخلرباء االستشاريون*   

خلززرجيني يؤهززلوكمزا  نززامج ا لززى الرب شززغيل وا ع قززيفهم  يف بززدءاللت خززالل تث مززن  صززة  شززاريعهم اخلا م

 وتقوية اخللفية التجارية لديهم.

شغ ملاخل جيمنملالكثسملمنملالمظائفمليفملاملستم اتملاإل ا  ةملاملختلدةملكماملميكنملانمل 

 تية:اآللدىملاجلهاتمل

 الو ارات و يع املؤسسات احلكومية. .1

 منظمات القطاع اخلاص. .2

 يئات األهلية واخلريية.ا. .3

 دوائر االااث والدراسات يف املؤسسات احلكومية واالهلية. .4

صزززززحية واالجتم .5 يزززززة وال خلزززززدمات التعليم ئزززززر ا يزززززة دوا سزززززات املركز يزززززة يف املؤس يزززززة واألمن اع

 ومراكز احملافظات.

 ة.لديا.يئات احمللية والب .6

 مستشارين يف السياسات االقتصادية. .7

 وقطاع التأمني واملؤسسات املالية.األسواأ املالية والبورصات,  .8

 .سلطة النقد الفلسطينية .9

مل

مل

مل
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مل:متطلباتملختص ملاحملاسبةمل التمم  

مزززواد  كزززون  نززز تت طزززة بر صزززص امج املاخ سزززتري خت يزززل ج سزززبة والتمو مزززدة 36مزززن )احملا سزززاعة معت  )

 مو عة كما يلي ب

 

 

 :مسا ملال سالة

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة 

 ساقات االجبارية: الم

 تي ة إىل مساأ الرسالةب كاآلباالضافساعة 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 جيةاتياحملاسبة اإلدارية االسرت 6591

 - - 3 3 معايري احملاسبة واإلبالا املالي الدولية 6592

 - - 3 3 التحليل املالي واحملاسيب املتقدم 6593

 - - 3 3 تدقيق احلسابات املتقدم 6594

 - - 3 3 إدارة مالية متقدمة 6595

 - - 3 3 إدارة احملافظ االستثمارية 6596

 6590 2 1 3 اإلحصاء التطبيقي 6597

  3 21 24 اجملموع

 

 

 الرقم

 مسار الرسالة االمتحان الشامل سارم

لساعات املعتمدة املتطلب ملت ا لساعات املعتمدة طلبا  ا

 24 مساقات اجبارية 27 مساقات اجبارية 1

 6 مساقات اختيارية 9 مساقات اختيارية 2

 6 الرسالة - - 3

 36 اجملموع 36 جملموعا 
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 المساقات االختيارية: 

 عات معتمدة من بني املساقات اآلتية  ( سا6يدرس 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  اسبة التكاليف املتقدمة 6601

  - 3 3 متقدمة  اسبة مالية 6602

  - 3 3 الريادة يف األعمال 6603

  - 3 3 نظرية االستثمار والتمويل 6604

  - 3 3 إدارة املشاريع 6605

  - 3 3 االسواأ املالية والنقدية 6606

  - 3 3 اإلدارة االسرتاتيجية املتقدمة 6607

  - 3 3 نظم املعلومات اإلدارية 6608

 6597 2 1 3 االقتصاد القياسي 6609

 الرسالة :

 والنجاع يف امتحان مناقشتها. ب إعداد رسالة املاجستري

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  6 - 6 الرسالة 6600

  6 - 6ملاجملممع
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ملمسا ملاالمتحانملالشام مل:

مل:املساقاتملاإلجبا  ة

 كاالتي باالضافة اىل االمتحان الشاملب  بساعة معتمدة( 27اإلجبارية )املساقات 

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق سبوعيةاأل

 عملي نظري

 - 1 2 3 لمنهجية البحث العلمي يف األعما 6590

 - - 3 3 احملاسبة اإلدارية االسرتاتيجية 6591

 - - 3 3  احملاسبة واإلبالا املالي الدوليةمعايري 6592

 - - 3 3 التحليل املالي واحملاسيب املتقدم 6593

 - - 3 3 متدقيق احلسابات املتقد 6594

 - - 3 3 إدارة مالية متقدمة 6595

 - - 3 3 ةإدارة احملافظ االستثماري 6596

 6590 2 1 3 اإلحصاء التطبيقي 6597

 6590 1 2 3 احملاسبةموضوعات خاصة يف  6599

  4 23 27 اجملموع

 

 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية  9يدرس الطالب )

م رق

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 النظرية احملاسبية  6598

  - 3 3 يف املتقدمة اسبة التكال 6601

  - 3 3  اسبة مالية متقدمة 6602

  - 3 3 الريادة يف األعمال 6603

  - 3 3 نظرية االستثمار والتمويل 6604

  - 3 3 إدارة املشاريع 6605

  - 3 3 االسواأ املالية والنقدية 6606

  - 3 3 اإلدارة االسرتاتيجية املتقدمة 6607
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م رق

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  - 3 3 ريةنظم املعلومات اإلدا 6608

 6597 2 1 3 االقتصاد القياسي 6609

 

 االمتحان الشامل :

يزز عزززد اجت شززامل ب حزززان ال سززار االمت لزززب/ة  يف م لززى الطا جززب ع يزززة يتو يززة واالختيار بزززات االجبار ا  املتطل

قزع  قزرر وفقزا ان سزاعة معتمزدةب أن يتقزدم المتحز (36)بوا لززذي  بالدرجزة همنحز لنتائجزه شززامل يت وا

سزززاقات سزززتة م مزززن  تزززألف  طزززة ي يزززة يف اخل سزززاقات االجبار ضزززمن امل هزززي بمزززن  يزززة   و سزززبة اإلدار )احملا

سززرتاتيجية يززة باال ملزززالي الدول بزززالا ا سزززبة واال عزززايري احملا قزززدم,ب وال ب وم سزززيب املت ملزززالي واحملا يزززل ا تحل

قزززدم سزززابات املت تزززدقيق احل يزززو مزززةبة مب وإدارة مال سزززتثمارية(ب  تقد حملزززافظ اال حزززال   وإدارة ا ويف 

لزب يعطزى الشزامل االمتحزانمن اجتيا  الطالب/ة   يتمكن حزال عزدم يف فرصزة تانيزة فقزطب و الطا

شززامل حززان ال يززا   لالمت يززة اجت مززرة الثان جززاع  لل لززبميززنح البن لززشززهادة  طا عززالي دبلوم ا سززبة يف ال احملا

 والتمويل.

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

عات لساا

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  - - 0 االمتحان الشامل 6610

  - - 0ملاجملممع

 


