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BENGHAZI-LIBYA 

 المحاسبةقسم 

 المحاسبةقسم  في ( الماجستير)برنامج الدراسات العليا 

 

 المحاسبة االدارية المتقدمة 

مـــيالقســـم العل محاسبة  

 اســم المقــرر المحاسبة االدارية المتقدمة

 رقــم المقـــرر 630

(ماجستير/بكالوريوس)البرنامج العلمي  ماجستير  

 عدد الســاعــات 3

(بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات  اليوجد  

 

(نظرة عامة)التعريف بالمقرر   

  : Advanced Management Accounting حاسبة االداريةالمتقدمة الم   630  - 

شذا المقرر إلى تعريف الطالب بمواضيع متقدمة في المحاسبة االدارية كامتداد للمواد الدراسية في 

يتضمن منهج هذا المقرر العديد من المقررات الخاصة بمحاسبة التكاليف . مرحلة البكالوريوس

 .والمحاسبة االدارية

ـــررالمحتـــويــات الرئيسيـــــة للمقـــــ  

مالحظات خاصة بكل أسبوع/مراجع/قراءات لكل أسبوع( الموضوع)المحتوي  األسبوع   

 اتخاد القرارات في االمد الطويل والقصير 1 

 تصنيف التكاليف، تقدير التكاليف 2 

 قرارات االستثمار والمخزون 3 

 محاسبة المسؤولية 4 

 اسعار التحويل 5 

 (ABC)التكاليف علي اساس النشاط  6 

   

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر
 .التعرف علي العديد من المواضيع والدراسات المتقدمة في المحاسبة االدارية
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(طريقة التقييم، األدوات، األوزان)استراتيجية التقييم    

  درجة( 04)االمتحان الجزئي 
 

  درجة( 64)االمتحان النهائي 
 

اجع األساسية للمقررالمصادر والمر  

 

 المحاسبة االدارية المتقدمة ، قاريسون ، دار المريخ

 

 دراسات المراجعة 

 القســـم العلمـــي محاسبة

 اســم المقــرر دراسات المراجعة

 رقــم المقـــرر 631

(ماجستير/بكالوريوس)البرنامج العلمي  ماجستير  

 عدد الســاعــات 3

(رقام المقررات الدراسيةبأ)األسبقيات  اليوجد  
 

(نظرة عامة)التعريف بالمقرر   

:Seminar Auditing 636 دراسات المراجعة  

يتم من خالل هذه المادة عرض مجموعة من المواضيع المتعلقة بتطور المراجعة ومفهومها والفلسفة وراء ايجاد نظرية للمراجعة 

وأدلة االثبات ومخاطر المراجعة ومسؤوليات المراجع باإلضافة الى القضايا من مواضيع تطرح بشكل تحليلي للتقارير واالستقاللية 

 المستجدة

 المحتـــويــات الرئيسيـــــة للمقــــــــرر

مالحظات خاصة بكل أسبوع/مراجع/قراءات لكل أسبوع( الموضوع)المحتوي  األسبوع   

 .دراسة التطور الفكري للنظرية المراجعة .1 1 

 صة باستقاللية المراجعةاالعتبارات الخا .2 2 

 االعتبارات الخاصة باتعاب المراجعة الخارجية .3 3 

 فجوه التوقعات في المراجعة .4 4 

 ادلة االتبات في المراجعة .5 5 

 معايير المراجعة الخارجية .6 6 

 تقارير المراجع الخارجي .7 7 

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر

 

بمفاهيم المراجعة الخارجية ونظريتهاف الطالب تهدف إلى استكمال تعري  
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(طريقة التقييم، األدوات، األوزان)استراتيجية التقييم    

  (33)االمتحان الجزئي 

 (13)عرض طالب احد المواضيع المقترحة 

 (63) االمتحان النهائي 
 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

 ، دار المريخوليم توماس ، المراجعة المفاهيم واالجرات

 مدخل متكامل في المراجعة، متعددون ،دار المريخ

 

االحصاء التطبيقي       

 القســـم العلمـــي محاسبة
 اســم المقــرر االحصاء التطبيقي

 رقــم المقـــرر 636
(ماجستير/بكالوريوس)البرنامج العلمي  ماجستير  

 عدد الســاعــات 3
(قررات الدراسيةبأرقام الم)األسبقيات  اليوجد  

 

(نظرة عامة)التعريف بالمقرر   

Applied Statistics االحصاء التطبيقي   636  

يتم من خالل هذه المادة استعراض نظرية االحتماالت ، والمتغيرات العشوائية ، والعينات المادة تتناول ايضا صياغة واختبار 

.الفرضيات وتطبيقاتها في الحياة العملية  

 

ت الرئيسيـــــة للمقــــــــررالمحتـــويــا  
مالحظات خاصة بكل أسبوع /مراجع/قراءات لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوي  األسبوع    

 االختبارات االحصائية المختلفة .6 1 

 اختبار الفروض .6 2 

 مقاييس النزعة المركزية .3 3 

 االنحدار واالرتباط .0 4 

 (spss)البرامج االحصائية المختلفة .5 5 

 

التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر المخرجات  
 وتصنيفاتها المختلفةواالختبارات االحصائية تعميق فهم الطالب لألسس والمبادئ 
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(طريقة التقييم، األدوات، األوزان)استراتيجية التقييم    

   (درجة  43)االمتحان الجزئي 

  (درجة 63)االمتحان النهائي 
 

لمقررالمصادر والمراجع األساسية ل  
 مراجع مختاره وبعض االختبارات والدارسات االحصائية 

 

 

نظرية المحاسبة    

 القســـم العلمـــي محاسبة

 اســم المقــرر نظرية  المحاسبة

 رقــم المقـــرر 034

(ماجستير/بكالوريوس)البرنامج العلمي  ماجستير  

 عدد الســاعــات 3

(لدراسيةبأرقام المقررات ا)األسبقيات  اليوجد  
 

(نظرة عامة)التعريف بالمقرر   

:Accounting Theory نظرية المحاسبة 034  

تغطى هذه المادة االطار العام لنظرية المحاسبة المالية  والمسلمات والقواعد والنظريات المستخدمة لدراسة التطور التاريخي 

الدخل وطرق قياسه ، االصول وكيفية تقييمها، االلتزامات ،  المواضيع التي تتناولها هذه المادة تشمل مفاهيم. لنظرية المحاسبة 

.االفصاح ، التغير في مستويات االسعار واثره على التقارير المالية، االسواق الكفوة لراس المال  

 المحتـــويــات الرئيسيـــــة للمقــــــــرر
مالحظات خاصة بكل أسبوع /مراجع/قراءات لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوي  األسبوع    

التعريف بالمقرر ومراجعة عامة لما سبق مع  .1 1 
 التركيز على اإلطار النظري للمحاسبة المالية

 دراسة مفاهيم المبادي والفروض والمعايير .2 2 

 االفصاح المحاسبي .3 3 

 التحفظ المحاسبي .4 4 

 اداره االرباح .5 5 

 قائمة التدفقات النقدية .6 6 

 مستويات التغير في االسعار .7 7 

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر
 .نظرية المحاسبة وتطورها التاريخيتعميق فهم الطالب حول .
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FACULTY OF ECONOMICS 

BENGHAZI-LIBYA 

(طريقة التقييم، األدوات، األوزان)استراتيجية التقييم    

  (درجة  43)االمتحان الجزئي 

 (13)العرض الخاص باحد الموضيع 

  (درجة  53)االمتحان النهائي 
 

والمراجع األساسية للمقررالمصادر   

 خالد كاجيجي، اخرون، نظريه المحاسبة ،دار المريخ 
 مراجع اخري مختاره 

 

 المحاسبة المتقدمة 

 القســـم العلمـــي محاسبة

المتقدمةالمحاسبة   اســم المقــرر 

 رقــم المقـــرر 733

(ماجستير/بكالوريوس)البرنامج العلمي  ماجستير  

تعدد الســاعــا 3  

(بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات  اليوجد  
 

(نظرة عامة)التعريف بالمقرر   

  Advanced Accounting:المحاسبة المتقدمة  033

 .يتناول هدا المقرر العديد من المواضيع الخاصة باندماج الشركات ومحاسبة العقود وغيرها من المواضيع المتقدمة

لمقــــــــررالمحتـــويــات الرئيسيـــــة ل  

مالحظات خاصة بكل أسبوع /مراجع/قراءات لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوي  األسبوع    

 دراسة انواع العقود لشركات المقاوالت وغيرها .1 1 

 .االندماج بين الشركات .2 2 

العديد من المواضيع المختارة ذات الطبيعة  .3 3 
 .المتقدمة

 .المعاصرةالمشاكل المحاسبية  .4 4 
 

ات التعليمية المستهدفة من دراسة المقررلمخرج  
 .تعريف الطالب بالعديد من المواضيع المحاسبية المتقدمة

 
 

 

 

 

(طريقة التقييم، األدوات، األوزان)استراتيجية التقييم    

  (درجة 43)االمتحان الجزئي 

  (درجه 63)االمتحان النهائي 



            

       جامعـــــــــة بنغــــــــازي        

                                                                                                                                                                                                                           كليـــة االقتصـــــاد           

                                                                                                                                                           
                                                                                                             

                 

6 

 

UNIVERSITY OF BENGHAZI 

FACULTY OF ECONOMICS 

BENGHAZI-LIBYA 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

 االت واالبحات والدارسات المختارةالعديد من المق. 

 

 

المحاسبة االجتماعية          

 القســـم العلمـــي محاسبة

االجتماعيةالمحاسبة   اســم المقــرر 

 رقــم المقـــرر 030

(ماجستير/بكالوريوس)البرنامج العلمي  ماجستير  

 عدد الســاعــات 3

(بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات  اليوجد  
 

(نظرة عامة)التعريف بالمقرر   

 Social Accounting:المحاسبة االجتماعية  030

تهتم هذه المادة بدراسة العديد من المواضيع المتعلقة بالعنصر البشرى والبيئة وكيفية معالجتها محاسبيا ، هذه المادة تتناول 

ح عنه في القوائم المالية ، والمحاسبة البيئية ومعالجة تكلفة المحاسبة عن الموارد البشرية وتحديد تكلفة العنصر البشرى واالفصا

.التلوث البيئي من الناحية المحاسبية واالفصاح عنها والتنظير المحاسبي للمحاسبة والمراجعة االجتماعية   

 المحتـــويــات الرئيسيـــــة للمقــــــــرر

مالحظات خاصة بكل أسبوع/مراجع/قراءات لكل أسبوع( الموضوع)المحتوي  األسبوع   

 .التعريف بالمحاسبة االجتماعية وفروعها .1 1 

 .محاسبة العناصر البشرية .2 2 

كيفية االفصاح عن العنصر البشري في القوائم  .3 3 
 المالية

 المحاسبة البيئية .4 4 

كيفية االفصاح عن المحاسبة البيئية في القوائم  .5 5 
 المالية

 العديد من المواضيع المختارة .6 6 

 

 

(طريقة التقييم، األدوات، األوزان)استراتيجية التقييم    

  (درجة  43)االمتحان الجزئي 

 (درجة 63)االمتحان النهائي 
 

 

لمخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقررا  
 .التعريف بالمحاسبة االجتماعية ومفاهيمها تهدف هذه المادة إلى
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 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

 العديد من المراجع المختارة

 

 

الضرائب دراسات في المحاسبة  

 القســـم العلمـــي محاسبة

 اســم المقــرر دراسات في المحاسبة الضرائب

 رقــم المقـــرر 035

(ماجستير/بكالوريوس)البرنامج العلمي  ماجستير  

 عدد الســاعــات 3

(بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات  اليوجد  
 

(نظرة عامة)التعريف بالمقرر   

:دراسات في الضرائب  035  

الهدف من دراسة هذه المادة هو التعرف على النظم الضريبية ومفاهيم الدخل وكيفية تحديد الدخل الخاضع للضريبة ، تناول هذه  

افز الضريبية، التهرب الضريبي المادة ايضا موضوعات التضخم ، طرق االستهالك لألصول الثابتة ، طرق تقييم المخزون ، الحو

 واالزدواج الضريبي، االصالح الضريبي ، البحوث الضريبية، والضرائب الدولية

 المحتـــويــات الرئيسيـــــة للمقــــــــرر

مالحظات خاصة بكل /مراجع/قراءات

 أسبوع 

لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوي  األسبوع   

 دراسة النظام الضريبي .1 1 

 ج الضريبياالزدوا .2 2 

 3  

 اإلعفاءات الضريبية .3 4 

 5  

 الضرائب في المشرعات الصغيرة .4 6 
 .العديد من القضايا الضريبية المختلفة .5

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر
 تعريف الطالب بأنواع الضرائب بشكل خاص حسب القانون الليبي

 

(دوات، األوزانطريقة التقييم، األ)استراتيجية التقييم    

  ( درجة 33)االمتحان الجزئي 

 (درجة 63)االمتحان النهائي 

  (درجات 13)عرض الطالب 
 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

 العديد من المراجع المختارة

 



            

       جامعـــــــــة بنغــــــــازي        

                                                                                                                                                                                                                           كليـــة االقتصـــــاد           

                                                                                                                                                           
                                                                                                             

                 

8 

 

UNIVERSITY OF BENGHAZI 

FACULTY OF ECONOMICS 

BENGHAZI-LIBYA 

 دراسات في المحاسبة المالية 

 القســـم العلمـــي محاسبة

 اســم المقــرر دراسات في المحاسبة المالية

 رقــم المقـــرر 736

 (ماجستير/بكالوريوس)البرنامج العلمي  ماجستير

 عدد الســاعــات 3

 (بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات  اليوجد
 

(نظرة عامة)التعريف بالمقرر   

  :دراسات في المحاسبة المالية  036      

بي، نماذج تقييم االصول ألغراض الخصخصة واالفصاح البيئي تتناول هذه المادة مواضيع مختلفة من بينها التنظير المحاس

واالفصاح المغلق، المساءلة والمعلومات المالية ،المعايير المحاسبية في الدول النامية ، غسل االموال، االسواق المالية، المحاسبة 

 .في ظل التغير في االسعار ، باإلضافة الى اية مشاكل وقضايا محاسبية جديدة 

ـويــات الرئيسيـــــة للمقــــــــررالمحتــ  
مالحظات خاصة بكل أسبوع /مراجع/قراءات لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوي  األسبوع    

 قضايا محاسبية معاصرة 1 

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

 10  

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر
 بقضايا محاسبية معاصرةكساب الطالب العديد من المعارف والمهارات المتعلقة يهدف المقرر الي تزويد وا

 

(طريقة التقييم، األدوات، األوزان)استراتيجية التقييم    

  درجة(33)االمتحان الجزئي 

 درجة( 43-53)االمتحان النهائي 
  (23-13)عرض الطالب 

 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

 .المختارةالعديد من المراجع 
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 دراسات في المحاسبة الدولية 

 القســـم العلمـــي محاسبة

 اســم المقــرر دراسات في المحاسبة الدولية

 رقــم المقـــرر 030

(ماجستير/بكالوريوس)البرنامج العلمي  ماجستير  

 عدد الســاعــات 3

(بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات  ال يوجد  
 

(نظرة عامة)ر التعريف بالمقر  

  International Accounting:المحاسبة الدولية  030

تغطي هذه المادة االطار العام للمحاسبة الدولية وتطور المحاسبة وتشمل موضوعاتها دراسة نماذج المحاسبة الدولية، المحاسبة عن 

ات المحاسبية الدولية ، المعايير المحاسبية، التخطيط ترجمة العمالت االجنبية والتضخم، التقارير المالية الدولية ، االفصاح، المنظم

.المالي للعمليات الدولية، الضرائب الدولية وأسعار التحويل ونظم المعلومات في المشروعات الدولية   

 المحتـــويــات الرئيسيـــــة للمقــــــــرر
مالحظات خاصة بكل أسبوع /مراجع/قراءات ل أسبوع لك( الموضوع)المحتوي  األسبوع    

 دراسة المعايير المحاسبية ومنضمات الراعية لها 1 

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر
 :يهدف المقرر إلي تزويد وإكساب الطالب المعارف والمهارات التالية

 .ر المحاسبية  واصدارتها الحديثةالتعريف بالمعايي

 .التعرف علي مؤسسات الراعية للمهنة
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(طريقة التقييم، األدوات، األوزان)استراتيجية التقييم    
 درجة( 33)االمتحان الجزئي

 درجات( 13)حاالت عملية 
 درجة( 63)االمتحان النهائي 

 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

 .ولية واالمريكيةالمحاسبة الد معايير

 

 التحليل المالي المتقدم

 القســـم العلمـــي محاسبة

 اســم المقــرر التحليل المالي المتقدم

 رقــم المقـــرر 748

(ماجستير/بكالوريوس)البرنامج العلمي  ماجستير  

 عدد الســاعــات 3

(بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات  ال يوجد  
 

(نظرة عامة)التعريف بالمقرر   

 Financial Analysis:التحليل المالئ  847  

دفقات النقدية في المدى تتناول هذه المادة التعريف بأهداف واهمية تحليل القوائم المالية ، الوسائل والطرق المستخدمة في تحليل القوائم المالية ، تحليل الت

ألغراض التمويل ، التحليل المالي ألغراض االندماج ، تحليل الحساسية وتحليل السالسل الزمنية ،  القصير والمدى الطويل ، تحليل االئتمان ، التحليل المالي

 .وتحليل الحساسية , واعداد القوائم المالية المتوقعة, دراسة التنبؤات المالية

 المحتـــويــات الرئيسيـــــة للمقــــــــرر
مالحظات خاصة بكل أسبوع /مراجع/قراءات لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوي  األسبوع    

 مقدمة عامة عن التحليل المالي والفني 1 

 ادوات التحليل المالي  2 

 التحليل قصي وطويل المدي 3 

 تحليل الحساسية 4 

 الروافع المالية 5 

 نماذج التنبؤ بالفشل المالي 6 
 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر
 .بطرق وادوات التحليل المالي والفني ر إلى تعريف الطالبيهدف هذا المقر

 

(طريقة التقييم، األدوات، األوزان)استراتيجية التقييم    
 درجة ( 43)امتحان الجزئي 

 درجة( 63)امتحان نهائي 
 حاالت عمليه
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 نظم المعلومات المحاسبية 

 القســـم العلمـــي محاسبة

المقــرر اســم نظم المعلومات المحاسبية  

 رقــم المقـــرر 739

(ماجستير/بكالوريوس)البرنامج العلمي  ماجستير  

 عدد الســاعــات 3

(بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات  ال يوجد  
 

(نظرة عامة)التعريف بالمقرر   

 Accounting Information System:نظم المعلومات المحاسبية  837

بنظم المعلومات المحاسبية ومراحل تصميم النظم المحاسبية، كما تتناول العديد من المواضيع منها توثيق  تتناول هذه المادة التعريف

المعلومات المحاسبية واهمية قواعد البيانات ، الرقابةة فةي نظةم المعلومةات المحاسةبية اليدويةة وااللكترونيةة، اسةتخدام الكمبيةوتر فةي 

 ات المحاسبية في المنشآت الصغيرةونية، نظم المعلومتنفيذ الجرائم، مراجعة االنظمة االلكتر

 المحتـــويــات الرئيسيـــــة للمقــــــــرر
مالحظات خاصة بكل أسبوع /مراجع/قراءات لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوي  األسبوع    

 .التعرف علي نظم المعلومات المختلفة وتأثيرها في النظام المالي  1 

 ي نظم المعلومات المحاسبيةاستخدام الحاسوب ف 2 

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر
 .علي النظم المحاسبية والدورات المكملة لهيهدف هذا المقرر إلى التعريف 

 

(طريقة التقييم، األدوات، األوزان)استراتيجية التقييم    

  االمتحان الجزئي 

 حاالت عملية 

  االمتحان النهائي 
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 المحاسبة لقسم العليا الدراسات مواد وصف

  Advanced Management Accounting: االدارية المحاسبة 634

 تصنيف والطويل، القصير األمدين في القرارات اتخاذ خاص االدارية وبشكل بالمحاسبة المتعلقة المواضيع بعض المادة هذه تتناول

 اسعار)  القرارات اتخاذ في والالمركزية والمركزية المسؤولية محاسبة ، ونالمخز قرارات االستثمار، التكلفة، تقديرات التكلفة،

 (. الداخلي التحويل

  Seminar Auditing: المراجعة دراسات 636

 للمراجعة نظرية ايجاد وراء والفلسفة ومفهومها المراجعة بتطور المتعلقة المواضيع من مجموعة عرض المادة هذه خالل من يتم

 القضايا الى باإلضافة المراجع ومسؤوليات المراجعة ومخاطر االثبات وأدلة واالستقاللية للتقارير تحليلي بشكل تطرح مواضيع من

 .المستجدة

 Applied Statistics: التطبيقي االحصاء 636

 واختبار صياغة ايضا تتناول المادة والعينات ، العشوائية والمتغيرات ، االحتماالت نظرية استعراض المادة هذه خالل من يتم

 .العملية الحياة في وتطبيقاتها الفرضيات

 Accounting Theory: المحاسبة نظرية 034

 التاريخي التطور لدراسة المستخدمة والنظريات والقواعد والمسلمات  المالية المحاسبة لنظرية العام االطار المادة هذه تغطى

 ، االلتزامات تقييمها، وكيفية االصول ، قياسه وطرق الدخل مفاهيم تشمل دةالما هذه تتناولها التي المواضيع.  المحاسبة لنظرية

 .المال لراس الكفوة االسواق المالية، التقارير على واثره االسعار مستويات في التغير ، االفصاح

  Advanced Accounting: المتقدمة المحاسبة 033

 باتحاد المتعلقة والعمليات التابعة والشركات القابضة والشركات االموال اتبشرك المرتبطة المحاسبية المعالجات المادة هذه تتناول

 .المجمعة المالية القوائم واعداد الشركات(  اندماج) 

 Social Accounting: االجتماعية المحاسبة 030

 تتناول المادة هذه ، حاسبيام معالجتها وكيفية والبيئة البشرى بالعنصر المتعلقة المواضيع من العديد بدراسة المادة هذه تهتم

 تكلفة ومعالجة البيئية والمحاسبة ، المالية القوائم في عنه واالفصاح البشرى العنصر تكلفة وتحديد البشرية الموارد عن المحاسبة

 . االجتماعية والمراجعة للمحاسبة المحاسبي والتنظير عنها واالفصاح المحاسبية الناحية من البيئي التلوث

 Seminar in Taxation: الضرائب في تدراسا 035

 هذه تناول ، للضريبة الخاضع الدخل تحديد وكيفية الدخل ومفاهيم الضريبية النظم على التعرف هو المادة هذه دراسة من الهدف 

 لضريبيا التهرب الضريبية، الحوافز ، المخزون تقييم طرق ، الثابتة لألصول االستهالك طرق ، التضخم موضوعات ايضا المادة

 .الدولية والضرائب الضريبية، البحوث ، الضريبي االصالح الضريبي، واالزدواج

  Seminar Financial Accounting: المالية المحاسبة في دراسات 036
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 البيئي واالفصاح الخصخصة ألغراض االصول تقييم نماذج المحاسبي، التنظير بينها من مختلفة مواضيع المادة هذه تتناول

 المحاسبة المالية، االسواق االموال، غسل ، النامية الدول في المحاسبية ،المعايير المالية والمعلومات المساءلة المغلق، احواالفص

 . جديدة محاسبية وقضايا مشاكل اية الى باإلضافة ، االسعار في التغير ظل في

  International Accounting: الدولية المحاسبة 030

 عن المحاسبة الدولية، المحاسبة نماذج دراسة موضوعاتها وتشمل المحاسبة وتطور الدولية للمحاسبة العام طاراال المادة تغطي هذه

 التخطيط المحاسبية، المعايير ، الدولية المحاسبية المنظمات االفصاح، ، الدولية المالية التقارير والتضخم، االجنبية العمالت ترجمة

 . الدولية المشروعات في المعلومات ونظم التحويل وأسعار الدولية بالضرائ الدولية، للعمليات المالي

 Financial Analysis: المالئ التحليل 008  

 تحليل ، المالية القوائم تحليل في المستخدمة والطرق الوسائل ، المالية القوائم تحليل واهمية بأهداف التعريف المادة هذه تتناول

 ألغراض المالي التحليل ، التمويل ألغراض المالي التحليل ، االئتمان تحليل ، الطويل والمدى يرالقص المدى في النقدية التدفقات

 . الحساسية وتحليل ,المتوقعة المالية القوائم واعداد ,المالية التنبؤات دراسة ، الزمنية السالسل وتحليل الحساسية تحليل ، االندماج

 Accounting Information System: المحاسبية المعلومات نظم 037

 توثيق منها المواضيع من العديد تتناول كما المحاسبية، النظم تصميم ومراحل المحاسبية المعلومات بنظم التعريف المادة تتناول هذه

 في وترالكمبي استخدام وااللكترونية، اليدوية المحاسبية المعلومات نظم في الرقابة ، البيانات قواعد واهمية المحاسبية المعلومات

 الصغيرة المنشآت في المحاسبية المعلومات نظم االلكترونية، االنظمة الجرائم، مراجعة تنفيذ

  

 


