
  ماجستير في المحاسبة

  

 هدف البرنامج:
 :عن طريقإلسهام في التنمية االقتصادية يهدف برنامج ماجستير المحاسبة إلى ا

إمداد المؤسسسسسسسسال الت ويمية يايةاديمية بال ناصسسسر المؤخوة يالمتجصسسسصسسسة في مجا  المحاسسسسبة 
 .يالمراج ة ية  ما يتص  بهما

بال ناصسسسسر ال ومية المتميلم المؤخوة لح  الم سسسساة  ب سسسسسوي   قطاعال ال م  المجتوفةإمداد 
 .عومي

ليادم م ارف يتطيير المهارال المحاسسسسسسسسبية لوموتحبين بالبرنامج بالترةيل عوى ايسسسسسسسس  
 .النظرية يال موية في مجا  المحاسبة يالمراج ة

 فرص العمل المستقبلية:
 في أديار يظيفية متنيعة مث :إن فرص ال م  المتاحة لجريجي خذا المجا  عديدم يتتمث  

 .رئي  المحاسبين 
 .المديرين الماليين 
 .مدقبي الحسابال 
 . مديري تميي 
 .مديري المجاطر التجارية 
 .اجتصاصي نظم الم ويمال المحاسبية 

 الجبراء االست اريين. 

يخذا البرنامج يؤخ  الجريجين عوى الت سسسسساي  يالبدء في م سسسسساري هم الجاصسسسسسة من ج   
 .يتبيية الجوفية التجارية لديهمتثبيفهم 

  

  شروط القبول:

االقتصاد يال ويم اإلدارية،  : المحاسبة،فيبتبدير جيد عوى ايق  درجة البةاليريي   -1

 التجارم ياالقتصاد أي ما ي ادلها

 أن يحبق  ريط جام ة اللخراء بااللتحاق ببرامج الماجستير. -2

 متطلبات إتمام البرنامج:

سسساعة لدراسسسة المبررال ج   الفصسسوين في  24سسساعة تتنسسمن  33عوى الطال  اجتيال 
 لرسالة الماجستير ج   السنة الثانية. ساعال 9 ي السنة اييلى

 
 أسس الدراسة:

  تحدد مدم التسسسسجي  بسسسسنتين ةحد أقصسسسى، ييمةن لوطال  تبديم طو  التمديد لسسسسنة ياحدم في
 الحاالل الجاصة.

  سنة اييلى من سبة ديام الطال  عن الديام إللامي في ال مرحوة الماجستير، ييج  أال تب  ن
من مجميع سسسسساعال المبرر الفصسسسسوية، ييحرم الطال  من التبدم إلى االمتحان إذا لم  70%

 .يحبق فيه نسبة الديام المطوي ، يي د راسبا  

 ( من ال  مة النهائية%60ي د الطال  ناجحا  في المبرر إذا حص  عوى ). 



 ي يت لف من جلأين يجصسسص لوبسسسم النظري الذي يمتحن الطال  فيه في بالنسسسبة لومبرر الذ
( أرب ين درجة لوجان  40( سسسسستين درجة، ةما يجصسسسسص )60نهاية الفصسسسس  الدراسسسسسي )

ال موي الذي ينجل أثناء الفص ، يخي عبارم عن مذاةرال قصيرم، يأبحاث عومية، يأن طة 
 تدريبية، يبررخا مدر  المادم عوى الطوبة.

  درجة. 100مة المبرر النظري )الذي ال ينم أعما  سنة( من تحس  ع 

  درجة. 100تحس  ع مة المبرر ال موي )الذي ال ينم قسما  نظريا ( من 

  يحق لوطال  الراسسسس  في السسسسنة اييلى إعادم دراسسسسة المبررال التي رسسسس  فيها يلمدم عام
 ياحد، يفي حا  رسيبه يمنح فرصة استثنائية من مجو  الجام ة.

 حق لوطال  الراس  االحتفاظ بدرجال ال موي في أي مبرر من المبررال التي رس  فيها، ي
يفي خذه الحا  ي فى من الديام، يله أن ي يد ال موي لهذا المبرر بناء عوى طو  جطي يبدمه 
إلى عمادم الةوية ج   ال هر ايي  من الفص  الدراسي، ييطال  عند ذلك بالديام، ييسبط 

 .ة الساببةحبه في الدرج

  سنة، تحل إ راف يبدأ الطال  ب د اجتيال المياد المبررم، بتحنير رسالة الماجستير لمدم 
أحد أعنسسسسسسساء الةوية، يبر مينسسسسسسسيعها مجو  الجام ة بناء  عوى اقترا  عميد الةوية، يعوى 

 الطال  أن يبدم بنتائج بحثه رسالة تببوها لجنة الحةم ب د مناق ة عونية.

 لرسسسالة قب  منسسي اثني ع سسر  سسهرا  عوى ايق  من تاري  ميافبة مجو  ال يجيل مناق سسة ا
 الجام ة عوى اقترا  تسجي  الرسالة.

  تمنح الجام ة بناء عوى اقترا  أعناء مجوسها درجة الماجستير في التجصص الم ار إليه
يفق الجطة، ييتم حسسسا  التبدير النهائي لوطال  عوى أسسسا  متيسسسط التبديرال التي حصسس  

 ا في المبررال التي درسها باإلنافة إلى التبدير الذي حصول عويه الرسالة.عويه

  يجيل لوةوية أن تيقف قيد الطال  لودراسة بدرجة الماجستير لمدم أقصاخا عامين، يذلك بناء
عوى ميافبة مجو  الجام ة، يبناء عوى طو  يتبدم به الطال ، يال تحتسسسس  مدم اإليباف من 

 مدم الدراسة المحددم.
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 توصيف المقررات:

 مناهج البحث العلمي:

عوى عمق التفةير في اآللية يايديال يالتبنيال المسسسسسسسستجدمة في عموية  المبرريرةل خذا 
ييرةل المسسسساق عوى الطرق يالمنهجية  ايعما ،البحث ال ومي في ميانسسسيخ تجص مؤسسسسسسسسال 

ييتم اسسست ما  حاالل عموية لتينسسيح م ئمة  ال ومي،يايسسسالي  الةمية يرير الةمية في البحث 
 .است ما  المنهجية يالتصاميم البحثية لة  حالة

  

 المتقدمةالمحاسبة المالية 

إلى ت ريف الطال  بالمحاسسسسسسسسبة عن اندماا ال سسسسسسسرةال يايسسسسسسسسالي   المبرريهدف خذا 
باإلنسسسسسسسافة إلى  االندماا،ياإلجراءال الم تمدم عند إعداد البيائم المالية المجم ة الناتجة عن 

بيائم يتحيي  ال التاب ة،الم الجال المحاسسسسسسبية لو مويال المتبادلة بين ال سسسسسرةة ايم يال سسسسسرةال 
 .م بالدي  ايجنبيةالمالية لفريع ال رةة اي

 
 تدقيق الحسابات المتقدم

فهي يهتم بالجيان  النظرية إلجراءال عموية  التدقيق،عوى قنايا أساسية في  المبرريرةل 
باإلنافة الى تمةين الطوبة من فهم منهجيال التدقيق الحديثة يفبا لوم ايير الديلية لرقابة  التدقيق،

ت ةيد ايجرى يالجدمال ذال  يال ال تدقيق يعمو مخ ت ليل مهارال الط    ال  قة،الجيدم يال
م ظيفحص يتبييم ن المهنة،يأج قيال  المهنة،عوى التحوي  الناقد لوبنسسسسسسسايا المهمة التي تياجه 

 .ياالنتهاء من إجراءال المراج ة الداجوية،الرقابة 
 

 التحليل المالي والمحاسبي المتقدم

يبحث خذا المسسسسسسسساق في مفهيم التحوي  المالي من حيث أخدافه أسسسسسسسساليبه، أدياته، مداجوه 
يالجهال الم نية به ياستجداماته في رسم السياسال ياتجاذ البرارال، ييهدف المساق الى تلييد 



باإلطار النظري الفوسسسسسفي لمفاخيم التحوي  المالي المحاسسسسسبي متنسسسسمن المفاخيم المتبدمة  الط  
لوتبارير المالية, يالطو  عوى الم ويمال المالية يالمحاسسسسبية يعرنسسسها، من ج   تحوي  البيائم 

ية من لالمالية باسسسستجدام ايسسسسالي  التمهيدية لوتحوي  المالي, مث  تحوي  النسسسس  المالية لوبيائم الما
ج   مسائ  يأدلة تطبيبية، يتحوي  المن آل يأديال التبييم يتحوي  الس س  اللمنية لوم ويمال 
ال لمة التجاذ البرارال؛ يمداج  يتبنيال التنبؤ بالف سسسسسسس  المالي ياإلعسسسسسسسسار )الت ثر المالي( 

رارال الب لو سسسسسرةال يالم سسسسساريخ, يةذلك تحوي  الربحية يدير التحوي  المالي في عمويال اتجاذ
 .يعوى ايجص توك المت وبة باالستثمار في اييراق المالية، يمنح االئتمان، يقرارال التميي 

 

 األسواق المالية والنقدية

يهدف المسسسسسسسساق الى تينسسسسسسسيح طبي ة يماخية السسسسسسسسيق المالية يالنبدية يمةيناتهما، يدير 
 ى ايسسسياق المالية يالنبدية عوىاليسسسطاء في جوق السسسيق المالية، يتم الترةيل في خذا المبرر عو

أنها من المةينال ايساسية لونظام المالي. ييناقش بمليد من البحث يالتحوي  ة  من أسياق النبد 
يسسسيق ال م ل ايجنبية يسسسيق الييري يالديالر، يأديال الدين قصسسيرم ايج ، يالمؤسسسسسسال 

حث في ت ثير أسسسس ار الفائدم عوى المالية ةالبنيك يبييتال الجصسسسم، يأسسسسياق رأ  الما . ةما يب
أسسسسس ار أديال الت ام . يمؤ سسسسر ايسسسسسهم يةيفية حسسسسسابه يتةيينه يمدليالته بالنسسسسسبة لومسسسسستثمر 
ياالقتصسسساد اليطني، يمناق سسسة السسسسيق المالية من حيث الةفاءم يأخم ايلمال التي ت رنسسسل لها 

يلمة في تطيير يتةام  السسسسسيق ايسسسسسياق المالية في البودان المتبدمة يالبودان النا سسسسئة يدير ال 
 .المالية

 

 المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية

المظوة ايساسية يالمرجخ لطوبة المحاسبة في البنايا المحاسبية المجتوفة  المبرري تبر خذا 
سبة الديلية يالمحوي،عوى المستيى الديلي  يالم ايير  ,(IAS)حيث يتناي  المساق م ايير المحا

يأخم التطبيبال يالتحديثال يالتاييرال التي حصسسول   , (IFRS )الديلية إلعداد التبارير المالية
 .عويهم

 

 نظرية االستثمار والتمويل

إلى تطيير المهارال ال لمة التجاذ البرارال االسسسسسستثمارية لو سسسسسرةال  المبرريهدف خذا 
طال  فةرم عامة عن المينسسيعال المت وبة يتحوي  المجاطر. ييهدف خذا المسسساق إلى إعطاء ال

نظريال  -التالية: الت ريف باالسسسسستثمار يالتميي   ييتناي  المينسسسسيعالباالسسسسستثمار يالتميي ، 
محددال االسسسستثمار )ب سسسة   -الفرق بين نظريال را  الما  ينظريال االسسسستثمار  -االسسسستثمار 

 -المجاطر االستثمارية  -يط االستثماري الميالنال الرأسمالية يالتجط -عام يفي الدي  النامية( 
 -مصسسسسادر التميي  طيي  االج   -نظريال التميي   -تحوي  االسسسسستثمار ل يالفني ياالسسسسساسسسسسيل 

 التجطيط التمييوي -مصادر التميي  االس مي 
 

 

 النظرية المحاسبية

رةيل مخ ت المالية،يبدم خذا المسسساق عرنسسا متيالنا لوجيان  النظرية يالتطبيبية لومحاسسسبة 
متجصسسسسص عوى النظريال المحاسسسسسبية من ج   دراسسسسسة الفوسسسسسفة يايدبيال يالمناخج يالطرق 



باإلنسسسافة إلى الميانسسسيخ المحاسسسسبية المت وبة بالبيا  ياإلفصسسسا   المحاسسسسبية،المجتوفة لونظرية 
 .يميانيخ محاسبية مستحدثة أجرى البرارال،يمدى فائدم الم ويمال المحاسبية لمتجذي 

 


