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 المقدمة:

ج لبرامتسعى جامعة عجلون الوطنية إلى امتالك برنامج ماجستير في المحاسبة كخطوة مكملة لباقي ا

يق صب في تحقتي ترئيسية الالتعليمية في كلية إدارة األعمال التي باشرت فيها منذ نشأتها كأحد االهداف ال

 لعربية فيية وارؤيتها المستقبلية والمتمثلة في سعيها الدءوب لتحقيق مركزا متميزا بين الجامعات الوطن

مجتمع ستدامة للة المتكوين المعرفة ونشرها وتطبيقها إلثراء حياة االفراد ولإلسهام في تحقيق التنمية الشامل

لي جتمع المحات المتقديم تعليم مميز يلبي احتياجرسالتها  المتمثلة في  والوطن واألمة، وسعيا كذلك لتطبيق

ة إيجاد بيئولبة، والعربي، ويسهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ويبني الشخصية المتكاملة للط

شري في لبمال امحفزة للبحث واإلبداع الفكري، وإحداث التكامل بين األفراد والتكنولوجيا وتنمية رأس ال

 .الجامعة، واالنفتاح والتواصل مع مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن وخارجه

 أهداف البرنامج:

 يهدف هذا البرنامج وبشكل اساسي الى:

 تأهيل نخبة من الطلبة المميزين للحصول على درجة الماجستير في تخصص المحاسبة. (1

 ات علمية عالية.رفد السوق المحلية واإلقليمية بأفراد مؤهلين وذوي كفاء (2

ص تلبية حاجة المؤسسات العربية واإلقليمية بتوفير حملة درجة ماجستير مهنيين في تخص (3

 المحاسبة وقادرين على حل المشكالت بصورة علمية.

االت المج تقديم خدمة مستدامة للمجتمع المحلي وذلك من خالل رفده بكوادر مؤهلة لتعمل في شتى (4

 االقتصادية.

مرحلة  طلبة من هجرة الموارد االقتصادية الى خارج االردن والمتمثلة بتكاليف المساهمة في الحد (5

 الماجستير والدراسات العليا في الخارج.

ديم م بتقتوفير فرص تعليم عليا ألبناء محافظة عجلون وذلك لعدم وجود جامعة في المحافظة تقو (6

 برامج للدراسات العليا في تخصص المحاسبة.

 أهمية البرنامج:

 ة:لتاليثل أهمية فتح برنامج الماجستير في تخصص المحاسبة في جامعة عجلون الوطنية بالنقاط اتتم

كل قائمة بشية الاضافة ميزة تنافسية للجامعة وسمعة متراكمة جنبا الى جنب مع بقية البرامج التعليم (1

 عام وبرنامج البكالوريوس في تخصص المحاسبة بشكل خاص.

 برامج الدراسات العليا.االرتقاء بالجامعة بزيادة  (2
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 تعميق دور الجامعة في مفهوم خدمة المجتمع المحلي. (3

 مبررات فتح البرنامج:

امج ح برنامتالك الجامعة بشكل عام للمقومات والبنية التحتية والكوادر المؤهله الالزمة لفت (1

 الماجستير في المحاسبة.

 العليا. راساترة والمعرفة ببرامج الدامتالك كلية إدارة األعمال واألساتذة الموجودين فيها للخب (2

 عدم وجود جامعات في محافظة عجلون تمنح درجة الماجستير في تخصص المحاسبة. (3

 سبة.تلبية الطلب المتزايد محليا وإقليميا محاسبين مؤهلين علميا ومهنيا في تخصص المحا (4

على  حصولالعليا لل وجود عدد ال يستهان به من حملة البكالوريوس الراغبين في إكمال دراساتهم (5

 درجة الماجستير في تخصص المحاسبة.

 في المحاسبة: الماجستيرمتطلبات الحصول على درجة 

 ، حسب الخطة( ساعة معتمدة33)الماجستير في المحاسبة درجة تكون متطلبات الحصول على  (1

ومعايير  ( من تعليمات12وذلك بما ينسجم مع المادة رقم ) قرها مجلس العمداءي الدراسية التي

جلس الهيئة موالمعدلة بموجب قرار  2010( لسنة 4االعتماد العام لبرنامج الدراسات العليا رقم )

 .2017\3\15( تاريخ 2017\10\119رقم )

 المواد االستدراكية: (2

 موادن ماالستدراكية الالزمة له  الموادأن يحدد عند قبول الطالب  المحاسبةلقسم  يحق -أ

على أن  التي يراها ضرورية لرفع المستوى العلمي للطالب، وممستوى البكالوريوس والدبل

  طلب القبول.( ساعات معتمدة، وتحدد هذه المواد في 9ال تزيد على )

 رجة، االستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل الد الموادسب ساعات تال تح -ب

 دون عالمات. منفي الكشف  الموادوتظهر هذه 

 قبولها في برنامج الماجستير في تخصص المحاسبة التخصصات التي يمكن

ت من يمكن القبول في برنامج ماجستير المحاسبة كل من يحمل درجة البكالوريوس في جميع التخصصا

 ارة. جامعات معترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية وحسب تعليمات الوز

 :جستير في تخصص المحاسبةالخطة الدراسية المقترحة لبرنامج الما

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:33الخطة الدراسية من )تتكون 
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 ( ساعة معتمدة وموزعة كما يلي: 33تتكون الخطة الدراسية من )

 : مسار الرسالةأوال

  ساعة معتمدة موزعة كما يلي:( 18: تتكون من )اإلجبارية. المواد 1

 الساعات اسم المادة رقم المادة

 3 أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي 401702

 3 اإلدارة المالية المتقدمة 401703

 3 معايير التقارير المالية الدولية 402711

 3 نظرية المحاسبة المتقدمة  402713

 3  الرقابة والتدقيق المتقدم 402721

 3 المحاسبة اإلدارية المتقدمة  402731

 

 ( ساعة معتمدة مما يلي:6تار الطالب )يخالمواد االختيارية: . 2

 الساعات اسم المادة رقم المادة

 3 دراسات متقدمة في المحاسبة اإلسالمية 402701

 3 المحاسبة المالية المتقدمة   402712

 3 المحاسبة الحكومية المتقدمة  402714

 3 تحليل القوائم المالية المتقدم   402722

 3 متقدمةمحاسبة التكاليف ال 402732

 3 نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة 402741

 ( ساعة9.  الرسالة، وهي بواقع )3
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 وصف المواد لمسار الرسالة

  ساعة( 3أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي                     ) (401702)

سلوب تخدام أكالت األعمال واسوبصورة تركز على تحليل مشطرق البحث العلمي المختلفة  المادة هقدم هذت

ناسب ي المالبحث العلمي كأداة لحل المشكالت. وتتضمن كذلك مواضيع تهدف لفهم وتطبيق التصميم البحث

 يانات)الكمي والنوعي( واستخدام مختلف طرق التحليل اإلحصائي، واستخدام الحاسوب في تحليل الب

 وكتابة تقرير البحث وعرضه.

 ساعة( 3)   ية المتقدمة                                           ( اإلدارة المال401703)

لمال هيكل رأس ا، وأدوات أسواق رأس المالو ،على دراسة أساليب تمويل الشركات تركز هذه المادة

هم، ية لألسعلى القيمة السوق، والعوامل المؤثرة توزيع األرباح اتسياسو تكلفة رأس المال،واألمثل، 

لمالية ااألدوات  تخداموتتناول عمليات الوساطة المالية واس لزمنية للنقود، وعالقة العائد والمخاطر.القيمة او

مؤسسات ق والفي تحليل أسواق المال، ودور المؤسسات المالية، وتداول األوراق المالية، وتقييم األسوا

 المالية.

 ساعة( 3)                   ( معايير التقارير المالية الدولية                  402711)

لية، الدو تعرض هذا المادة أهداف وماهية ومكونات معايير المحاسبة الدولية ومعايير اإلبالغ المالي

ة قات عمليتطبي بين المتطلبات الرئيسية لتلك المعايير مع تقديموتتعرض بالتفصيل لمجموعة من المعايير وت

دة الما ستعرض هذاوتا في مختلف الموضوعات المحاسبية. كما تفسر وتوضح هذه المعايير وكيفية تطبيقه

ك المعايير والتعديالت التي تطرأ على تل (IASB) التفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

 .أوالً بأول

 (ساعة 3)                                          نظرية المحاسبة المتقدمة (402713)

برز رض أهدف إلى عتلمادة بشكل متعمق التطور التاريخي للنظرية المحاسبية وتطبيقاتها وتغطي هذه ا 

 دداً منعوتغطي المادة كما مداخل الفكر المحاسبي في دراسة النظرية المحاسبية والتشريع المحاسبي 

قتها وعال النظرية المحاسبية والبحث العلمي في المحاسبة ونظريات التشريع المحاسبي ات ومداخلمنهجي

قياس ئل الإضافة إلى تغطية موضوعات بدا مع الممارسة المحاسبية العملية عند إعداد القوائم المالية

 .المحاسبي المعاصرة

 ساعة(          3)                                            الرقابة والتدقيق المتقدم (402721)
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الرئيسية والهامة في محال تدقيق الحسابات من حيث اإلطار تهدف المادة إلى تعريف الطالب بالجوانب  

 و Cosoالعام للتدقيق والمعايير الدولية التي تحكم المهنة بما فيها المفاهيم الحديثة ألنظمة الرقابة الداخلية 

Copit   والتنظيم الذاتي للرقابةCSA  ية مع تطبيق مفاهيم التدقيق المستند على المخاطر، والضوابط الرقاب

على أنظمة المحاسبة المحوسبة، واستخدام العينات اإلحصائية في عمليات التدقيق وإجراءات التدقيق 

 التحليلية، والتدقيق المستند على الحاسوب.

 ساعة(          3)                                         المحاسبة اإلدارية المتقدمة (402731)

ين القة بلطالب بصورة تفصيلية بدور المحاسبة اإلدارية في تحليل العتهدف هذه المادة إلى تعريف ا

 ة تكاليفوأنظم التكاليف ومستوى النشاط واألرباح في ضوء أنظمة التكاليف والمنتجات المشتركة والثانوية

لخدمات افي مشروعات والتكاليف المستهدفة الوقت المحدد والباك فالش والقرارات على أساس األنشطة 

 لموازناتاأنظمة وجارة والصناعة والتكاليف المستهدفة إضافة إلى التعرف على بطاقة األداء المتوازنة والت

لربحية عير واومحاسبة المسؤولية الموازنة الثابتة والمرنة وقياس األداء. كما تشتمل على قرارات التس

لى جانب إمالء وتوجهات العربحية وإدارة التكاليف والتكاليف النوعية واإليرادات وانحرافاتها وتحليل ال

  التعرف على األساليب الكمية المستخدمة في المحاسبة اإلدارية.

 اعة(         س 3)                           المحاسبة اإلسالميةدراسات متقدمة في   (402701)

محاسبة ع الممقارنتها تتناول هذه المادة تحليل وتقييم القياس المحاسبي ومعاييره في الفكر اإلسالمي و

لتي لمنشآت ااة في المعاصرة، وإلقاء الضوء على القواعد التي تحكم المعامالت المالية والمحاسبية واألخالقي

مية ة اإلساللماليومحاولة اشتقاق وتطوير قواعد والتعرض إلى أهم معايير المحاسبة ا تنتهج الفكر اإلسالمي،

 ور االقتصادي لها.والتعرف على الدوالمعايير الشرعية، 

 اعة(         س 3)                                          المحاسبة المالية المتقدمة (402712) 

دة عند لمعتماتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمحاسبة عن اندماج الشركات وباألساليب واإلجراءات 

لمحاسبية معالجة الى الندماج وبأنواعها المختلفة باإلضافة إإعداد القوائم المالية المجمعة الناتجة عن هذا اال

ط يب التحوم أسالالمحاسبة عن العمالت األجنبية بما في ذلك استخداو ،للعمليات المتبادلة بين الشركة األم

 غ الماليإلبالالمحاسبة عن عقود اإليجار طويلة األجل، وذلك بناًء على آخر إصدارات معايير المحاسبة وا

 لى المحاسبة عن المشتقات المالية.عرض المادة إتكما وت ،دوليةال

 ساعة(          3)                                       المحاسبة الحكومية المتقدمة (402714) 
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و ها مع ما قارنهتتناول هذه المادة أهم األساليب المحاسبية المطبقة في المحاسبة الحكومية في األردن، وت

وتتناول المادة  . كما(IPSAS)في العديد من الدول في ضوء معايير المحاسبة الدولية  في القطاع العام مطبق 

 افات.النحراأساليب إعداد الموازنات الحكومية، وآليات تقييم األداء الحكومي، وكذلك الرقابة وتصويب 

 ساعة(          3)                                        تحليل القوائم المالية المتقدم (402722)

لمالي اتحليل ل مالية ومناحقوائم الجوانب الرئيسية للتحليل المالي من  التعرف علىتهدف هذه المادة إلى  

تحليل و الية ،تحليل مخاطر القوائم المووأساليب التحليل المالي ودراسة مؤشرات نتائج التحليل المالي، 

ج لنماذض لالتعرع المالي والتشغيلي ، والتنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات والتدفقات النقدية ، وتحليل الرف

لتحليل ماج، واراض االندغالتحليل المالي ألوالمالية ، نظريات كفاءة السوق المستخدمة في التنبؤ في ضوء 

 اماستخدالمالي ألعراض التمويل وإجراءات تطبيقية في مجاالت التخطيط والرقابة. وتقييم المخاطر و

 .المنهج النوعي في التحليل المالي

 ساعة(          3)                                          محاسبة التكاليف المتقدمة (402732)

ة ت التجاريوعموم المنشآ الصناعيةالخاصة بالمنشآت لتكاليف بمحاسبة ايهدف المقرر إلى تعميق الفهم  

، ة عنهاالمحاسبووالمراحل اإلنتاجية األوامر اإلنتاجية  التعرض المعمق ألنظمة تكاليف والخدمية، من خالل

يهتم وكما  ،محملةلعمل ( واألعباء اإلضافة الة عن تكاليف العناصر المباشرة )المواد وايالمحاسبوالمعالجة 

ليفية التكا المحاسبيةكما ويتناول المقرر المعالجة ، نظام التكاليف على أساس األنشطة المقرر بمعالجة

، اوالتد المقمحاسبة تكاليف عقووكذلك التعرض ل للمنشات التي تطبق أنظمة اإلنتاج المرن والستة سيجما.

 التكاليف البيئية، وتكاليف الجودة.

 (         ساعة 3)                     نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة (402741)

 (SDLC)فة ق في دراسة أنظمة المعلومات المحاسبية ومراحل تطويرها المختلتهدف هذه المادة إلى التعم

التجارة لمفاهيم المعلومات ونظم االتصال و ، كما وتتعرض(ERP)ها الجاهزة في ظل والتعرض لتطبيقات

ة ية الداخللرقاباإللكترونية في بيئة منظمات األعمال ودورها في العمليات االقتصادية للمنظمة وإجراءات ا

بعض تعرض لوبيان آليات اإلفصاح االلكتروني، وال التعمق في نظم دعم القرارات.، باإلضافة إلى عليها

 . XBRL, Black Chain, Big Dataالتقنيات والتطبيقات ذات الصلة بنظم المعلومات المحاسبية كـ 
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 ثانيا: مسار االمتحان الشامل 

  موزعة كما يلي: ( ساعة معتمدة24تتكون من )المواد اإلجبارية:  -1

 الساعات اسم المادة رقم المادة

 3 أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي 401702

 3 اإلدارة المالية المتقدمة 401703

 3 معايير التقارير المالية الدولية 402711

 3 نظرية المحاسبة المتقدمة  402713

 3  الرقابة والتدقيق المتقدم 402721

 3 سبة اإلدارية المتقدمة المحا 402731

 3 نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة 402741

 3 مشروع بحث في المحاسبة 402749

 

 ( ساعة معتمدة مما يلي:9يختار الطالب )المواد االختيارية:  -2

 الساعات اسم المادة رقم المادة

 3 دراسات متقدمة في المحاسبة اإلسالمية 402701

 3 لية المتقدمة  المحاسبة الما 402712

 3 المحاسبة الحكومية المتقدمة  402714

 3 محاسبة الضرائب المتقدمة 402715

 3 تحليل القوائم المالية المتقدم   402722

 3 محاسبة التكاليف المتقدمة 402732

 

 جاح.المطلوبة منه بن المواداالمتحان الشامل:  يخضع الطالب المتحان شامل بعد دراسة 
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 واد لمسار الشاملوصف الم

  ساعة( 3أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي                     ) (401702)

سلوب تخدام أوبصورة تركز على تحليل مشكالت األعمال واسطرق البحث العلمي المختلفة  المادة هقدم هذت

ناسب ي المالتصميم البحث البحث العلمي كأداة لحل المشكالت. وتتضمن كذلك مواضيع تهدف لفهم وتطبيق

 يانات)الكمي والنوعي( واستخدام مختلف طرق التحليل اإلحصائي، واستخدام الحاسوب في تحليل الب

 وكتابة تقرير البحث وعرضه.

 ساعة( 3)   ( اإلدارة المالية المتقدمة                                           401703)

لمال هيكل رأس ا، وأدوات أسواق رأس المالو ،يب تمويل الشركاتعلى دراسة أسال تركز هذه المادة

هم، ية لألسعلى القيمة السوق، والعوامل المؤثرة توزيع األرباح اتسياسو تكلفة رأس المال،واألمثل، 

لمالية ااألدوات  تخداموتتناول عمليات الوساطة المالية واس القيمة الزمنية للنقود، وعالقة العائد والمخاطر.و

مؤسسات ق والي تحليل أسواق المال، ودور المؤسسات المالية، وتداول األوراق المالية، وتقييم األسواف

 المالية.

 ساعة( 3)  ( معايير التقارير المالية الدولية                                   402711)

لية، الدو اإلبالغ المالي تعرض هذا المادة أهداف وماهية ومكونات معايير المحاسبة الدولية ومعايير

ة قات عمليتطبي بين المتطلبات الرئيسية لتلك المعايير مع تقديموتتعرض بالتفصيل لمجموعة من المعايير وت

دة الما ستعرض هذاوتتفسر وتوضح هذه المعايير وكيفية تطبيقها في مختلف الموضوعات المحاسبية. كما 

ك المعايير والتعديالت التي تطرأ على تل (IASB) الدولية التفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة

 .أوالً بأول

 (ساعة 3)                                          نظرية المحاسبة المتقدمة (402713)

برز رض أهدف إلى عتتغطي هذه المادة بشكل متعمق التطور التاريخي للنظرية المحاسبية وتطبيقاتها و 

 دداً منعوتغطي المادة كما حاسبي في دراسة النظرية المحاسبية والتشريع المحاسبي مداخل الفكر الم

قتها وعال النظرية المحاسبية والبحث العلمي في المحاسبة ونظريات التشريع المحاسبي ات ومداخلمنهجي

قياس الئل إضافة إلى تغطية موضوعات بدا مع الممارسة المحاسبية العملية عند إعداد القوائم المالية

 .المحاسبي المعاصرة

 ساعة(          3)                                            الرقابة والتدقيق المتقدم (402721)
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تهدف المادة إلى تعريف الطالب بالجوانب الرئيسية والهامة في محال تدقيق الحسابات من حيث اإلطار  

 و Cosoالمهنة بما فيها المفاهيم الحديثة ألنظمة الرقابة الداخلية العام للتدقيق والمعايير الدولية التي تحكم 

Copit   والتنظيم الذاتي للرقابةCSA   مع تطبيق مفاهيم التدقيق المستند على المخاطر، والضوابط الرقابية

على أنظمة المحاسبة المحوسبة، واستخدام العينات اإلحصائية في عمليات التدقيق وإجراءات التدقيق 

 تحليلية، والتدقيق المستند على الحاسوب.ال

 ساعة(          3)                                         المحاسبة اإلدارية المتقدمة (402731)

ين القة بتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بصورة تفصيلية بدور المحاسبة اإلدارية في تحليل الع

تكاليف  وأنظمة في ضوء أنظمة التكاليف والمنتجات المشتركة والثانويةالتكاليف ومستوى النشاط واألرباح 

لخدمات افي مشروعات والتكاليف المستهدفة الوقت المحدد والباك فالش والقرارات على أساس األنشطة 

 لموازناتاأنظمة ووالتجارة والصناعة والتكاليف المستهدفة إضافة إلى التعرف على بطاقة األداء المتوازنة 

لربحية عير وامحاسبة المسؤولية الموازنة الثابتة والمرنة وقياس األداء. كما تشتمل على قرارات التسو

لى جانب إمالء وتوجهات العوإدارة التكاليف والتكاليف النوعية واإليرادات وانحرافاتها وتحليل الربحية 

  التعرف على األساليب الكمية المستخدمة في المحاسبة اإلدارية.

 (         ساعة 3)                     نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة (402741)

 (SDLC)فة تهدف هذه المادة إلى التعمق في دراسة أنظمة المعلومات المحاسبية ومراحل تطويرها المختل

رة التجالمفاهيم المعلومات ونظم االتصال و ، كما وتتعرض(ERP)ها الجاهزة في ظل والتعرض لتطبيقات

ية ة الداخللرقاباإللكترونية في بيئة منظمات األعمال ودورها في العمليات االقتصادية للمنظمة وإجراءات ا

بعض تعرض لالتعمق في نظم دعم القرارات. وبيان آليات اإلفصاح االلكتروني، وال، باإلضافة إلى عليها

 . XBRL, Black Chain, Big Dataالتقنيات والتطبيقات ذات الصلة بنظم المعلومات المحاسبية كـ 

 ساعة(          3)                                                                 مشروع بحث (402749)

يقوم مويل وتعرض هذه المادة نماذج ألبحاث منشورة في مجاالت ومدارس فكرية مختلفة في المحاسبة والت 

شراف إمتعمقة وكتابة بحث مفصل حول موضوع يتم اختياره تحت الطالب في هذه المادة بإجراء دراسة 

 يناقش و البحث في نهاية الفصلوالبحث  مدرس المادة بحيث يقيم
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 اعة(         س 3)                           المحاسبة اإلسالميةدراسات متقدمة في   (402701)

لمحاسبة مع ا يره في الفكر اإلسالمي ومقارنتهاتتناول هذه المادة تحليل وتقييم القياس المحاسبي ومعاي

لتي لمنشآت ااة في المعاصرة، وإلقاء الضوء على القواعد التي تحكم المعامالت المالية والمحاسبية واألخالقي

مية ة اإلساللماليومحاولة اشتقاق وتطوير قواعد والتعرض إلى أهم معايير المحاسبة ا تنتهج الفكر اإلسالمي،

 والتعرف على الدور االقتصادي لها.لشرعية، والمعايير ا

 اعة(         س 3)                                          المحاسبة المالية المتقدمة (402712) 

دة عند لمعتماتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمحاسبة عن اندماج الشركات وباألساليب واإلجراءات 

لمحاسبية معالجة الى المجمعة الناتجة عن هذا االندماج وبأنواعها المختلفة باإلضافة إإعداد القوائم المالية ال

ط يب التحوم أسالالمحاسبة عن العمالت األجنبية بما في ذلك استخداو ،للعمليات المتبادلة بين الشركة األم

 غ الماليبالاسبة واإلالمحاسبة عن عقود اإليجار طويلة األجل، وذلك بناًء على آخر إصدارات معايير المح

 لى المحاسبة عن المشتقات المالية.عرض المادة إتكما وت ،الدولية

 ساعة(          3)                                       المحاسبة الحكومية المتقدمة (402714) 

و مع ما ه ارنهاوتقتتناول هذه المادة أهم األساليب المحاسبية المطبقة في المحاسبة الحكومية في األردن، 

وتتناول المادة  . كما(IPSAS)مطبق في العديد من الدول في ضوء معايير المحاسبة الدولية  في القطاع العام 

 افات.النحراأساليب إعداد الموازنات الحكومية، وآليات تقييم األداء الحكومي، وكذلك الرقابة وتصويب 

 ساعة(          3)                                                محاسبة الضرائب المتقدمة  (402715) 

، رتب عليهباإلجراءات الواجب إتباعها لتحديد الوعاء الضريبي وما يتالتعريف تهدف هذه المادة إلى  

ذلك ويبياً. لة ضروتتضمن المادة دور المحاسب في تحديد هذا الوعاء ، دور المقدر بالضريبة، النفقات المقبو

 ً يثة في ت الحدلقانون الضريبة النافذ وقوانين الضريبة في الدول المتقدمة والتركيز على االتجاهاوفقا

كما  .طورهاتضريبة القيمة المضافة المخطط لها ومراحل  الضريبة وأثر ذلك على االقتصاد الوطني وماهية

 سبية الدولية ذات الصلة بالضرائب.عرض المادة على المعايير المحاتوت

 ساعة(          3)                                        تحليل القوائم المالية المتقدم (402722)

تحليل المالي لمالية ومناح قوائم الجوانب الرئيسية للتحليل المالي من  التعرف علىتهدف هذه المادة إلى  

تحليل وخاطر القوائم المالية ، تحليل مووأساليب التحليل المالي ودراسة مؤشرات نتائج التحليل المالي، 
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لنماذج التعرض لالتدفقات النقدية ، وتحليل الرفع المالي والتشغيلي ، والتنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات و

راض االندماج، والتحليل غالتحليل المالي ألوالمالية ، نظريات كفاءة السوق المستخدمة في التنبؤ في ضوء 

استخدام تطبيقية في مجاالت التخطيط والرقابة. وتقييم المخاطر و المالي ألعراض التمويل وإجراءات

 .المنهج النوعي في التحليل المالي

 ساعة(          3)                                          محاسبة التكاليف المتقدمة (402732)

ة ت التجاريوعموم المنشآ ةالصناعيالخاصة بالمنشآت لتكاليف بمحاسبة ايهدف المقرر إلى تعميق الفهم  

، ة عنهاالمحاسبووالمراحل اإلنتاجية األوامر اإلنتاجية  التعرض المعمق ألنظمة تكاليف والخدمية، من خالل

يهتم وكما  ،محملةلعمل ( واألعباء اإلضافة الة عن تكاليف العناصر المباشرة )المواد وايالمحاسبوالمعالجة 

اليفية ة التككما ويتناول المقرر المعالجة المحاسبي، أساس األنشطة نظام التكاليف على المقرر بمعالجة

، اوالتد المقمحاسبة تكاليف عقووكذلك التعرض ل للمنشات التي تطبق أنظمة اإلنتاج المرن والستة سيجما.

 التكاليف البيئية، وتكاليف الجودة.

 


