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 وصف المساق

 

 4042040:  منهجية البحث في االعمال

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالبحث العلمي و أهميته ودوره في المجتمع. ويغطي المساق 

المنهجيات واألساليب المختلفة الممكن  بالتفصيل الخطوات المختلفة لعملية البحث العلمي وأبرز

استخدامها لتنفيذ بحث علمي،ويركز المساق على الطرق الكمية وغير الكمية ، كما يغطي المساق 

أبرز األساليب اإلحصائية الممكن استخدامها لتحليل النتائج. ويستعرض المساق نماذج من األبحاث 

الطالب تنفيذ بحث علمي ومناقشته في نهاية العلمية وخطط ورسائل الماجستير ، كما يطلب من 

 الفصل.

 4043000:  النظرية المحاسبية

ويهدف إلى عرض  يغطي هذا المساق بشكل متعمق التطور التاريخي للنظرية المحاسبية وتطبيقاتها،

أبرز مداخل الفكر المحاسبي في دراسة النظرية المحاسبية و التشريع المحاسبي والبحث العلمي 

للمحاسبة. ويغطي المساق عدد عدداً من منهجية النظرية المحاسبية والبحث العلمي في المحاسبة 

 إعداد القوائم المالية. التشريع المحاسبي، وعالقتها مع الممارسة المحاسبية العلمية عند ونظريات

 

  4043002:  دمة في المحاسبة الماليةدراسات متق

الشركات وباألساليب واإلجراءات  تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمحاسبة عن اندماج

المعتمدة عند إعداد القوائم المالية المجمعة الناتجة عن هذا االندماج وبأنواعها المختلفة وذلك بموجب 

طريقة الملكية وطريقة التكلفة باإلضافة إلى المعالجة المحاسبية للعلمليات المتبادلة بين كل من 

الشركة األم والشركة التابعة في مجال : البضاعة و األصول طويلة األجل والسندات ، المحاسبة عن 

األجل، العمالت األجنبية بما في ذلك استخدام أساليب التحوط المحاسبة عن عقود اإليجار طويلة 

 وذلك بناء على أخر إصدارات معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية.
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   4043003: دراسات متقدمة في تدقيق الحسابات

 تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالجوانب الرئيسية والهامة في مجال تدقيق الحسابات من حيث

كم المهنة ، بما فيها المفاهيم الحديثة ألنظمة الرقابة ، اإلطار العام للتدقيق والمعايير الدولية التي تح

مع تطبيق  CSA Control Self Assessment ,والتنظيم الذاتي للرقابة  Coso , Cocoالداخلية 

التدقيق اإلداري ، والضوابط الرقابية على أنظمة   Audit Riskمفاهيم المخاطر في التدقيق 

 الحاسب اآللي ، استخدام العينات اإلحصائية في عمليات التدقيق وإجراءات التدقيق التحليلية.

 

 4043000:  مشروع البحث

يستعرض هذا المساق نماذج ألبحاث منشورة في مجاالت و مدارس فكرية مختلفة في المحاسبة و 

بة بحث مفصل حول موضوع الطالب في هذا المساق بإجراء دراسة متعمقة و كتاالتمويل، و يقوم 

 مدرس المادة، بحيث يناقش البحث و يقيم في نهاية الفصل.ه تحت إشراف يتم اختيار

 

      4043000: المحاسبة اإلدارية المتقدمة

في تحليل العالقة بين تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بصورة تفصيلية بدور المحاسبة اإلدارية 

التكاليف ومستوى النشاط واألرباح ،أنظمة التكاليف و المنتجات المشتركة والثانوية وأنظمة تكاليف 

الوقت المحدد والباك فالش ، والتكاليف على أساس األنشطة في مشروعات الخدمات والتجارة 

ء المتوازنة ، أنظمة الموازنات والصناعة والتكاليف المستهدفة إضافة إلى التعرف على بطاقة األدا

ومحاسبة المسؤولية ،الموازنة الثابتة المرنة ، قياس األداء ،كما تشمل على قرارات التسعير 

والربحية وإدارة التكاليف والتكاليف النوعية واإليرادات وانحرافاتها وتحليل الربحية إلى جانب 

 إلدارية.التعرف على األساليب الكمية المستخدمة في المحاسبة ا
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 4043000 : دراسات متقدمة في نظم المعلومات المحاسبية

تهدف هذه المادة التعمق في دراسة تطبيقات مفاهيم المعلومات ونظم االتصال و التجارة االلكترونية 

على بيئة منظمات األعمال ودورها في العمليات االقتصادية للمنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية 

ة إلى التعمق في نظم دعم القرارات والتقارير المالية المرتبطة بالعمليات واإلجراءات لديها، باإلضاف

 السابقة مع إعطاء تغطية اشمل للنظم المحوسبة في مجال الرقابة وتشغيل العمليات لدى المنظمة.

 

 4043000 : دراسات متقدمة في معايير المحاسبة والتدقيق الدولية

في ضوء معايير التدقيق  ، و ذلكوات تخطيط و تنفيذ عملية التدقيقخطيغطي هذا المساق بالتفصيل 

وحيد الممارسات المحاسبية ، ومن ذلك عملية تي المساق المحاسبة في إطار عالمي، كما يغطالدولية

ً في ضوء معايير اإلبالغ المالي الدولية. وشرح لألبعاد الدولية للمحاسبة وتطورها التاريخي  عالميا

اق المحاسبي الدولي والعوامل المؤثرة فيه وذلك بقصد توفير عنصر االتساق في وكذلك االتس

المعايير المحاسبية الدولية وطريقة إعداد وإصدار المعايير المحاسبية الدولية والتحويل إلى معايير 

 اإلبالغ المالي الدولية.

 

  4043000 : دراسة متقدمة في محاسبة الضرائب

يف الطالب باإلجراءات واجبة اإلتباع لتحديد الوعاء الضريبي وما يترتب تهدف هذه المادة إلى تعر

عليه، وتتضمن المادة دور المحاسب في تحديد هذا الوعاء، دور المقدر بالضريبة ، كيفية حساب 

الدخل الخاضع للضريبة، النفقات واإليرادات الرأسمالية ، قانون الضريبة والضريبة الموحدة ، 

االهتالكات و االحتياطات ، الربح الخاضع للضريبة ،الضريبة المستحقة ، ضريبياً.  النفقات المقبولة

ً لقانون الضريبة النافذ وقوانين الضريبة  في الدول المتقدمة، والتركيز الخسائر ومعالجة الربح وفقا

على االتجاهات الحديثة في الضريبة وأثر ذلك على االقتصاد الوطني ، وماهية ضريبة القيمة 

 لمضافة المخطط لها ومراحل تطورها.ا
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     4043000دراسات متقدمة في تحليل القوائم المالية :

بالجوانب الرئيسية للتحليل المالي من حيث القوائم المالية تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب 

ودراسة  (، ومناح التحليل المالي ، أساليب التحليل المالي ،1إعدادها وفق المعيار الدولي رقم )

مؤشرات نتائج التحليل المالي ، تحليل مخاطر القوائم المالية ، تحليل التدفقات النقدية ، وتحليل الرفع 

المالي والتشغيلي ، والتنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات والنماذج المستخدمة في التنبؤ، التحليل المالي 

المخاطر ، والمنهج النوعي في التحليل  ألغراض اإلندماج ، والتحليل المالي ألغراض التمويل وتقييم

 المالي .

 

 4040003: متقدمةال اإلدارة المالية

في األدوات العلمية إلتخاذ القرارات المتعلقة بتقييم الشركات، كما يبحث في يبحث هذا المساق 

إلى فرضية السوق الكفؤ وكيفية تأثير رأس المال وقرار التوزيعات على قيمة المنشأة ، باإلضافة 

 عمليات اإلندماج للشركات ويتم التعرض إلى بعض ممارسات الموارد المالية حول العالم .

 

 4043020مشاكل معاصرة في إدارة المحافظ اإلستثمارية : 

يغطي هذا المساق نظريات تقييم وإدراة المحافظ اإلستثمارية، مثل نظرية ماركوفيتش ونموذج 

المحافظ اإلستثمارية. ويغطي المساق أيضاً استراتيجيات محافظ تسعير اإلستثمارات فيها ومحددات 

 تقويم أداء المحفظة اإلستثمارية. اإلستثمار المحتوية على األسهم أو السندات ، وكذلك

 4042002اإلدارة اإلستراتيجية المتقدمة : 

متعددة  حيث يغطي هذا المساق مدخل متكامل لإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسة تحت تحديات بيئية

ألجل الوصول إلى اإلستراتيجية األمثل . ويغطي المساق مفاهيم وأساليب ووسائل متقدمة في 

اإلستراتيجية، كما يغطي المساق دور أهداف المنشأة والتحكم التخطيط اإلستراتيجي واتخاذ القرارات 

رات اإلستراتيجية المؤسسي واألسواق المالية والسياسات المالية وعدد من آثار العولمة على القرا

 للشركة. ويتضمن المساق دراسة عدد من الحاالت العملية المتقدمة في اإلدارة اإلستراتيجية.
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 4042000إدارة اإلنتاج و العمليات المتقدمة :

 

يشمل هذا المقرر عدة مواضيع مثل التنبؤ ، وتخطيط الطاقة اإلنتاجية ، واستخدامات نظرية اإلنتظار 

التسهيالت ، والترتيب الداخلي ، وتصميم الوظيفة ومعايير العمل واإلنتاج ، والجدولة ، وتحدد مع 

والرقابة على المخزون ، والرقابة على الجودة ، وتخطيط احتياجات المواد، والصيانة والنظام اآللي، 

 مع التركيز على استخدام الطرق الكمية .

 

 4042000إدارة األعمال الدولية المتقدمة : 

 

وم هذا المساق على وصف الخطط والفعاليات التي تقود نشاطات األعمال بين شركات الدول يق

تعتمد المختلفة ، وسيتم أيضاً التطرق للنظريات الثالث الرئيسية المستخدمة في األسواق الدولية حيث 

ظرية الثانية النظرية األولى على طبيعة الصناعة والتي تحدد نوع اإلستراتيجية المستخدمة ، أما الن

فتعتمد على المصادر المتوفرة والتي بدورها تحدد طبيعة اإلستراتيجية المستخدمة ، أما النظرية 

الثالثة فتعتمد على دمج طبيعة الصناعة والمصادر المتوفرة ودورها في التأثير على البيئة الثقافية في 

ة اإلستراتيجية الدولية يكمن في كل بلد ، ومن أهم العوامل التي ساعدت في تطوير أساليب اإلدار

اإلنفتاح التجاري اإلستثماري ، اندماج الدول مثل منطقة اليورو، التطور التكنولوجي ، تشجيع الدول 

 ً هذا المساق أنواع اإلستراتيجيات والحكومات للشركات العاملة على نطاق دولي وسيغطي أيضا

 قتصادية والتنافسية والقوانين والتشريعات .الدولية المستخدمة في تحليل البيئة السياسية و اإل

 

 



 

 

 

 

        ZU/QP07F018                                                01اإلصدار:                         2015حزيران  42تاريخ اإلصدار: 

 

 

 4042000السلوك التنظيمي المتقدمة : 

اإلتجاهات ، القيم اإلدراك ، البعد الفردي السلوك التنظيمي ) تشمل هذه المادة المواضيع التالية :

الجماعة أنواع عد الجماعي في السلوك التنظيمي )( ، الباإلحباطو ط العمل التعلم ، ضغو الشخصية ،

ظيمي، اإلتصال الهيكل التنمي )( ، البعد المنظمي في السلوك التنظيهيكلية الجماعةوأسباب تكوينها  ،

( و البعد البيئي في السلوك التنظيمي )أنواع البيئة ، عناصر البيئة ، عدم التأكد الحفز و، القيادة 

 مستقبل السلوك التنظيمي . المنظمة في التعامل مع بيئتها( ، وأخيرااستراتيجيات  والبيئي 

 

 4042000إدارة الجودة الشاملة المتقدمة : 

يبحث مساق إدارة الجودة الشاملة في التعريف بنشأة وتطور إدارة الجودة الشاملة وبمفهومها 

وطبيعتها وأصولها ومبادئها وبالفلسفات التي اقترحها المنظرون و باإلستراتيجيات و المرتكزات و 

بها . والتعريف بعالقة االيزو بالجودة الشاملة ، وحلقات السيطرة النوعية ،  األدوات الخاصة

مؤشرات الجودة في مؤسسات األعمال ، وتطبيقاتها ، ونظام اإلعتماد وضبط الجودة . ويشمل أيضاً 

 دراسة نماذج من الجودة الشاملة على المستوى المحلي و اإلقليمي والعالمي .

 

 


