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 رلى انصفحخ ادلٕضٕع انرتلٛى
 3 فٔسع امل٘ض٘عات 

 5 فٔسع ادتداٗي 

 6 ًقدًٞ 

 8 االطاز اهعاَ هربُاًج احملاضبٞ ٗاهتٌ٘ٙى اهدٗهٛ 1

 8 طبٚعٞ اهربُاًج 1/1

 8 أٌٓٚٞ اهربُاًج  ½

 8 أٌٓٚٞ اهربُاًج باهِطبٞ هوطالب 1/2/1

 9 أٌٓٚٞ اهربُاًج باهِطبٞ هولوٚٞ 1/2/2

 11 ًج باهِطبٞ ألعطا١ ٣ٚٓٞ اهتدزٙظأٌٓٚٞ اهربُا 1/2/3

 11 أٌٓٚٞ اهربُاًج باهِطبٞ هوٌجتٌع 1/2/4

 11 ط٘ق اهعٌى أٌٓٚٞ اهربُاًج باهِطبٞ ه 1/2/5

 11 أٓداف اهربُاًج 1/3

 12 ُظاَ اهدزاضٞ باهربُاًج  ¼

 12 اهِظاَ املقرتح تطبٚقٕ 1/4/1

 12 هوٌقسز ٞاهِٔا٢ٚ ٞاهدزج 1/4/2

 12 هربُاًجعدد ضاعات ا 1/4/3

 12 ٛهاذتاضب اآلدعٍ ًٔازات  1/4/4

 12 ٛوهعٌااهتدزٙب  1/4/5

 21 )ارتطٞ اهدزاضٚٞ( ت٘شٙع ستت٠٘ اهربُاًج 1/5

 21 اهطاعات املعتٌدٝ هوربُاًج ت٘شٙع 1/6

 22 احملاضبٞ ٗاهتٌ٘ٙى اهدٗهٛربُاًج ٞ بارتاص ٞاهعاًاألحلاَ  1/7

 24 ُاًجغسٗط اهقب٘ي ٗاهتطجٚى ارتاصٞ باهرب 1/8

 24 دزاضٞ جد٠ٗ اهربُاًج 2

 25 ٞاهفِٚ دزاضٞ ادتد٠ٗ 2/1

عطا١ ٣ٚٓهٕ اهتهدزٙظ باهلوٚهٕ اههرّٙ الهٍ عاللهٕ باهتهدزٙظ        أحتدٙد  2/1/1

 باهربُاًج ادتدٙد

25 

 25 عطا١ ٣ٕٚٓ اهتدزٙظ هوربُاًج ادتدٙدأًعاٙري اختٚاز  2/1/2

 26 اهربُاًج بتطبٚق  ٞاذتاهٚ ٞاهتعوٌٚٚ ًٞد٠ تاثس اهعٌوٚ 2/1/3

 فٓزص ادلٕضٕػبد
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 26 اهٚٞامل افرتاضات دزاضٞ ادتد٠ٗ 2/2

 26 عدد اهطالب 2/2/1

 26 ُ٘عٚٞ اهطالب 2/2/2

 26 ٞاهدزاضٚ املصسٗفات 2/2/3

 26 عطا١ ٣ٕٚٓ اهتدزٙظأًلافأٝ  2/2/4

 28 ٞااللتصادٙ دزاضٞ ادتد٠ٗ 2/3

 29 ٞاهتلاهٚف االُػا٢ٚ 2/3/1

 29 ٞاالٙسادات ٗاهتلاهٚف ادتازٙ 2/3/2

 31 اهتٟ تطآٍ فٟ اصتاح اهربُاًج ٞاًلاُٚات اهلوٚ 3

احملاضبٞ بربُاًج  ٞاإلغساف ٗاالختصاصات ٗاهطوطات ارتاص 4

 ٗاهتٌ٘ٙى اهدٗهٛ

31 

 33 أعطا١ ٣ٚٓٞ اهتدزٙظ ٗاال٣ٚٞ املعاُٗٞ باهلوٚٞ  5

 119-41 ت٘صٚف اهربُاًج )املقسزات اهدزاضٚٞ(   6
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 انصفحخ

احملاضبٞ ٗاهتٌ٘ٙى اهدٗهٛبسُاًج ت٘شٙع ستت٠٘  (1جدول رقؼ )  14 

ت٘شٙع اهطاعات املعتٌدٝ ٗفقًا هوطاعات االجبازٙٞ ٗاالختٚازٙٞ ملقسزات  (2جدول رقؼ )

 اهدزاضٞ

22 

املقسزات اهدزاضٚٞ  دزاضٞ ت٘شٙع اهطاعات املعتٌدٝ ٗفقًا هوغٞ (3جدول رقؼ )  

هوغٞ اهعسبٚٞ/ اهوغٞ االصتوٚصٙٞ()ا  

22 

 ت٘شٙع اهطاعات املعتٌدٝ ٗفقًا هتدصص ًقسزات اهدزاضٞ (4جدول رقؼ )

ارتازج( -زٙاضٞ ٗتأًني-إدازٝ أعٌاي-)ستاضبٞ  

21 

ٗاهِقاط أوتقدٙسات ًعدالت تقٍ٘ٙ اهطالب ٗفقًا ه (5جدول رقؼ )  22 

بلوٚٞ اهتجازٝ جاًعٞ بين ض٘ٙف زٙظاهتد ٞعطا١ ٣ٚٓبٚاْ بأعداد ٗختصصات أ (6جدول رقؼ )  25 

هربُاًج احملاضبٞ ٗاهتٌ٘ٙى اهدٗهٛ ٞاهتلاهٚف االُػا٢ٚ (7جدول رقؼ )  27 

 28 هوربُاًج ٞااللتصادٙٞ ادتد٠ٗ دزاض (8جدول رقؼ )

 32 اًلاُٚات ٗلدزات اهلوٚٞ (9جدول رقؼ )

املعاُٗٞ باهلوٚٞبٚاْ بأمسا١ ٗأعداد أعطا١ ٣ٚٓٞ اهتدزٙظ ٗاال٣ٚٞ  (12جدول رقؼ )  33 
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 السحميأ  االقترأاييات عمأ  العؾلسأ  تأثيضر تزايد مؽ األخضريؽ القرنضؽ في العالؼ يذيده لسا نغرا  
 الحيأاة مشأاحي شأت  فأي وىائمأ  مذىمأ  يأؾرة ومأؽ الدأؾ،  وإصالحات قؾاعد تبديط محاول  خالل مؽ
 مرأال  لتكامأ  ونغأرا   صأيضرة  قريأ  واتدأاعو كبره عم  العالؼ أضح  حت  والتجارة الرشاع  مجال في

 مشذ أي الؾسظ  القرون  في الدولي  السحاسب  إل  الحاج  عيرت فقد السجتسعات في الدول واحتياجات
 أياة السحاسب  كانت فقد الذركات  في تحدث التي التجاري  السعامالت لغيؾر نتيج  عذر الرابع القرن 
 لحاجأأ  وذلأأػ والدأأجالت  الأأدفاتر فأأي الساليأأ  العسميأأات  تدأأجض طريأأ  عأأؽ السذأأرو  أصأأحاب لخدمأأ 
 فأي يدأاعده والذي بذاكرتو يعضيا أن يدتظيع ال التي العسميات لجسيع مشغؼ سج  إل  السذرو  صاحب
 .أمؾالو بإيارة القائسضؽ األشخاص مدؤوليات قياس

 الذأركات غأؼمع ترغأب ولأذلػ الحأالي  الؾقأت فأي الشجأاح معأايضر أىؼ مؽ الذركات نسؾ ويعتبر
 السحاسأأبي  اليضئأأات قامأأت وقأأد  أعساليأأا وتشؾيأأع الدأأؾقي  حرأأتيا زيأأاية خأأالل مأأؽ والشسأأؾ البقأأا  فأأي

 والتأي الدوليأ  السحاسأبي  السعأايضر لجشأ  بإنذأا  رئيدأي  بمأدان عذأر فأي 1973 عام األىمي  السيشي 
 .معايضر عدة بإصدار بعدىا قامت وقد يول  114 في محاسبي  ىضئات لتزؼ بعد فيسا تؾسعت

 السذأكالت بسعالجأ  ييأتؼ الأذي السحاسأب  عمأؼ فأر ويسكؽ تعريف السحاسب  الدولي  عمي أنيا 
 يقؾم السذرو  كان وسؾا  السختمف  القانؾني  االشكال خالل مؽ الدولي  بالسعامالت الستعمق  السحاسبي 
 واسأأعار العسأأالت تالفاخأأ مذأأكالت مأأؽ عشيأأا يشأأت  وترأأدير اسأأتضراي عسميأأات مأأؽ الخارجيأأ  بالتجأأارة
 .اخري  يول في فرو  يسمػ السذرو  كان او السؤجم  الررف

 السبأأأايئ مأأأؽ مجسؾعأأأ  ارسأأأا   الأأأ يدأأأعي الأأأذي العمأأأؼ كسأأأا تعأأأرف السحاسأأأب  الدوليأأأ  بثنيأأأا
 تحغأي التأي السحاسأبي  السبأايئ بعأض تشكأي  طري  عؽ سؾا  العالؼ مدتؾ  عمي السقبؾل  السحاسبي 

 باعتبأارة الؾصأفي السأدخ   كسأا تعأرف أيزأا بثنيأا االمريكي  الستحدة بالؾاليات الخاص  تمػ مث  بقبؾل
 ولأذلػ السعمؾمأات تؾصأض  بيأدف العأالؼ مدأتؾي  عمأي الدائدة السحاسبي  والسعايضر الظر،  لؾصف اياة
 .العالؼ يول لجسيع ترم  التي السحاسبي  والسعايضر التي والظر،  السبايئ جسيع انيا عمي تعرف

 لمأأدخ  ماليأأ  قأأؾائؼ إلأأ  الؾصأأؾلمشيأأا  الدوليأأ  مسحاسأأب ل سزايأأاوال ديأأد مأأؽ الفؾائأأدوىشأأاا الع
 أسأي  بذأك  القأرارات متخأذي قبأ  مأؽ فيسيأا يسكأؽ األسأس واضأح  الشقدي  والتدفقات السالي والسركز
 الذأأركات فأي السأأالي التحمضأ  إجأأرا  سأيؾل   وكأذلػ عيأأو باالعتسأاي أعأأدت الأذي األسأأاس لسعرفأ  نغأرا  
 .ويولي  محمي  أخرى  شركات مع السقارنات إجرا  ل وسيؾ 
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 لكيأأاس سأأميس  غضأأر محاسأأبي  طأأر،  اسأأتخدام إلأأ  أحيانأأا السحاسأأب  معأأايضر غيأأاب يأأؤييو 
 عمأ  ويترتأب  السدأتفضديؽ إلأ  نتائجيأا وإيرأال السشذأثة عمأ  تأؤير التي والغروف واألحداث العسميات

 السقرضأأضؽ أن كسأأا  أعساليأأا ونتأأائ  السأأالي مركزىأأا لبعأأد تغيأأر ال قأأد لمسشذأأثة الساليأأ  القأأؾائؼ أن ذلأأػ
 عشأد أخأرى  معمؾمأات ضأسؽ الساليأ  القأؾائؼ فأي السعروضأ  السعمؾمات يدتخدمؾن  السختمف  لمشذاطات
 ىأأذه اتخأأاذ فأأي الخظأأث إلأأ  يأأؤيي قأأد القأأؾائؼ تمأأػ إعأأداي فأأي الخظأأث فأأإن ولأأذا  اإلقأأرا  قأأرارات اتخأأاذ
 .القرارات

 مبتكأرة أيوات بإيخأال السحميأ  السأال رأس أسأؾا، تأدعيؼ فأي حضؾيأا وراي الدولي التسؾي  عبويم
 ذلػكأو . السيسأ  نسائيأ إل ا ىأدافألا مأؽ متشؾع  مجسؾع  لتحقض  الخاص القظا  مؾالأل العشان طال،إل
 عمأ  الشاميأ  البمأدان ةداعدمو   وازيىارىا السحمي  سؾا،ألا لشسؾ السؾاتي  وضا أل ا تيضئ  في لسداعدةا

 .ياخ  ىذه البمدان السال رأس أسؾا، تقؾي  شثنيا مؽ تشغيسي  ولؾائ  اساتسي صياغ 
 الحرؾل في عسالألا مؤسدات ةداعدوتمعب مؤسدات التسؾي  الدولي  يورا حضؾيا مؽ خالل م

ع. جأأ ألا طؾيأأ  تسؾيأأ  عمأأ   االبتكأأار تعأأزز التأأي السخأأاطرة عمأأ  السشظؾيأأ  السذأأروعات نؾعيأأ  وتذأأجع 
 قأد التأي التقمُّبات مؽ بثكسميا اقترايات حساي  ويسكشيا. االقترايي والشسؾ ؾعائفال خم  وتضرة وتدرع  
 .الدولي  السالي  سؾا،ألا في االستقرار زعزع  إل  تؤيي

أأزو   الؾعأأائف مأأؽ عأأدي أكبأأر خمأأ  يسكشيأأا التأأي القظاعأأات عمأأ  الدوليأأ  التسؾيأأ  اتمؤسدأأ تركع 
 نقأأص مأأؽ يعأأانؾن  مأأؽ تدأأاعد كسأأا مسكأأؽ  رقأأد بثقرأأ  وبالتدأأاوي  واسأأع نظأأا، عمأأ  الثأأروة وتؾزيأأع
 جأؾية تحدأضؽ خأالل مأؽ البذري  السال رأس بشا  في كسا تداعد. التسؾي  عم  الحرؾل عم  الخدمات
                                      التكشؾلؾجيأأأأأأأأأا لذأأأأأأأأأركات التسؾيأأأأأأأأأ  وتقأأأأأأأأأدم والتعمأأأأأأأأأيؼ  الرأأأأأأأأأحي  الرعايأأأأأأأأأ  خأأأأأأأأأدمات وإتاحأأأأأأأأأ 

 .العالؼ تيضضر عم  تعس  التي
مت كسأأا محميأ   عسمأأ  بعذأأريؽ سأشدات السؤسدأأ  أصأدرت 2217وفأي عأأام   بأأثالث تسأأؾيال قأدم

 والسبأأايالت القأأرو  خأأالل مأأؽ - يوالر مميأأار 23 حأأؾالي قيستأأو بسأأا مختمفأأ  محميأأ  عسمأأ  وسأأبعضؽ
ق  يواتألوا السخاطر تحس  في السذارك  وتدييالت والزسانات  .السؾرع

ج  ال  ضرورة ايراج برنام  لمسحاسب  والتسؾي  الدولي ضسؽ وبشا   عم  ما تقدم يتز  مدى الحا
 البرام  التي تعتزم الكمي  تدريديا خالل السرحم  السقبم .
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برنأأام  السحاسأأبو والتسؾيأأ  الأأدولي ىأأؾ برنأأام  اكأأاييسي  مدتأأو اربأأع سأأشؾات  ويأأتؼ 
نأأأام  عمأأأ  اكدأأأاب تأأأدريس محتأأأؾى البرنأأأام  بأأأالميتضؽ العربيأأأ   واالنجمضأأأزي   ويركأأأز البر 

الظأالب ميأأارات متشؾعأأ  مأأؽ خأأالل شأسؾلو عمأأ  مؾضأأؾعات متعمقأأ   بالسحاسأأب  والتسؾيأأ  
واالستثسار وإيارة العسميات واالقتراي واألسأالضب الكسيأ   بسأا يزأسؽ خمأ  جضأ  قأاير عمأ  
مؾاكب  التظؾرات الستالحق  ف  سؾ، العس  في ىذا الشؾ  مأؽ فأرو  السعرفأ . ويركأز ايزأا  

ام  عم  اكداب الظالب ميارات وخبرات مؽ واقع سؾ، العس  مؽ خأالل التأدريب مأع البرن
بعأأض السؾسدأأات الساليأأ  العاممأأ  فأأ  الدأأؾ، السرأأرىي وبالتأأال  تمبيأأ  احتياجأأات سأأؾ، 

 االجشبي .و العس  السرري والعربي 
 

 

 

بعد مرور أكثر مؽ أربعضؽ عاما  مؽ عسر كمي  التجارة جامعأ  بشأي سأؾيف اجتسعأت 
عديد مؽ األسباب التي يعت إل  التفكضر في استحداث وتظؾير ىذا البرنأام   وتشبأع ىأذه ال

                      األسأأأأأباب مأأأأأؽ مأأأأأدى أىسيأأأأأ  تشفضأأأأأذ ىأأأأأذا البرنأأأأأام  بالشدأأأأأب  لمعديأأأأأد مأأأأأؽ األطأأأأأراف
 -)الظالب  أعزا  ىضئ  التدريس  الكمي   السجتسع  سؾ، العس ( عم  الشحؾ التالي:

 

 
% ف  كأ  مأاية 22  بشدب يلباستخدام الحاسب اآل  الدراس تتؼ البرنام  وفقا  ليذا - أ

 مسا يؤيي ال  تحق  أمريؽ:  مؽ السؾاي الدراسي

الطبر انؼبو نربَبيح احملبطجخ ٔانتًٕٚم ا.1
 انذٔيل
 طجٛؼخ انربَبيح 1/1

  أًْٛخ انربَبيح 1/2

 أًْٛخ انربَبيح ثبنُظجخ نهطالة 1/2/1
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ب درررًُاام تّّةادلاتيطرررّةقرررؿؾعرررالّالط لررراّسؾرررىّا وانررراّالّع:ّأنّوًاألول

ّىل.ّّاحل داّاآل

ّالًررىّترراتيقّبًؼـقرر تّةواالداروررّةنّوًعررالّالط لرراّسؾررىّالعؾررومّادل لقرر:أالٌرر ني

ّىل.ّّتؽـولوجق ّادلعؾوم تواحل داّاآل

االرتقأأا  بسدأأتؾى الظالأأب ومال متأأو لدأأؾ، العسأأ   حضأأ  مأأؽ السقأأرر أن ت خرأأص   - ب
شأأركات فأأ  جيأأات مختمفأأو مثأأ   مأأؽ البرنأأام  كتأأدريب عسمأأي لمظالأأب %22  ندأأب

 الجيأاز السركأزى لمسحاسأبات والذأركات االخأرى   و مضؽثشأركات التأالؾساط  السالي  و 
 محافغ  بشي سؾيف.ذات الرم  في 

كأأأذلػ يأأأؤيي التأأأدريب العسمأأأي لمظأأأالب مأأأؽ خأأأالل ىأأأذا البرنأأأام  الأأأ  رفأأأع كفأأأا تيؼ  -ج
لتأدريب الظأالب   سؤسدأات الساليأالو   عس  اشتراا فأ  البؾرصأوميارتيؼ مؽ خالل 

نذأأاطيا بسأأا يحقأأ  لأأو تأأدريب عسمأأ    ومتابعأأالساليأأ   بؾرصأأ  األورا،عمأأ  اعسأأال 
فأأع مأأؽ مياراتأأو وقدراتأأو عمأأ  التعامأأ  فأأ  البؾرصأأات يؤىمأأو لمعسأأ  فأأؾر تخرجأأو وير 

   مؽ خالل نساذج محاكاة ياخ  الكمي .يؼ العالسي  السحمي  والسؤسدات السالي
 

 

  الأأ  االرتقأأا  بسدأأتؾى التعمأأيؼ بالكميأأ برنأأام  السحاسأأب  والتسؾيأأ  الأأدولييأأؤيى 
يعتبأأر  لأأذية  واالدأأاعات السعتسأأد ملأأ  تظبضأأ  نغأأاإسأأضؤيى  أنأأويفتأأر    إذبذأأك  خأأاص

تيضأأر جأأذري فأأي نغأأام الدراسأأ  بالكميأأ   والتأأي مأأا زالأأت الدراسأأ  بيأأا تأأتؼ بشغأأام الفرأأؾل 
 مأؽ اال القمضأ ي اذ لأؼ تدأتظع  الجامعأات الحكؾميأ فأي مقدمأ   الكميأالدراسأي   مسأا يجعأ  

 ذأعبالعمأ  مدأتؾى  ال سأيسا–تظبضأ  ىأذا الشغأام   حكؾميأ  جامعأ أيفأ   ةار جأتال اتكمي
 آلن.حت  ا -سضزةوالبرام  الست
 
 

 أًْٛخ انربَبيح ثبنُظجخ نهكهٛخ 1/2/2
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  عزأأا  ىضئأأألأأ  االرتقأأا  بسدأأتؾى إ السحاسأأب  والتسؾيأأ  الأأدولييأأؤيى برنأأام   - أ

ولالياريضؽ عم  تظبضأ  ىأذا الشغأامي  ليؼ ل  التدريب الحتس إيؤيى   حض  التدريس
 والستابع  السباشرة لمظالب. واستحداث نغام االشراف االكاييس 

يا  عزؾ ىضئأو أيربط بضؽ   حض  لتدريسىضئو ا ة أعزا كفا  يرفع البرنام  مؽ - ب
وىأأؾ مأأا نعتقأأده ضأأرورى مأأؽ ناحيأأو تقضأأيؼ  -بأأوالتأأدريس وبأأضؽ حقأأو فأأ  التأأدريس 

  التعميسي  العسمي ةال  رفع كفا  بدوره يؤيى والذي -عزا  ىضئو التدريسيا  ألاال
 بكامميا.   التدريدي  لدى اليضئ ويخم  حافزا    برمتيا ف  الكمي

 
 
 

 او عأامال   يكأؾن حأافزا   ليأذا التخرأص  كسأا نتؾقعأثنالسجتسع   بحاج يف  البرنام 
التأأ  يدرسأأؾنيا فأأ  الجامعأأات   الدراسأأ  سأأتقظاب الظأأالب العأأرب لسال متأأو لظبيعأأواجأأذب ل

 .مجتسعاتيؼ ليذا التخرص  يف  بحاج   كذلػ فإن البرنام االخرى 
 

 

 
وتعأدي     را، الساليأفأ  سأؾ، االو  متزايأدا   شيدت مرأر فأ  الدأشؾات االخضأره نسأؾا  

وبأالرغؼ   الت  تعس  مؽ خاللوي بسأا يتزأسشو ذلأػ مأؽ االعسأال السرأرفي  شكال القانؾنياأل
فأأ  ىأأذا   العاممأأ ةمأأايف  بستظمبأأات السؤسدأأات الجديأأد ةمأأؽ ذلأأػ فمأأؼ تقأأدم كميأأات التجأأار 

ل  الحقأ  ولأأذلػ يعتبأأر ىأأذا البرنأأام  وفأأا  لالحتياجأات الفعميأأو لدأأؾ، العسأأ  بالقظأأا  السأأا
وىأأؾ مأأا نفتقأأده فأأ     يأأتؼ تزويأأدىؼ بالجانأأب العمسأأ  والعسمأأ  معأأا   إذ   مؤسدأأاتو  بكافأأ

لمذأأرو   طالأأب يأأتؼ تقدأأيسيؼ طبقأأا   122قبأأؾل  ؼوسأأضت    الحكؾميأأة خريجأأ  كميأأات التجأأار 

 أًْٛخ انربَبيح ثبنُظجخ ألػضبء ْٛئخ انتذرٚض 1/2/3
 

 أًْٛخ انربَبيح ثبنُظجخ نهًدتًغ 1/2/4
 

 ظٕق انؼًم بنُظجخ نأًْٛخ انربَبيح ث 1/2/5
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% مأأؽ التكمفأأو 52  الظأأالب بكيسأأ  مدأأاىس  وتحأأدي ندأأب يلأأؾزاره التعمأأيؼ العأأال  السرجعيأأ
 لتعميؼ الظالب.  لكميالفعميو الت  تتحسميا ا

 

وبشا ا  عم  مأا تقأدم بأات مأؽ الزأروري إعأداي متخررأضؽ فأي السحاسأب  والتسؾيأ  الأدولي 
برأأف  عامأأ   واألىأأأداف  2232لتحقضأأ  أىأأداف التشسيأأ  االقترأأأايي  الأأؾارية فأأي رؤيأأ  مرأأأر 

 الشؾعي  الداب  ذكرىا عم  وجو الخرؾص.

 
 

 :المذاسبة والتمويل الدولي إلىيىدف برهامخ 

ي ةنغأام الدأاعات السعتسأد وىؾ التأدريس مأؽ خأاللحاليا   ةالسعتسد  حدث الشغؼ التعميسيأتظبض   - أ
ولأأ  لتظأأؾير نغأأام األ   ض  الحأأال  وبأأذلػ يكأأؾن البرنأأام  المبشأأسأأظبأأ  فأأ  الشغأأام الدراالي   الأأذيو 

  لأ  السدأتؾى الستظأؾر الأذى يتفأ  مأع السدأتؾيات التعميسيأإبالكميو لضشظمأ  بعأد ذلأػ   الدراس
 .ةالسشذؾي

لمظالأبي   تعميسيأ  فزأ  خدمأأوذلػ لتأؾفضر   بقدر السدتظا   الحديث  سالضب التقشياستخدام األ - ب
لأ  مأزوية بخدمأو االنترنأتي كسأا يسكأؽ جيز معام  الحاسب اآلوت    العر  ةجيز أحض  تدتخدم 

والسؤسدأأات   لتأأدريب الظأأالب عمأأ  اعسأأال البؾرصأأ   األورا، الساليأأ عسأأ  اشأأتراا فأأ  بؾرصأأ
ؼ وقأدراتي ؼويرفأع مأؽ ميأاراتي ؼلعسأ  فأؾر تخأرجيدؾ، ال يؼؤىم  مسا ينذاطيا  ومتابع  السالي

 العسمي .

ة  والتي لؼ يأتؼ تظبيقيأا حتأ  اآلن سأؾى بأبعض كميأات التجأارة الداعات السعتسد متظبض  نغا -جأ
 عم  مدتؾى الجامعات الحكؾمي .

مسقأأررات مرنم مأأؽ خأأالل تؾصأأيف   لمبرنأأام يلالرتقأأا  السدأأتسر بالشغأأام الدراسأأ  وضأأع خظأأ - ي
   مع السراجع  الدوري .مؽ خالل وحده ضسان الجؾية بالكمي ةوتظبض  معايضر الجؾي  الدراسي

 

 

 

 أْذاف انربَبيح  1/3
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 ة.ىؾ نغام الداعات السعتسد :الهظان المكترز تطبيكي 1/4/1
  .يرج 52الشجاح مؽ   ويرج   يرج 122  :للمكررالدرحي الهىائيي  1/4/2
أن تكأؾن لأ    إلمبأرام  الحديثأ  شأارت الذأرو  السرجعيأأ: البرهاامخ عدد ساعات  1/4/3

  سأاع (182-125)ف  حدوي   السعتسدة ساعات الدراس
تكؾن عدي الدأاعات  أنرنام  بلم  ويقترح بالشدب ة معتسد
  وعمي الظالب ان يشيي بشجاح يراس  مااليق  ساع 153
سأأاع  مقأأررة لمتخأأرج باالضأأاف  العأأداي بحأأ   135عأأؽ 
 ساع  معتسدة . 18رج والذي يعايل التخ

لتدريدأيا باسأتخدام ة % فأ  كأ  مأاي22خرأصي   :لاى الذاسا  ا  دعن مىارات  1/4/4
مأأأأؽ الدرجأأأأو   يرجأأأأ 22لأأأأ  كسأأأأا يخرأأأأص الحاسأأأأب اآل

لأ  فأ  لالمتحأان باسأتخدام الحاسأب اآل ةلك  ماي ي الشيائ
 .ةك  ماي

فأ  دراسأي كتأدريب عسمأي % مأؽ السقأرر ال22ي خرص  ي:ااااا  الغملاااااالتدري 1/4/5
شأأأركات شأأأركات الؾسأأأاط  الساليأأأ  و مثأأأ    جيأأأات مختمفأأأ

 الجيأأاز السركأأزى لمسحاسأأبات والذأأركات االخأأرى   و مضؽثالتأأ
ذات الرم  في محافغ  بشي سؾيف  أو مؽ خالل تجيضأز 

 مكان مالئؼ كشسؾذج لمسحاكاة.
 
 
 
 

 َظبو انذراطخ ثبنربَبيح 1/4
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 1*)اخلطخ انذراطٛخ( تٕسٚغ زلتٕٖ انربَبيح 1/5
حضأ  يأتؼ     ولأ  والثانيأاأل  فأ  الدأشتضؽ عامأ عم  مقررات  يوالتسؾي  الدول  حاسببرنام  الس يتزسؽ

  السحاسأأب   مقأأررات عشالسحاسأأبو الساليأأ  مأأؽ خأأالل يراسأأ  ىضأأ  الظأأالب واكدأأابيؼ خبأأرات متشؾعأأثعأأداي وتإ
الأأدولي  بضشسأأا    مبأأايئ القأأانؾن والرياضأأيات    وايارة األعسأأال  وااليارة الساليأأ    والسؤسدأأات الساليأأ  الستؾسأأظ

فأأي الدأأشتضؽ الثالثأأ  والرابعأأ  تكأأؾن الدراسأأ  بذأأك  مركأأز لمسقأأررات ذات الرأأم  السباشأأرة بالسحاسأأب  الدوليأأ  أو 
 التسؾي  الدولي )حدب التخرص محاسب  الدولي   تسؾي  الدولي(.

ألعسأال ىذا وقد تؼ إعداي السقأررات فأي ضأؾ  السدأ  الأذي قأام بأو األسأاتذة بقدأسي السحاسأب  وإيارة ا
  الرابعأ  وعشأد االنتيأا  مأؽ الدأش -بالكمي  وفقا  لسا ىؾ متبع في الجامعأات األجشبيأ  الرائأدة فأي ىأذا التخرأص

 .  تخرص السحاسب  الدولي  أو تخرص التسؾي  الدوليكالؾرويؾس ف  البيحر  الظالب عم  

 نغخ انربَبيح
تأدرس السقأررات ذات الظبيعأ   أن ثزَبيح احملبطـجخ ٔانتًٕٚـم انـذٔيلمؽ السدتيدف عشأد تقأديؼ 

  ويحأأ  لسجمأأس الكميأأ   ثبنهغــخ انؼزثٛــخ  بضشسأأا تأأدرس ذات الظبيعأأ  السحميأأ   ثبنهغــخ االيهٛشٚــخالدوليأأ  
 مراجع  ذلػ بذك  يوري لمسحافغ  عمي جؾية البرنام  ومؾاكبتو لمتظؾرات العالسي  .

 -انتخصص انزئٛظٙ ٔانتخصصٛني انفزػٛني :
ويشأدرج هو " بكالوريوس احملاسببة والتنويبل البدولي "    ض  يكؾن التخرص الرئيس تؼ ترسيؼ البرنام  بح

 -فرعضضؽ : تحتو تخررضؽ

وواضأ  متعسأ   حضأ  يأدرس الظالأب فيأو بذأك  " احملاسبة الدولية "وىؾ تخرص  -التخصص الفرعي االول : (1
كسا سضتز  في جداول السدتؾيضؽ الثال  والرابع أحدث ما صدر مأؽ مؤلفأات 

ت تتعمأأ  بالسحاسأأب  الدوليأأ  ويأأدعؼ ذلأأػ مأأا سأأيثتي مأأؽ تؾصأأيف ومؾضأأؾعا
 ليذه السقررات .

حضأ  يأدرس ايزأا  فيأو الظالأب بذأك  متعسأ  " التنويبل البدولي "   وىأؾ تخرأص  -:التخصص الفرعي الثاني  (2
وواض  كسا سضتز  فأي جأداول السدأتؾيضؽ الثالأ  والرابأع أحأدث مأا صأدر 

لأدولي ويأدعؼ ذلأػ مأا سأيثتي مأؽ مؽ مؤلفات ومؾضؾعات تتعم  بالتسؾيأ  ا
 تؾصيف ليذة السقررات .

                                           

رات الماكمورة باللغاة الغربياة    المكررات الدراسية الواردة بالحداول التالية تمت متابتىا وفكًا للغة التي سُتدرش بىا، فالمكر ***1

 .سوف يتن تدريسىا باللغة الغربية، والمكررات المكمورة باللغة االهحليزية سوف يتن تدريسىا باللغة االهحليزية
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 ٔانتًٕٚم انذٔيلاحملبطجخ ثزَبيح تٕسٚغ زلتٕٖ 
 انفصم انذراطٙ االٔل  - ادلظتٕ٘ االٔل

 

 **المكرر

 استياري/

 احباري
متطل  

 سابل
عدد 

الساعات 

 المغتمدة
هوؼ 

 المكرر

 ةالهىاي

الغظمى 

 ةللدرح

 ن المود مادةااال

 A1101 1 ٞاملاهٚ ٞأضظ احملاضب 111 حملاضبٞا 3 - اجبازٜ

 3 - اجبازٜ
إدازٝ 

 أعٌاي
111 

Business 
Administration 

B1101 2 

 3 - اجبازٜ
زٙاضٞ 

 ٗتأًني
111 

تطبٚقات اهسٙاضٚات 

 I1101 3 هوتجازٙني

 A1102 4 ٞاملت٘ضط ًٞبادئ احملاضب 111 احملاضبٞ 3 - اجبازٜ

 111 اهقاُْ٘ 3 - اجبازٜ
Business law and 

international affairs L1101 5 

 ٛمجاهاإل 511  15 - 

 . حميػ المكررات احبارية **

 انفصم انذراطٙ انثبَٙ - ادلظتٕ٘ االٔل
 

 **المكرر

 استياري/

 احباري
متطل  

 سابل
عدد 

الساعات 

 المغتمدة
هوؼ 

 المكرر

 ةالهىاي

الغظمى 

 ةللدرح

 

 مادةااال

 

 المود
 

 ن

 E1201 1 ض٘اق املايأًؤضطات ٗ 111 التصاد 3 - اجبازٜ

 Accounting II A1201 2 111 احملاضبٞ A1101 3 اجبازٜ

 B1101 3 اجبازٜ
إدازٝ 

 أعٌاي
111 

Finance I (Principals of 
Finance) 

B1201 3 

 3 - اجبازٜ
زٙاضٞ 

 ٗتأًني
111 Financial Mathematics I1201 4 

 3 - اجبازٜ
ادازٝ 

 االعٌاي
111 

ٌٚٛ ٗع٘ملٞ اهطو٘ن اهتِظ

 املِظٌات
B1202 5 

 111 احملاضبٞ 3 - اجبازٜ
Project: case studies in 

(Accounting) A1202 6 

 ٛمجاهاإل 611  18 - 

 . حميػ المكررات احبارية **

 (1خذٔل رلى )
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 يمزراد ػبيخ جلًٛغ انتخصصبد 
 انفصم انذراطٙ االٔل  -انثبَٙ  ادلظتٕ٘

 المكرر

 استياري/

 احباري

 
متطل  

 سابل

عدد 

اعات الس

 المغتمدة

 
هوؼ 

 المكرر

الهىايي 

الغظمى 

 للدرحي

 

 مادةااال

 

 المود
 

 ن

 B1201 اجبازٜ
 111 إدازٝ أعٌاي 3

فٟ اهتٌ٘ٙى ٞ ً٘ض٘عات ًتقدً

 ٞاملاهٚ ٝٗاالداز
B2102 1 

 - اجبازٜ
3 

زٙاضٞ 

 ٗتأًني
111 

Risk management and 
Insurance (Advanced topics) I2101 2 

 - اجبازٜ
 A2101 3 املساجعٞ ئًباد 111 احملاضبٞ 3

 A1201 اجبازٜ
 Advanced Accounting A2102 4 111 احملاضبٞ 3

 إدازٝ أعٌاي B1101 3 )*(اختٚازٜ 
111 (*) 

 B2102 5 ادازٝ املػرتٙات

 إدازٝ أعٌاي B1101 3 )*(اختٚازٜ 
111 (*) 

 B2102 5 إدازٝ اهعٌوٚات ٗاالُتاج

 B1101 اجبازٜ
3 

إدازٝ 

 االعٌاي

111 

Project: Case studies in 
Business Administration 

B2104 6 

 
- 

18  
 ٛمجاهاإل 611

 . يناالستياري ينيتن استيار مكرر واذد من المكرر )*(

 انفصم انذراطٙ انثبَٙ - ادلظتٕ٘ انثبَٙ
 المكرر

 استياري/

 احباري

 
متطل  

 سابل

عدد 

الساعات 

 المغتمدة

 
هوؼ 

 المكرر

 ةالهىاي

الغظمى 

 ةحللدر

 

 مادةااال

 

 المود
 

 ن

 3 - اجبازٜ
احملاضبٞ 

ٗادازٝ 

 االعٌاي

111 
تطبٚقات اذتاضب االهٛ يف احملاضبٞ 

 ٗاالدازٝ
AB201 1 

 3 - اجبازٜ
زٙاضٞ 

 ٗتأًني
111 Introduction to Statistics I2202 2 

 111 إدازٝ أعٌاي B1101 3 اجبازٜ
Human Resource 

Management 
BB202 3 

 AB202 4 فٟ غسكات االً٘اي ٞاحملاضب 111 احملاضبٞ A1101 3 اجبازٜ

 AB202 5 ٞإعداد امل٘اشُات اهتدطٚطٚ (*)111 احملاضبٞ A1101 3 )*( اختٚازٜ

 AB203 5 ُظسٙٞ احملاضبٞ (*)111 احملاضبٞ A1101 3 )*(اختٚازٜ 

 ٛمجاهاإل 511  15  

 . يناالستياري ينيتن استيار مكرر واذد من المكرر )*(
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 انفصم انذراطٙ االٔل -(خانذٔنٛ خ)ختصص احملبطج ظتٕ٘ انثبنثادل
 المكرر

 استياري/

 احباري
متطل  

 سابل
عدد 

الساعات 

 المغتمدة
هوؼ 

 المكرر

 ةالهىاي

الغظمى 

 ةللدرح

 

 مادةااال

 

 المود
 

 ن

 111 احملاضبٞ A2101 3 اجبازٜ
 ٞاالهلرتُٗٚ ٞاملساجع

 ()املطتٌسٖ
A3101 1 

 I2202 3 اجبازٜ
زٙاضٞ 

 ٗتأًني
111 

Financial Data Analysis 
(Advanced Statistics) 

I3101 2 

 Tax Accounting A3102 3 111 احملاضبٞ 3 - اجبازٜ

 111 احملاضبٞ A1201 3 اجبازٜ
Feasibility Studies in 

Accounting A3103 4 

 A3104 5 اهتلاهٚف ٞستاضب (*)111 احملاضبٞ A1101 3 )*( اختٚازٜ

 A3104 6 ادازٝ اهتلوفٞ (*)111 احملاضبٞ A1101 3 ()*اختٚازٜ 

 ٛمجاهاإل 511  15 - 

 . يناالستياري ينيتن استيار مكرر واذد من المكرر )*(

 ثبَٙانفصم انذراطٙ ان -(خانذٔنٛ خ)ختصص احملبطج ادلظتٕ٘ انثبنث

 . يناالستياري ينيتن استيار مكرر واذد من المكرر )*(

 

 

 

 

 

 المكرر

 استياري/

 احباري
متطل  

 سابل
عدد 

الساعات 

 المغتمدة
هوؼ 

 المكرر

 ةالهىاي

الغظمى 

 ةللدرح

 

 مادةااال

 

 المود
 

 ن

 Auditing (Advanced topics) 111 احملاضبٞ A2101 3 اجبازٜ
 

A3201 1 

 A3202 2 فٟ اهبِ٘ن ٞاحملاضبٞ املاهٚ (*)111 احملاضبٞ 3 - )*(اختٚازٜ 
 A3203 2 (1مغايير المذاسبة الدولية ) (*)111 احملاضبٞ 3 - )*(اختٚازٜ 

 111 اضبٞاحمل A3103 3 اجبازٜ
Tax in Multinational 

Organizations 

A3204 3 

 111 التصاد 3 - اجبازٜ
Internship at the Egyptian 

stock market E3201 4 

 ٛمجاهاإل 511  15 - 
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 الٔلانفصم انذراطٙ ا -(خانذٔنٛ خانزاثغ )ختصص احملبطج ادلظتٕ٘
 

 المكرر

 استياري/

 احباري

 
متطل  

 سابل

دد ؼ

الساعات 

 المغتمدة

هوؼ 

 المكرر

 ةالهىاي

الغظمى 

 ةللدرح

 

 مادةااال

 

 المود
 

 ن

 International Issues in Accounting A4101 1 111 احملاضبٞ 3 - اجبازٜ

 Managerial Accounting A4102 2 111 احملاضبٞ 3 - اجبازٜ

 (*)111 حملاضبٞا 3 - )*(اختٚازٜ 

 ٞهوٌؤضطات املاهٚ ٞاهطسٙبٚ ٞاحملاضب

 ٞاالٗزاق املاهٚ ٞبب٘زص ٞٗاهػسكات املدزج
A4103 3 

 A4104 3 ذوممة الصرمات (*)111 احملاضبٞ 3 - )*(اختٚازٜ 

 Advanced Accounting Reporting A4105 4 111 احملاضبٞ A2102 3 اجبازٜ

 Accounting Information System A4106 5 111 احملاضبٞ 3 - اجبازٜ

 111 احملاضبٞ 3 - اجبازٜ

 احملاضبٚٞ عّ اعداد اهتقازٙس  ٞحاالت عٌوٚ
Project: A4107 6 

 ٛمجاهاإل 611  18 - 

 . يناالستياري ينيتن استيار مكرر واذد من المكرر )*(

 ثبَٙانفصم انذراطٙ ان -(خانذٔنٛ خانزاثغ )ختصص احملبطج ادلظتٕ٘
 المكرر

 ري/استيا

 احباري

متطل  

 سابل
عدد 

الساعات 

 المغتمدة
 هوؼ المكرر

 ةالهىاي

الغظمى 

 ةللدرح

 

 مادةااال

 

 المود
 

 ن

 A4201 1  فٟ املؤضطات املاهٚٞ ٞاهتطبٚقٚ ٞاملساجع (*)111 احملاضبٞ A2101 3 )*(تٚازٜ خ ا

 )*(تٚازٜ اخ
A2101 

 (*)111 احملاضبٞ 3

مصامل المراحغة في المؤسسات 

 A4201 1 هسية  متغددة الح

 اجبازٜ
- 

 111 احملاضبٞ 3
Accounting Applications in Stock 

markets companies 

A4203 2 

 - اجبازٜ
3 

إدازٝ 

 أعٌاي
 B4202 3 عٌايزٙادٝ األ 111

 - اجبازٜ
 A4204 4 ٞفٟ احملاضب ٞاالضاهٚب اهلٌٚ 111 احملاضبٞ 3

 A4101 اجبازٜ
 111 احملاضبٞ 3

International Accounting 
Standards 

A4205 5 

 ٛمجاهاإل 511  15 - 

 . يناالستياري ينيتن استيار مكرر واذد من المكرر )*(
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 انفصم انذراطٙ االٔل -انذٔيل( تًٕٚم)ختصص انادلظتٕ٘ انثبنث 
 المكرر

 استياري/

 احباري
متطل  

 سابل
عدد 

الساعات 

 المغتمدة
 هوؼ المكرر

 ةالهىاي

الغظمى 

 ةللدرح

 

 ادةمااال

 

 المود
 

 ن

 I2202 3 اجبازٜ

زٙاضٞ 

 ٗتأًني
111 

Financial Data Analysis 

(Advanced Statistics) 

I3101 1 

 (*)اختٚازٜ
- 

 إدازٝ أعٌاي 3
111(*) 

 B3101 2 إدازٝ املػسٗعات

 (*)اختٚازٜ
- 

 B3101 3 اهتِظٌٚٛ ٗاهتغٚري ادازٝ اهتط٘ٙس (*)111 ادازٝ االعٌاي 3

 - اجبازٜ
 Credit risk Management B3102 4 111 عٌايإدازٝ أ 3

 - اجبازٜ
 Financial Derivatives Accounting A3101 5 111 احملاضبٞ 3

 - اجبازٜ
 Project 13103 6 عّ ادازٖ شتاطس اال٢تٌاْ ٞحاالت عٌوٚ 111 إدازٝ أعٌاي 3

 
- 

15  
 ٛمجاهاإل 511

 
 . نياالستياري ينيتن استيار مكرر واذد من المكرر )*(

 ثبَٙانفصم انذراطٙ ان -انذٔيل( تًٕٚم)ختصص ان انظُخ انثبنثخ
 المكرر

 استياري/

 احباري

 
متطل  

 سابل

عدد 

الساعات 

 المغتمدة
 

 هوؼ المكرر

 ةالهىاي

الغظمى 

 ةللدرح

 

 مادةااال

 

 المود
 

 ن

 B1101 اجبازٜ
إدازٝ  3

 أعٌاي

 B3201 1 االدازٝ اهدٗهٚٞ 111

 - اجبازٜ
3 

إدازٝ 

 أعٌاي

111 

International Business and Stock 
markets 

B3202 2 

 - )*(اختٚازٜ
3 

إدازٝ 

 أعٌاي
111(*) CONSUMER BEHAVIOR B3203 3 

 - )*(اختٚازٜ
3 

إدازٝ 

 أعٌاي
 B3204 4 ً٘ض٘عات ًتقدًٕ فٟ اهتط٘ٙق (*)111

 - اجبازٜ
 111 التصاد 3

Internship at the Egyptian stock 
market E3201 5 

 - 
12  

 ٛمجاهاإل 411

 . يناالستياري ينيتن استيار مكرر واذد من المكرر )*(
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 انفصم انذراطٙ االٔل -انذٔيل( تًٕٚم)ختصص انزاثغ ان ادلظتٕ٘
 المكرر

 استياري/

 احباري

متطل  

 سابل
عدد 

الساعات 

 المغتمدة

 ةالهىاي هوؼ المكرر

الغظمى 

 ةللدرح

 

 مادةااال

 

 المود
 

 ن

 B1201 (*)اختٚازٜ
 B4101 1 ادازٝ املِػآت املتدصصٞ (*)111 إدازٝ أعٌاي 3

 B1201 (*)اختٚازٜ
 B4102 2 ٞإدازٖ املداطس املاهٚ (*)111 إدازٝ أعٌاي 3

 - اجبازٜ
 111 إدازٝ أعٌاي 3

ادازٝ اهتفاٗض فٟ زتاي اهعٌى 

 ٛاهدٗه
B4103 3 

 B1101 اجبازٜ
 Strategic Management B4104 4 111 إدازٝ أعٌاي 3

 International Finance B4105 5 111 إدازٝ أعٌاي B2101 3 ازٜاجب

 - اجبازٜ
 111 إدازٝ أعٌاي 3

Management Information 
System 

B4106 6 

 يجسالاإل 511  15  
 . يناالستياري ينيتن استيار مكرر واذد من المكرر )*(

 ثبَٙانفصم انذراطٙ ان -انذٔيل( تًٕٚم)ختصص انزاثغ ان ادلظتٕ٘
 لمكررا

 استياري/

 احباري

 
متطل  

 سابل

عدد 

الساعات 

 المغتمدة
 هوؼ المكرر

 ةالهىاي

الغظمى 

 ةللدرح

 

 مادةااال

 

 المود
 

 ن

 International Investment 122 إيارة أعسال B3204 3 اجبازٜ
Analysis B4201 1 

 Financial Markets and 122 إيارة أعسال 3 - اجبازٜ
Institutions B4202 2 

 B4203 3 عسالرياية األ 122 إيارة أعسال 3 - بازٜاج
 B4204 4 تحمض  االستثسار في االورا، السالي  (*)122 إيارة أعسال 3 - )*(اختٚازٜ 
 B4204 5 اياره محافظ االستثسار (*)122 إيارة أعسال 3 - )*(اختٚازٜ 

 التسؾي  الدول  وإياره   فيميحاالت عس 122 إيارة أعسال 3 - اجبازٜ
 Projec B4205 6 :السخاطر

 يجسالاإل 522  15  
 . يناالستياري ينيتن استيار مكرر واذد من المكرر )*(
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 -يممن توزيػ الساعات الدراسية المغتمدة للبرهامخ مما وو موضر بالحداول ا تية:

 

 
 

 تٕسٚغ انظبػبد ادلؼتًذح ٔفمًب نهظبػبد االخجبرٚخ ٔاالختٛبرٚخ         
 -زراد انذراطخ:دلم 

 ثٛـــــبٌ ػذد انظبػبد  َظجخ انظبػبد 

 ٞاهطاعات االجبازٙ 118 75%

 ٞاهطاعات االختٚازٙ 36 25%

 االمجاهٛ 144 111%

 
 

 تٕسٚغ انظبػبد ادلؼتًذح ٔفمًب نهغخ دراطخ ادلمزراد انذراطٛخ
 )انهغخ انؼزثٛخ/ انهغخ االيهٛشٚخ( 

 بٌثٛـــــ ػذد انظبػبد  َظجخ انظبػبد 

 ًقسزات اهدزاضٞ باهوغٞ اهعسبٚٞ 69 47%

53% 
ًقسزات اهدزاضٞ باهوغٞ  75

 االصتوٚصٙٞ

 االمجاهٛ 144 111%

 
 
 
 

 (2خذٔل رلى )

 نهربَبيح انظبػبد ادلؼتًذحتٕسٚغ  1/6
 

 (3خذٔل رلى )
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                               توزيػ الساعات المغتمدة وفكا لتسصًص مكررات الدراسة  

 )مذاسبة/ ادارة األعمال/ رياضة وتأمين/ سارد الملية
 : ًختصص احملبطجخ انذٔنٛخبطجخ ٔانتًٕٚم انذٔيل: ثزَبيح احمل -أال . 

 
 

ُطبٞ 

 اهطاعات 

عدد 

 اهطاعات 

 بٚهههههاْ

 ًقسزات ختصص احملاضبٞ 9135 6335%

21% 
 ًقسزات ختصص إدازٝ األعٌاي 2835

 ًقسزات ختصص اهسٙاضٞ ٗاهتأًني 15 11%

 اهلوٚٞ ًقسزات اهتدصص ًّ خازج 9 635%

 االحمالي 144 111%

 
  ختصص انتًٕٚم انذٔيلثزَبيح احملبطجخ ٔانتًٕٚم انذٔيل :  -ًب :ثبَٛ

 
هسبة 

 الساعات

عدد 

 الساعات

 بياااااان

 مقررات تخرص السحاسب  31.5 % 22

 مقررات تخرص ايارة االعسال 88.5 % 61

 مقررات تخرص الرياض  والتثمضؽ 15 12%

 مقررات التخرص مؽ خارج 9 7%

 االحمالي 144 111%

 (4خذٔل رلى )
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 ٔانتًٕٚم انذٔيل خاحملبطجربَبيح خثاخلبص خانؼبياألحكبو  1/7

 مقأأرر% مأأؽ الدرجأأ  العغسأأ  لكأأ   52ندأأب   خرأأصت   هظااان األعمااال الةصاالية: (1مااادة )
فأ  سقرر لم يختبأار الشيأائ% لإل52  )يشغسيا مجمأس الكميأ ( لألعسال الفرمي 

                             بحأأأأأأ  التخأأأأأأرج  مقأأأأأأررويدأأأأأأتثش  مأأأأأأؽ ذلأأأأأأػ   نيايأأأأأأ  الفرأأأأأأ  الدراسأأأأأأ 
 )أو التدريب العسم ( فضتؼ تقضيسيا بالكام  بدون اختبار.

عدي ساعات معتسدة ال تزيد عأؽ  يدج  الظالب ف  ك  فر  يراسي   : هظان التسحيل (2مادة )
سأأاع  معتسأأدة ويسكأأؽ أن تزيأأد عأأدي الدأأاعات التأأ  يسكأأؽ تدأأجضميا عأأؽ  18

ت معتسدة إذا كأان معأدل الظالأب ساعا 3الحد الداب  الذى تؼ تحديده بسقدار 
الستظمأأب الدأأاب  لكأأ  مقأأرر  ةأو أكثأأر وذلأأػ مأأع مراعأأا (-A) 4,65التراكسأأ  

  ويكؾن لسجمس الكمي  الح  في إعتسأاي الجأداول الدراسأي  التأي  راي تدجضموي  
 تحق  مرمح  الظالب بشا  عمي رأي السرشد االكاييسي لمبرنام  .

مأؽ خأالل  يؼ الظالب عم  نحؾ مدأتسر طأؾال الفرأ  الدراسأيتؼ تقؾي ( هظان التكوين:3مادة )
امتحانأأات وجيأأده العسمأأ  والتأأدريب  فأأ  السحاضأأرات باإلضأأاف  إلأأ  حزأأؾر و 

ي  ويأأتؼ تقضأأيؼ الظالأأب فأأي ضأأؾ  مجسأأؾ  مأأا إمتحانأأات نيايأأ  الفرأأ  الدراسأأ
 -يتحر  عميو وفقا  لمجدول التالي:

 (5خذٔل رلى )
 والهكاطأرات لتكديمغدالت تكوين الطال  وفكًا ل

 
الرمز 

 (ي)عرب

الرمز 

 (ي)إهحليز

 الدرحة المغدل

 يرج  122يرج  إل   96مؽ  A + 5 +أ
 يرج  96يرج  إل  أق   93مؽ  A 4,8 أ
 يرج  93يرج  إل  أق  مؽ  92مؽ  A - 4,65 -أ
 يرج  92يرج  إل  أق  مؽ  86مؽ  B+ 4,5 +ب
 يرج  86يرج  إل  أق  مؽ  83مؽ  B 4,3 ب
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 يرج  83يرج  إل  أق  مؽ  82مؽ  B  - 4,15 -ب
 يرج  82يرج  إل  أق  مؽ  76مؽ  C  + 4 +ج
 يرج  76يرج  إل  أق  مؽ  73مؽ  C 3,75 ج
 يرج  73يرج  إل  أق  مؽ  72مؽ  C  - 3,5 -ج
 يرج   72يرج  إل  أق  مؽ  66مؽ  D + 3,25 +ي
 يرج  66يرج  إل  أق  مؽ  63مؽ  D 2,65 ي
 يرج  63يرج  إل  أق  مؽ  62مؽ  D  - 2 -ي
 يرج  62يرج  إل  أق  مؽ  45مؽ  F  + 1,5 +ىأ
 يرج  45يرج  إل  أق  مؽ  32مؽ  F 2,9 ىأ
 يرج  32أق  مؽ  F  - 2,3 -ىأ

( أي علي االقلل  2معدل تراكمي ) ويشترط لنجاح الطالب في المقرر أو التخرج أن يحقق  

 % علي االقل .06 أي

مأأدة كأأ  امتحأأان تحريأأري سأأاعتان ولسجمأأس الكميأأ  أن يقأأرر عقأأد  االستبااارات:زماان  (4مااادة )
أو  (أعسأال سأش فرمي  )الت  بيا أعسال  لمسقرراتامتحان ف  مشترف الفر  الدراس  

 وتكؾن مدتو ساع  واحدة فقط.  بعزيا

فأي  مذأروعا بحثيأا لمتخأرج  د طأالب الدأشؾات الشيائيأع  ي   تكيين المصرواعات البذثة: (5مادة )
شراف أحد أعزا  ىضئ  التدريس فأي أحأد السجأاالت التأي يقترحيأا إتحت  مجال تخرريؼ

عمأ  أن يكأأؾن أحأأد  لجشأأ  يالييأأ  مأأؽ خأاللالقدأؼ السخأأتص  ويأتؼ مشاقذأأ  وتقضأأيؼ البحأ  
   ي حديىا مجمس القدؼ العمسي السخأتص) محاسأب  / ايارة ( اعزائياالسذرف عم  البح 

ؽ مأأؽ تأأاريت إنتيأأا  امتحانأأات الفرأأ  الدراسأأي ضه أسأأبؾعوتأأتؼ السشاقذأأ  فأأي مؾعأأد أقرأأا
 .اجتياز الظالب لمسذرو  البحثي مؽ عدمو  لتحديد مدى الثاني

األقدأام  مأؽ خأالليأتؼ مراجعأ  تؾصأيف السقأررات الدراسأي    توصيف المكررات: تطوير (6مادة )
عمأأؾم اإلياريأأ  مل العالسيأأ  سدأأتجداتالالعمسيأأ  بيأأر  التحدأأضؽ والتظأأؾير والتجؾيأأد لسؾاكبأأ  

  وبالتأأال  يسكأأؽ زيأأاية والسحاسأبي  واالقترأأايي  والسعمؾماتيأأ   .... الأأت  كأأ  يأأالث سأأشؾات
ندأأأب  السقأأأررات التأأأ  يأأأتؼ تدريدأأأيا بالميأأأ  االنجمضزيأأأ  بشأأأا  عمأأأ  اقتأأأراح القدأأأؼ العمسأأأ  

 مؽ مجمس الكمي . واعتسايه
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فرأأ  يراسأأي صأأيفي  كميأأ  يجأأؾز أن تأأشغؼ ال  :(studySummerالدراسااة الصاايةية ) (7مااادة )
(Summer semester) ويحأأأدي مجمأأأس الكميأأأ  القؾاعأأأد الفشيأأأ  واإلياريأأأ    سرأأأروفاتب

 .والسالي  ليذا الفر  الدراسي

يجؾز تدريس جانب مؽ مقأررات البرنأام  أو جأز  مشيأا بشغأام التعمأيؼ   التغلن عن ُبغد: (8مادة )
وفقأا مأا تقزأي  1972لدأش   49عد في ضؾ  تعديالت قانؾن تشغأيؼ الجامعأات رقأؼ عؽ ب  

 .بعد تعديميا 79بو الساية رقؼ 

رسأؾم االلتحأا، بالبرنأام  يحأدي مجمأس الكميأ    تملةة تسحيل المكاررات الدراساية:   (9مادة )
تؾصأأيات  ضأأؾ  فأأي لمسقأأررات الدراسأأي  والسذأأرو  البحثأي السعتسأدة  تكمفأ  تدأأجض  الدأأاع

قأأرارات المجشأأ  العميأأا لمبأأرام  والذأأعب الف بسأأا ال يخأألجشأأ  االشأأراف االلكأأاييسي لمبرنأأام  
 .الجديدة والستسضزة بالجامع 

 .دس  لمظالب الؾافديؽ الدراس  بيذا البرنام  ي     الطال  الوافدون: (10مادة )

 
 

 -ُيصترط للمتكدمين لبرهامخ المذاسبة والتمويل الدولي توافر البهود االتية:

 . إجتياز السقابم  الذخري 

  أكثر مؽ برنام  ياخ  الكمي  عشد االلتحا،.عدم القضد في 

  تيا مأؽ االسعتسأدة شأياي اتاألكاييسيأو  اتبالكميأ وايارة االعسأال أقدأام السحاسأب  لخريجييجؾز
مسقررات الدراسي  التأي سأب  لاإللتحا، بالبرنام  مع إجرا  مقاص    السجمس األعم  لمجامعات

 .مؽ خالل القدؼ العمسي السختص  ريخأن يرسيا ال

   و تعدي  بعض شأرو  القبأؾل والتدأجض  بسأا ال يخأالف قأرارات ألسجمس الكمي  الح  في اضاف
 .لقؾانضؽ السشغس وامجمس الجامع  والمؾائ  

 
 
 
 
 
 
 

شزٔط انمجٕل ٔانتظدٛم اخلبصخ  1/8
 ثبنربَبيح
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عمأ  لمجامعأات ومجمأس لمبرنام  مؽ خأالل مأا يقأره السجمأس األ  واياري  مالي  يتؼ وضع الئح
 -:  عم  الشحؾ التال جدوى ليذا البرنام  دت يراسع  أ  وقد   الجامع

 خانفُٛ دراطخ اجلذٖٔ 2/1
 ػضبء ْٛئّ انتذرٚض ثبنكهّٛ انذٍٚ ذلى ػاللّ ثبنتذرٚض ثبنربَبيح اجلذٚذ حتذٚذ أ 2/1/1

حضأ  يأرتبط البرنأام  بكأ  تخررأات    بالكمي  خررات الستاحتيحتاج البرنام  الجديد لك  ال
التأدريس مأؽ   عزأا  ىضئأأال  بعأض  حتاج ايزا  وي  وتثمضؽ عسال ورياضأواياره   مؽ محاسب   الكمي

السظبأ   يلمبرنأام  الحأال  بالشدأب وىأؾ مأا يأتؼ ايزأا    الكميات االخرى لتدريس مأؾاي القأانؾن واالقترأاي
 -:التدريس  عزا  ىضئأمؽ   عداي التاليمؽ األ  وتتكؾن الكمي  بالكمي

 (6خذٔل رلى )
 التدريش ةعضاء ويئبيان بأعداد وتسصصات أ

 ة التحارة حامغة بهي سويفبملي

 
 ٞاهسٙاض االمجاهٛ

 ٗاهتاًني
 اْههههههههههبٚ احملاضبٞ عٌايادازٖ األ

 اضتاذ 17 3 6 26
 اضتاذ ًطاعد 1 4 1 6

 ًدزع 11 11 5 25
 االمجاهٛ 28 17 12 57

كميأ  ومعيأد بيأا جسيأع التخررأات التأي يسكأؽ أن يحتأاج  (33)جامع  بشي سأؾيف ب يتؾافرو  
و الحاسبات والأذكا  أس بعض السقررات سؾا  كانت مؽ كمي  الحقؾ، أو الدياس  واالقتراي إلضيا تدري

 .معيد يراسات السذروعات الريضرة والستؾسظ  أواالصظشاعي 

 ػضبء ْٛئّ انتذرٚض نهربَبيح اجلذٚذأيؼبٚري اختٛبر  2/1/2
سأاعو فأ   12ويؾس عأؽ البكأالؾر   التدريس ف  مرحم  لعزؾ ىضئ عدي الداعات التدريدي ال يزيد أ -

قؾاعد التدريس الأؾارية مأؽ المجشأ  العميأا لمبأرام  والذأعب ب االلتزاممع   في الفر  الدراسي   االسبؾ 
 .والستسضزة الجديدة 

 / دراطخ خذٖٔ انربَبيح 2
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ة  ؾا بالتدريس ف  كميات تظب  نغام الداعات السعتسدمعزا  ىضئو التدريس الذيؽ قاأيفز  اختيار  -
عؽ نغأام الدأاعات   الذيؽ حزروا يورات تدريبي ة وكذلػالسعتسدالذيؽ يرسؾا بشغام الداعات  وأيزا  
 ة.السعتسد

يفزأأ  اختيأأار أعزأأا  ىضئأأ  التأأدريس الأأذيؽ قأأامؾا بالتأأدريس فأأي شأأعب  الميأأ  االنجمضزيأأ  بالكميأأ   -
 المي  االنجمضزي  .بلتدريس مقررات البرنام  

مأؽ و عمي تقدير جضأد جأدا  يذتر  استسرار قيام عزؾ ىضئ  التدريس بالتدريس في البرنام  حرؾل -
ووحأدة   ة ضأسان الجأؾي ةالبرنأام  ووحأد ةايار مجمأس   خالل تقضيؼ االيا  الذى سضتؼ تشفضأذه بسعرفأ

 رغب  ف  التظؾير الدائؼ لمبرنام . بالكمي  السؤشرات وتقضيؼ األيا 

 

 ثتطجٛك انربَبيح  خاحلبنٛ خانتؼهًٛٛ خيذٖ تبثز انؼًهٛ 2/1/3
بصاامل مبياار بتطبياال وااكا البرهااامخ   ايحابيااًا ةالتغليمياا ةثر الغمليااأتتاا أنيتوقااػ 

 -تيي:سبا  ا لأل

مسأا     الت  تعتسأد فأ  بعأض جؾانبيأا عمأ  اختيأارات الظأالب ةظب  البرنام  نغام الداعات السعتسدي   -
 ة.يؤيي إل  نذر يقاف  التعمؼ الذاتي والستابع  السباشرة التي يؾفرىا نغام الداعات السعتسد

  التأأزام عزأأؾ ىضئأأ  لأأ  رفأأع يرجأأإ يمأأا يأأؤي  عزأأا  ىضئأأو التأأدريسأم  مفأأاليؼ تقضأأيؼ يظبأأ  البرنأأا -
عأداي االمتحانأات ....الأت وىأؾ مأا يبعأ  أوإالسقأرر الدراسأ    تيظيأ أوسؾا  فأ  الحزأؾر   التدريس

 ي.البرنام  الدراس  الحال يف عم  ضرورة تظبض  نفس السفاليؼ تدريجيا  
ز ضأحفتياه أوليكؾنأؾا    عزا  ىضئو التدريس الستسضزيؽ مأؽ ناحيأأ  بياإل   حكيكي  البرنام  فرص ي عد -

 خرى.أ  ليضرىؼ مؽ الزمال  مؽ ناحي
 بنٛخادل افرتاضبد دراطخ اجلذٖٔ 2/2
طالأأبي يأأتؼ تقدأأيسيؼ الأأ   322ينأأ  لمظأأالب الأأذيؽ سأأضتؼ قبأأؾليؼ الحأأد األ :عاادد الطااال   2/2/1

 . رسيا122الؾاحدة عؽ   مجسؾعات بحض  ال تزيد السجسؾع

ي         عمسأأوال بذأأقضيا األيبأأي   عمأأ  يانؾيأأ  عامأأ ضؽيأأتؼ قبأأؾل الظأأالب الحاصأأم: هوعيااة الطااال  2/2/2
لقبأأؾل فأأي ضأأؾ  السجسأأؾ  التراكسأأي ا( ويأأتؼ تأأرتضبيؼ فأأي رياضأأيات -عمأأؾم)

 ) السجسؾ  + يرجات المي  االنجمضزي  ( .  لمظالب

  جشيو في الفر  الدراسأي العأايي 222 يتؼ تدجض  الداع  بسبمغ  ة:الدراسي اتفروالمص 2/2/3
 جشيو في الفر  الدراسي الريفي لمظالب السرري. 322ومبمغ 
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يقأؾم   عأؽ كأ  سأاع ا  التأدريس حأافز   ىضئأ يتقاضأ  عزأؾ: عضاء ويئي التدريشممافأةأ 2/2/4
 :بتدريديا بالبرنام  ومعدل الحافز عؽ ك  ساعو كاالت 

 رى لمل ساعةحهيي مص 250          ستاك       األ -

 حهيي مصرى لمل ساعة 220  ستاك مساعداأل -

 ةحهيي مصرى لمل ساع 200  مدرش       ال -

 خااللتصبدٚ دراطخ اجلذٖٔ 2/3
 خانتكبنٛف االَشبئٛ 2/3/1

بسعأدل خسدأضؽ  األقأ عمأ   يلأال  يأالث معامأ  لمحاسأب اآل  يحتاج البرنام  ف  البداي 
 .% سشؾيا  12ق  سعار عم  األاأل ةق  مع زيايجشيو عم  األ 4222جيازي تكمفو الجياز 

تجيضأز السعسأ    ي وتكمفأ  الرابعأ  حتأ  الدأش قأ  سأشؾيا  ويتؼ اضاف  معس  واحد عمأ  األ 
واالعأأالن   ذأأانتكأأاليف اال  تكأأاليف اخأأرى متشؾعأأو مثأأ  ) ي وىشأأاا ايزأأا   جشيأأو22222الؾاحأأد 

ي                               ولصأأأأأاأل   فأأأأأ  الدأأأأأش  تمأأأأأػ التكأأأأأاليف الستشؾعأأأأأ تقأأأأأدرو  ...... الأأأأأت(ثسأأأأأيستالومرأأأأأاريف 
  الدأأش  الثالثأأ  و الدأأش  وفأأي  122222 بسبمأأغتقأأدر   جشيأأو وفأأ  الدأأشو الثانيأأ222222 مبمأأغ
                             والجأأأدول التأأأالي يؾضأأأ  التكأأأاليف االنذأأأائي  لمبرنأأأام  جشيأأأ 52222 بسبمأأأغتقأأأدر   الرابعأأأ

 -وذلػ كسا يمي:

 
 

 ةيف االهصائيالتمال

 لبرهامخ المذاسبة والتمويل الدولي

 اخزٖ ختكبنٛفًتُٕػ المجبيل
يؼبيم  ختكهف

 انتدٓٛش
احلبطت  حخٓشخأتكهف

 يلاٜ
 انجُذ

 خانظُ
 ٗىلاأل 611111 61111 211111 861111
 ٞاهجاُٚ 221111 21111 111111 341111
 ٞاهجاهج 242111 21111 51111 312111
 ٞاهسابع 266211 21111 51111 336211

 ٛاالمجاه 1328211 121111 411111 1848211

 (7خذٔل رلى )
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  الميأ  طالأب مأؽ شأعب 122طالأب ) 322ينأ  ىأؾ ن البرنأام  سأيقب  الحأد األأبفر  
 شأأعب طالأب مأؽ  222   عأؽ كأ  مقأرر يراسأ  يأتؼ تدأجضمو  جشيأ 422بسرأروفات  اانجمضزيأ 

               متؾسأأأط التدأأأجض   وأنو( جشيأأأو عأأأؽ كأأأ  مقأأأرر يأأأتؼ تدأأأجضم 252بسرأأأروفات   العربيأأأ  الميأأأ
 وأني  سأاع  14باالسأبؾ  ىأؾ   الدراسأ ةالحأد االقرأ  لسأد وأنمقأررات لكأ  طالأبي  6سيكؾن 
عمأ  التدريس الذيؽ سيقؾمؾن بالتدريس فأ  البرنأام  سيحرأمؾن عمأ  السعأدل األ  ىضئ أعزا 
لمسدأأتؾى الؾاحأأد   ريأأالسرأأروفات االيا يمتؾسأأط بأأاق وأن  تدريدأأي  جشيأأو لكأأ  سأأاع 252وىأأؾ 
                              الجأأأأأأأأأأأدوى لمسدأأأأأأأأأأأتؾى   تكأأأأأأأأأأأؾن يراسأأأأأأأأأأأوبالتأأأأأأأأأأأالي يأأأأأأأأأأأرايات % مأأأأأأأأأأأؽ اجسأأأأأأأأأأأال  اإل22

 :ت الؾاحد كاآل الدراسي
ّجـقهّمصاي240000ّّّ=400ّّ×6ّ×100ّ=ّّةّالؾغةّاالْؾقزوةامج ىلّاالوااداتّلشعيّ-

ّجـقهّمصاي300000ّّ=250ّّ×6×200عابىّ=ّال ىلّاالوااداتّلؾؿًِوىّامجّ-

ّجـقهّمصاي540000ّ=ّّ)سابيّ+ّذعيةّالؾغة(ّالواحاّالاراديّامج ىلّاالوااداتّفىّادلًِوىّ-

ّجـقهّمصاي189000ّ=14ّ×3×250×6ّ×3ّ=ّّةسي ءّالًاروِقاألّةامج ىلّتؽؾػّ-

ّجـقهّمصاي108000ّ%=20ّ×540000=ّّةادلصاوف تّاالداروّ-

ّمّج297000=108000ّ+189000=ّيّ+ّذعيةّالؾغة()سابالًؽ لقفّلؾؿًِوىّالواحاّيمج لاّ-

ّجـقهّمصاي243000ّ=297000ّ-540000ربحّادلًِوىّالواحا=ّّص يفّ-

ّ

جشيأو  243222 يقدر بسبمغ  رب  جارى لمكمي صافي فإنو مؽ الستؾقع أن يحق  البرنام  وبالتالي
لمتأأدريس بالبرنأأام   ول مدأأتؾى أقأأ  فأأ  عمأأ  األ(  يا  مرأأر  ا  جشضيأأ)مئتأأان ويأأالث وأربعأأؾن الأأف  مرأأرى 

 ي.تال يراسي ف  ك  مدتؾى  السبمغوسضتزاعف ىذا 
 
 
 
 
 
 
 

 خاالٚزاداد ٔانتكبنٛف اجلبرٚ 2/3/2
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 للبرهامخ ةاالقتصادية الحدوى دراس
 

 انجٛبٌ ٔىلاأل خانظُ خانظُّ انثبَٛ خانثبنث خانظُ انظُّ انزاثؼخ خاخلبيظ خانظُ

 خانتذفمبد انذاخه     
 خاجلبرٚ االٚزاداد 1404444 0104444 0004444 0004444 4322222

 خانتذفمبد اخلبرخ     
 خانتكهفّ االَشبئٛ 004444 004444 010444 000044 -

 خانتكبنٛف اجلبرٚ 004044 001044 000044 1100044 1123222
 صبفٗ انتذفك (04044) 1000044 0400044 0004044 3196822

جشيأأو  62822االولأأ  فقأأط بسبمأأغ   ن البرنأأام  يحتأأاج لأأدعؼ خأأالل الدأأشأويتبأأضؽ مسأأا سأأب  
  خأرى حتأ  يرأ  فأ  الدأشأل  ن يحقأ  ربأ  يتزايأد مأؽ سأشأيسكؽ لمبرنأام    الثاني  مؽ الدش ا  وابتدا 
  .ذا عمت ك  الغروف يابتإ  ف  الدشؾات التالي يابتا   ىذا الرقؼ   ويغ جشيو3196822 إل الخامد

 

 
 

                         تٕ٘ انكهٛخ ٔحت؛  يرت يزثغ 33333 ٚمغ ػهٗ يظبحخيٍ يجىن ح انتدبر ختتكٌٕ كهٛ
 -اٜتٙ:ػهٗ  ثذاخهٓب
  أربعأأ  مأأدرجات كبضأأرة يدأأع كأأال مشيأأا اكثأأر

 طالب.  1522مؽ 
  قاعأأ  مجمأأس الكميأأ  التأأ  تتدأأع لخسدأأضؽ

 عزؾا .
  .قاعتضؽ لمشدوات والديسشارات 
  قاع  يراسأي  تدأع الؾاحأده مشيأا  35عدي

 طالب.  122

 (8خذٔل رلى )

انىت تظبْى فٗ ايبذ  خيكبَٛبد انكهٛ/ إ 3
 انربَبيح
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 32  حجرة اياري .  52حجرة ألعزا  ىضئو التدريسي و 
  ي ويؾفر بيا السراجأع  طالب مرسس  طبقا لمسعايضر السعتسده 222مكتبو تتدع لعدي

 الدراسي  والكتب السختمف .
 والأدوريات العمسيأة بحأاث الساجدأتضر والأدكتؾراأفر بيأا االدراسات العميا ويتأؾ   مكتب  

 .ظالبباحثضؽ والاالنترنت لم  وتقدم خدم  بتخررات الكمي  السرتبظ
 بحاث والدوريات عم  ييدكات وباستخدام تؾفر لمظالب السراجع واأل  الكتروني  مكتب

  .االقراص السرن
 يلآات طابع خاص يستمػ خسس معام  حاسب ذوىؾ وحده   مركز الدراسات السالي 

 .ل آحاسب  322مزوية باالياث السشاسبي وعدي 
 وحده ضسان الجؾية. 
 ي شاشات عر  ي اجيزه الب تؾبي إلياري وايس  عمل  لمشذا  التآجيزه حاسب أ

 .جيزه بروجيكتؾر ااجيزه عر 
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 امماهيات وقدرات الملية

 انؼذد انتظٓٛالد ادلتبحخ و
انظؼخ/ 
انطبلخ 
 انمصٕٖ

 االمجبيل

 طال  6000 1500 4 المدرحات 1

 طال  300 60 5 الكاعات الغامة )للسماصن( 2

  طال  300 50 6 غة االهحليزية ثالثة ادوار(قاعات مبهي )ملذل صغبة الل 3

400 

 طال 

قاعات مسصصة لصغبة اللغة االهحليزية بالمبهى الرئيسي  4

 )تسصيص اضافي(

 طال  100 50 2

 طال  1350 طال  30 لحهة 45 الدور السامش المسصص لالستبارات 5

 
6 

  7 ممات  أعضاء ويئة التدريش بالدور الثاهي

مساذات 

 مستلةة

تيغا  مهاس  اس

العداد اعضاء ويئة 

التدريش والىيئة 

 المغاوهة

 ممات  اعضاء ويئة التدريش بالدور الثالج
9 

 قاعات مبيرة 2 ممات  الىيئة المغاوهة بالدور الثالج 7

حىاز ذاس  الي (  80قاعات التدري  )مزودة بغدد  8

 بالدور االرضي

 متدر  240 متدر  80:  75 3

 50 50 1 سات الغليا بالدور الثاهيقاعات الدرا 9

 150 150 1 ممتبة الملية بالدور االول 11

 200 200 1 قاعات االهصطة الطالبية بالدور األرضي 11

                     ممات  أعضاء الحىاز االدارى بالدور األرضي  12

 ذاسبات( 5)مزودة 

مساذات  5

 مستلةة

70 

13 
 مسرز الملية بالدور االرضي

مكغد  100 1

 تكريبًا

 ااااااااااااااا

 اااااااااااااااااااا ااااااااااااااا 1 وذدة تمهولوحيا المغلومات 14

 

ببرهاااااامخ  ةاإلصاااااراف واالستصاصاااااات والسااااالطات الساصااااا /  4

 ةالمذاسبة والتمويل الدوليالمذاسب

شراف االكأاييسي  والأذي لجش  االمؽ خالل  والتسؾي  الدولي  اإلشراف عم  برنام  السحاسب (:1مادة )
 .ويعتسدىا مجمس الكمي  ي ردر بتذكضميا قرار مؽ عسضد الكمي 

 -: والتسؾي  الدوليالسحاسباختراصات مجمس الكمي  لإلشراف عم  برنام   :(2مادة )

 (9خذٔل رلى )
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لسا حأديه قأانؾن  وفقا    والتسؾي  الدولييختص مجمس الكمي  باإلشراف عم  برنام  السحاسب
 .1972لدش   49تشغيؼ الجامعات رقؼ 

باإلشأأراف عمأأ     يخأأتص عسضأأد الكميأأ
  والتسؾي  الأأأأأدوليبرنأأأأأام  السحاسأأأأأب

لسأأأأأأا حأأأأأأديه قأأأأأأانؾن تشغأأأأأأيؼ  وفقأأأأأأا  
  1972لدش   49الجامعات رقؼ 

  لجنةة  لةةرارا  تنفيةة  متابعةة 
 بالعمةة  يتعلةةك فيمةةا اإلشةةرا 
 . ياألكاديم

  لةةئا   إعةةداد علةة  اإلشةةرا 
 تمةرر  لمةا طبمةا   المةئاد محتئيةا 
 .المختص  العلمي  األلسا 

  الجةةدائ  إعةةداد علةة  اإلشةةرا 
 نظةا  ئمتابعة  للبرنةام  الدراسةي 
 . بها الدراس 

  ئإعةداد االمتحانةا  أعمةا  متابعة 
 . للطالب النها ي  النتا  

 اإلشرا  لجن  إل  يمهائتمد دراسي فص  ك  نهاي  في أداء تمارير إعداد . 
  تئاجهه  علمي  مشاك  أي  ح  عل  ئالعم  الطالب متابع . 
  األمةر هة ا حةئ  لمجلة  الكلية  شةهر  تمريةر ئتمةدي  التعليمية  العملية  نظةا  متابعة 

 . التعليمي  للعملي  النظا  حسن لضمان مناسبا   يرا  ما ئالتراح
  تلز  إضافا  أي  ئالتراح تعليمي  مستلزما  من التعليمي  العملي  احتياجا  تلبي  متابع 

 . ئعمال  ئأدئا  ئمعدا  أجهزة من التعليمي  العملي 
  بالبرنةةام  فةة  ضةةئء سياسةةا  الخاصةة   تصةةري  شةة ئن العمةة  الفنيةة  ئالماليةة  ئاإلداريةة

 ئلرارا  مجل  الكلي  ئلرارا  مجل  الجامع .

 صي  )تمئي  ئمحاسةب ( ئتعيينة  ترشيح مس ئ  مال  من بين العاملين بالمجمئع  التخص

 بمئافم  عميد الكلي .
 
 



 33 

  بشأأا  عمأأ  ترشأأي  وكضأأ  الكميأأ  لذأأئؾن  ي عأأضؽ مدأأئؾل مأأال  لمبرنأأام  بقأأرار مأأؽ عسضأأد الكميأأ 
 التعميؼ والظالب ويكؾن مدئؾال  عؽ الذئؾن السالي  ويختص برف  خاص  بسا يم :

 ّالٍِالتّالالزمةّلًَؼققّالاق بةّالااخؾقةّسؾىّالصالّوأصولّالربن مج.إمِ كّالاف تاّو

 .ّالًأكاّمنّدالمةّوصَةّإجااءاتّالصالّوالًوققعّاألولّسؾىّأواماّالافعّااللؽرتونقة

 . ّحػظّادلًِـااتّادلؤواةّلعؿؾق تّالصالّوالًَصقلّواحمل فظةّسؾقف

 ّّوالًؼاواوة.إساادّاحلِ ب تّوالؼوائمّادل لقةّاخلً مقةّالػعؾقة

 إساادّتؼ رواّم لقةّدوروةّسنّالوضعّادل ىلّلؾربن مجّكلّثالثةّذفورّوساضف ّسؾىّوكقلّالؽؾقة.ّ

 ّلؾعاضّسؾىّ ـةّالارد تّالعؾق ّثمّجمؾسّالؽؾقة.ّلشىونّالاراد تّالعؾق ّواليَوثّمتفقاًا

 .ّإساادّادلوازنةّادل لقةّلؾربن مج

 ّٓؿقؾهّادًفالك تّاألصولّالٌ بًة.ّإساادّاحلِ بّاخلً مىّلؾربن مجّمعّمااس ة

يأأتؼ تعضأأضؽ مراقأأب لحدأأابات البرنأأام  مأأؽ بأأضؽ أعزأأا  ىضئأأ  التأأدريس بقدأأؼ السحاسأأب  بكميأأ  
وعمأأ  السراقأأب مراجعأأ    التجأأارة بشأأا  عمأأ  ترشأأي  وحأأدة االستذأأارات الساليأأ  والسراجعأأ  بكميأأ  التجأأارة

لمبرنام  عؽ الدش  الدابق  والسؾازن  عؽ الدش  الالحقأ  واعتسايىأا تسيضأدا  لمعأر   يالحداب الختام
عم  لجش  اإلشراف  وذلػ بعد إيدا  صؾرة لدى رئيس الجامع  ونائأب رئأيس الجامعأ  لذأئؾن التعمأيؼ 

 والظالب.
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 /  أعضاء ويئة التدريش والىيئة المغاوهة بالملية 5

 

 

 التدريش والىيئة المغاوهة بالملية بيان بأسماء وأعداد أعضاء ويئة 

 ٔاذلٛئخ ادلؼبَٔخ انظبدح أػضبء ْٛئخ انتذرٚضأٔالً: 
 ثمظى احملبطجخ

 الدرحة االساااااااااااااان ن

 الوظيةيةالغلميةو

 الكسن

ّاحمل ديةّأدً ذّأ.دّ/ّالغاواّحمؿاّبقومى1ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّأ.د/ّكوثاّسياّالػً حّاالجبى2ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّلّإبااهقمأ.دّ/ّفؤادّخؾق3ّ

ّاحمل دية أدً ذّأ.دّ/ّسياهّحِنيّذط 4ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّأ.دّ/ّْ تىّإبااهقمّسياّالعؾقم5ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّأ.دّ/ّحمؿاّمصطػىّأمحاّا ي ىل6ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّا.د/ّامنيّالِقاّامحاّلطػى7ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّأ.دّ/ّحمؿاّبف ءّالاونّالؼ ضى8ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّدّ/ّذعي نّوودفّمي رزأ.9ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّأ.د/ّحمؿاّسياّاهللّحمؿاّسياّاهلل10ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّأ.دّ/ّبارّنيقهّأرد نقوس11ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّا.دّ/ّإبااهقمّسياّاحلػقظّسياّاهل دى12ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّا.دّ/ّدودنّسياّالػً حّحمؿا13ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّالػً حّحمؿاّا.دّ/ّسياّالامحنّسيا14ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّا.د/ّأد مةّدعقاّسياّالص دق15ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّا.دّسياّالـ صاّحمؿاّدقا16ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّا.دّ/ّس رفّحمؿاّأمحاّأمحا17ّ

 (13خذٔل رلى )
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ّاحمل ديةّأدً ذّا.د/ّإمي نّحمؿاّدعاّالاون18ّ

ّاحمل ديةّادً ذّمِ ساّام/ّّهش مّسياّاحلىّالِقا19ّ

ّاحمل ديةّأدً ذّمِ ساّامّ/ّحمؿودّأمحاّأمحاّسؾى20ّ

ّاحمل ديةّمِ ساّأدً ذّام/ّحِنّذؾؼ ميّحمؿرود21ّ

ّاحمل ديةّمِ ساّأدً ذّام/ّم جاةّسزتّحِني22ّ

ّاحمل ديةّمِ ساّأدً ذّام/ّسػ لّمي ركّحمؿا23ّ

ّاحمل ديةّمِ ساّأدً ذّامّ/ّحمؿاّسياّالعزوزّحمؿاّأبوّالعال24ّ

ّاحمل ديةّمارسّس رفّسؿادقاّامحاّسياّاهللدّ/25ّّ

ّاحمل ديةّمارسّدّ/ّأمنيّسياّالًوابّالِقاّذفقا26ّ

ّاحمل ديةّمارسّدّ/ّحمؿاّحمؿاّبِقونىّالشف وى27ّ

ّاحمل ديةّمارسّدّ/ّفضلّاهللّحمؿاّفاج28ّ

ّاحمل ديةّمارسّدّ/ّمجعةّحمؿاّحمؿاّسؾى29ّ

ّاحمل ديةّمارسّد/ّأمريّف رسّدؽؾة30ّ

ّاحمل ديةّمارسّدّ/ج كؾنيّرمزىّزكاىّحـ 31ّ

ّاحمل ديةّمارسّد/ّصػقةّحمؿاّمصطػى32ّ

ّاحمل ديةّمارسّد/ّداح نّامحاّرذوان33ّ

ّاحمل ديةّمارسّد/ّدـقةّسياهّدؾقؿ ن34ّ

ّاحمل ديةّمارسّمـ لّفؤادّإبااهقمدّ/35ّّ

ّاحمل ديةّمارسّد/ّر رقّكؿ لّحِني36ّ

ّاحمل ديةّمارسّودد/ّاد مةّالِقاّسياّادلؼص37ّ

ّاحمل ديةّمارسّد/ّاحالمّحمؿاّحمػوز38ّ

ّاحمل ديةّمارسّد/ّن صاّفااجّمصطػى39ّ

ّاحمل ديةّمارسّد/ّحمؿاّامحاّسياالعزوزّسٌؿ ن40ّ

ّاحمل ديةّمارسّد/ّام نىّكؿ لّحمؿاّابااهقم41ّ
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ّاحمل ديةّمارسّد/ّسقاّحمؿودّابوّزوا42ّ

ّاحمل ديةّسمارّد/ّسياّاهللّحِقررنّوونررس43ّ

ّاحمل ديةّمارس د/ّامحاّسيودّحمؿا44ّ

ّاحمل ديةّمارسّد/ّساف تّمحرراىّسياّالـعقم45ّ

ّاحمل ديةّمارسّد/ّامحاّسياّالـيىّامحاّدو ب46ّ

ّاحمل ديةّمارس لؤىّسؾىّزونّالع باوند/47ّّ

ّاحمل ديةّمارسّمسريّإبااهقمّسياّالعظقمّحمؿاد/48ّّ

ّاحمل ديةّمارس الص حلقرنمحاّسياّأأمحاّخمً رد/49ّّ

ّاحمل ديةّمارسّص حلّسؾيّص حلّسؾيد/50ّّ

ّاحمل ديةّمارس ه جاّسياّالامحنّسياّالػً حد/51ّّ

ّاحمل ديةّمارسّمِ ساّإوـرر سّفُرراىّفاجّاهلل52ّ

ّاحمل ديةّمارسّّسقاّفًَىّذعي نّذعقا53ّ

ّاحمل ديةّمارسّمِ ساّروف مّحمؿاّصػوت54ّ

ّاحمل ديةّمارسّمِ ساّسرروضحمؿرراّأمحررا55ّّ

ّاحمل دية مارسّمِ ساّمػً حّامحاّصالحّد مل56ّ

ّاحمل ديةّمارسّمِ ساّحمؿاّحمػوضّحمؿاّحاوت57ّ

ّاحمل ديةّمارسّمِ ساّأمحاّمؽامّأمحاّص حل58ّ

ّاحمل ديةّمارسّمِ ساّبِ مّد ميّإبااهقم59ّ

ّاحمل ديةّمارسّمِ ساّك ملّسؾىّك ملّسياّالامحن60ّ

 احمل ديةّمارسّمِ ساّؿودّمصطػىّحمؿودّحمؿاحم61ّ

ّاحمل دية مارسّمِ ساّماوةّحمؿاّسؿاّحمؿا62ّ

ّاحمل ديةّمارسّمِ ساّحمؿودّامحاّسياّالوه بّامحا63ّ

ّاحمل ديةّمارسّمِ ساّم رىّنيقلّوودفّبطاس64ّ

ّاحمل ديةّمعقاّامحاّر رقّحمؿاّسياّالـيى65ّ
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ّ ديةاحملّمعقاّربقعّرضوانّامحاّحمؿا66ّ

ّاحمل ديةّمعقاةّد رةّمـريّفاجّج دّاهلل67ّ

ّاحمل ديةّمعقاّحٍ زىّسياّا وادّماادّسي س68ّ

ّاحمل ديةّمعقاةّاوهّصػوتّّفضلّاهلل69ّ

ّاحمل ديةّمعقاّسياّالامحنّحمؿاّابااهقمّدقف70ّ

ّاحمل ديةّمعقاّامحاّك ملّسؾىّحِن71ّ

ّةاحمل ديّمعقاةّه جاّامحاّفؤادّسياّالًواب72ّ

ّاحمل دية معقاةّامـقةّدقاّوِنّحمؿا73ّ

ّاحمل دية معقاّامحاّساىلّسياّاحلؿقا74ّ
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 ٔاذلٛئخ ادلؼبَٔخ انظبدح أػضبء ْٛئخ انتذرٚضثبًَٛب: 
 ثمظى إدارح األػًبل

الغلمية الدرحة  االساااااااااااااان ن

 الوظيةيةو

 الكسن

1 

 أضتاذ أ3د / امحد ًسضٟ امحد ارت٘اص
ادازٝ 

 االعٌاي

2 

 أضتاذ أ3د / عال١ اهدّٙ عبد اهغِٟ ستٌ٘د

ادازٝ 

 االعٌاي

3 

 أضتاذ ا3د / أمحد عبد اه٘ٓاب حطّ

ادازٝ 

 االعٌاي

4 
 أضتاذ ا3د/ ًِص٘ز ضوٌاْ ستٌد

ادازٝ 

 االعٌاي

5 
 اضتاذ ًطاعد د/ ابسآٍٚ اب٘ اهِ٘ز ستٌد ستٌ٘د

ادازٝ 

 االعٌاي

6 
 اضتاذ ًطاعد د/ غعباْ امحد عبد اهعوٍٚ

ادازٝ 

 االعٌاي

7 
 اضتاذ ًطاعد د / أب٘ بلس فلس٠ ًصطفٟ

ادازٝ 

 االعٌاي

8 

 اضتاذ ًطاعد د / عصٌت ضٚد ضوٌاْ

ادازٝ 

 االعٌاي

9 

 اضتاذ ًطاعد د / حاًد شعصٗع ضِ٘ضٟ

ادازٝ 

 االعٌاي

11 

 اضتاذ ًطاعد د / ضٔا صالح إمساعٚى

ادازٝ 

 االعٌاي

11 
 اضتاذ ًطاعد د/ ًسفت حطني حطّ

ازٝ اد

 االعٌاي

12 
 اضتاذ ًطاعد د/ أمحد ستٌد أمحد ًصطفٛ

ادازٝ 

 االعٌاي

13 
 ًدزع د / مسريٝ حبٚب ضعد

ادازٝ 

 االعٌاي

14 

 ًدزع د/ ستٌد صاحل ستٌد صاحل

ادازٝ 

 االعٌاي
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15 

 ًدزع د / هٚوٟ عبد اهفتاح ستٌد

ادازٝ 

 االعٌاي

16 
 ًدزع د/ امحد ستٌ٘د امحد عبداهِبٟ

ادازٝ 

 االعٌاي

17 
 ًدزع د/ عص اهدّٙ جابس فسج

ادازٝ 

 االعٌاي

18 
 ًدزع د / عال ستٌد ٓاغٍ

ادازٝ 

 االعٌاي

19 

 ًدزع د/ حطّ عٚد هبٚب

ادازٝ 

 االعٌاي

21 

 ًدزع د/  حِاْ اضاًٞ حطّ

ادازٝ 

 االعٌاي

21 

 ًدزع ستٌ٘د بد٠ٗ امحدد/ 

ادازٝ 

 االعٌاي

22 

 ًدزع خاهد عبد اهقادز ستٌدد/ 

ادازٝ 

 االعٌاي

23 
 ًدزع امحد فازٗق اهٚاعد/ 

ادازٝ 

 االعٌاي

24 
 ًطاعد ًدزع حامت ستٌد هطفٟ كاًى حطني

ادازٝ 

 االعٌاي

25 
 ًطاعد ًدزع اًاُٟ عوٟ حطّ

ادازٝ 

 االعٌاي

26 

 ًطاعد ًدزع امحد حطني ٙ٘ضف محٚدٝ

ادازٝ 

 االعٌاي

27 

 ًطاعد ًدزع اهطٚد ضعٚد اهطٚد ًٚٔ٘ب

ادازٝ 

 االعٌاي

28 

 ًطاعد ًدزع ٙ٘ضف ُد٠ غعباْ

ادازٝ 

 االعٌاي

29 
 ًطاعد ًدزع ًعاذ صف٘ت ستٌد صدٙق

ادازٝ 

 االعٌاي

31 
 ًطاعد ًدزع ُٟٔ حيٟٚ شكسٙا عوٟ

ادازٝ 

 االعٌاي

ادازٝ  ًطاعد ًدزع ستٌد امحد عبد اهغفاز 31
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 االعٌاي

32 

 ًطاعد ًدزع ستٌ٘د بلاز عبد اهت٘اب

ادازٝ 

 االعٌاي

33 

 ًطاعد ًدزع ًصطفٟ اضسا١ ُاجح ابسآٍٚ

ادازٝ 

 االعٌاي

34 

 ًطاعد ًدزع ضازٝ ُبٚى حطني عبد اهق٠٘

ادازٝ 

 االعٌاي

35 
 ًعٚد ًصطفٟ ستٌد عبد اجملٚد

ادازٝ 

 االعٌاي

36 
 ًعٚد عبد اهباضط ستٌد زبٚع

ادازٝ 

 االعٌاي

37 
 ًعٚد امحد زشق ستٌد عبد اهطالَ

ادازٝ 

 االعٌاي

38 
 ًعٚدٝ امسا١ عبد اهغِٟ عبد اهطتاز

ادازٝ 

 االعٌاي

 

 ٔاذلٛئخ ادلؼبَٔخ انظبدح أػضبء ْٛئخ انتذرٚضثبنثًب: 
 ثمظى انزٚبضخ ٔانتأيني

انذرخخ انؼهًٛخ  االطــــــــــــــى و
 ٔانٕظٛفٛخ

 انمظى

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني أضتاذ أ3د / ضاًٟ صتٚب ًوم عبد اهطٚد 1

 تاًنياهسٙاضٞ ٗاه أضتاذ أ3د / ستٌد ستٌ٘د إبسآٍٚ اهلاغف 2

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني أضتاذ أ3د / عٌس عبد ادت٘اد عبد اهعصٙص 3

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني أضتاذ أ3/ ستٌد ُاد٠ عصت حطني 4

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني أضتاذ أ3 / حطِٟ أمحد ًسضٟ ارت٘ىل 5

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني أضتاذ ا3د / عٚد أمحد أب٘ بلس 6

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني عدأضتاذ ًطا اَ/ طازق عصت ستٌد عبد اهباز٠ 7

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني أضتاذ ًطاعد اَ/ عبد اهلل صٌٚدٝ عوٟ ُصس 8

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني أضتاذ ًطاعد اَ/ أغسف ضٚد عبد اهظآس 9

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني ًدزع د / إبسآٍٚ ًعصٗش فٌٔٛ 11
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 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني ًدزع د/ ٙاضس ستٌد عٚاد 11

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني ًدزع د/ زجب أب٘ محد أًني 12

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني ًدزع ستٌد ستٌد اهطٚد حافظد/  13

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني ًدزع محد٠ ستٌد عبد املِعٍ ستٌدد/  14

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني ًدزع ًِٟ حطّ عبد اهسمحّ ضٚدد/  15

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني ًدزع ستٌد فطى اهلل ستٌدد/  16

 هسٙاضٞ ٗاهتاًنيا ًدزع أمحد ضٚد عبد اهظآسد/  17

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني ًدزع ًطاعد دِٙا فتخٟ عبد اهطالَ 18

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني ًدزع ًطاعد عبداهلل جابس ضالَ ضامل 19

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني ًعٚد ستٌد عٚد عبد املعتٌد غعباْ 21

 اهسٙاضٞ ٗاهتاًني ًعٚدٝ ٛضعٚدٝ فتخٟ دٙاب ًسع 21
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 راطٛخ نربَبيحادلمزراد انذتٕصٛف 
 احملبطجخ ٔانتًٕٚم انذٔىل
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 انفصم انذراطٙ االٔل - ٔىلانظُخ األيمزراد 
 خادلبنٛ خطض احملبطجأإطى ادلمزر : 
 A1101كٕد ادلمزر :

الختاميو    ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف مفيؾم واىسي  السحاسبو الساليو   وان يقؾم بعس  القضؾي الضؾميو واعداي الحداباتاذلذف :
 وان يحدي الظرقو الرحيحو العداي قائست  الدخ  والسضزانيو وفقا لمسعايضر السحاسبيو .

 ادلٕضٕػبد و

 تعريف واىداف واىسيو السحاسبو الساليو  1

 الساليو نذاه وتظؾر السحاسبو 2

 االطراف السدتفضده مؽ السحاسبو الساليو 3

 مفاليؼ اساسيو في السحاسبو الساليو 4

 انؾا  الحدابات 5

 االفتراضات والسبايئ السحاسبيو 6

 الدوره السحاسبيو 7

 تدجض  وتبؾيب العسميات الساليو 8

 القؾائؼ الساليو االساسيو وكيفيو 9

 اعداي التدؾيات الساليو 12

فقا لمظريقو الفرنديو واالمريكيو   اعداي قضؾي الضؾميو و  مع نياي  ىذا السقرر سؾف يتسكؽ الظالب مؽادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر :
 وان يقؾم باعداي السضزانيو بظرقو تتؾاف  مع السعايضر الدوليو والسحميو ف  ذلػ الذثن .

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

  2219   الجز  االول  مبايئيا واسديا : السحاسبو    عبد هللا دمحم الفير  1

  2218   الدعؾييو  عو مرمر مظب   اسس السحاسبو الساليو  واب  عم  دمحم  2

 2222   االياره العامو لتظؾير السشاى  الدعؾييو   1مبايئ السحاسبو  - مداعد السحاسب السالي  دمحم عمي دمحم 3
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  Business Administrationإطى ادلمزر : 

 B1101كٕد ادلمزر : 
Objective: This course aims to know the student  Environment of business, social and ethical 

responsibility , Types of business organizations 

 ادلٕضٕػبد و

1 Business comprehension and its meaning 

2 Environment of business, social and ethical responsibility 

3 Types of business organizations 

4 Planing of business start-ups 

5 Financial support of business start-up 

6 Capital of ventures and franchise, as form of business organization 

7 Basis of international business 

8 PRACTICAL   ASPECTS OF BUSINESS ADMINISTRATION 

9 Management of business 

12 Human relations in business 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to Plan of 
business start-ups , Financial support of business start-up 

 ادلزاخغ ادلجذئٛخ:

1 T emur Shengelia FUNDAMENTALS OF BUSINESS ADMINISTRATION. (PART 1,2) , 

2018 

2 Raaoul , g , business administration 2020 
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 تطجٛمبد انزٚبضٛبد نهتدبرٚنيإطى ادلمزر : 

 I1101كٕد ادلمزر :

داب الفؾائد البشكيو وفقا لمظر، السدتخدمو عم  ك  القرو  الساليو   ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف كيفي  احت اذلذف :
 وان يحدي كيفي  استخدام الدوال الرياضيو الحتداب االقدا  وفقا لمذيؾر وعدي الدشؾات .

 ادلٕضٕػبد و

 حؾل الرياضو الساليو ف  مجال العمؾم التجاريو مفاليؼ اوليو 1

 الفائده البديظو 2

 و والفؾائد الدوريوالكيسو السكتدب 3

 الدفعات الخرؼ والكيسو الحاليو 4

 القانؾن العام لمفائده السركبو 5

 الظر، الساليو الختيار االستثسارات 6

 واىالكيا  القرو  7

 البؾرصيوالتقشيات  8

 الجسمو في الفائده السركبو 9

معرف  السقرؾي بالفائده البديظو والفائده  لب مؽ: مع نياي  ىذا السقرر سؾف يتسكؽ الظا ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر
السركبو وكيفي  اعداي واحتداب ك  مشيسا وكذلػ الذرو  لك  حالو عم  حده   وان 
يتسكؽ مؽ معرف  الدياسات الساليو والتجاريو لمبشؾا وفقا لظريق  احتداب الفؾائد 

 واألقدا  .

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ
 االسكشدريو  يار السظبؾعات الجامعيو   ات الرياضيات البحتو والساليو اساسي  ابراليؼ عمي ابراليؼ  1

  2218  

  2217   يار الحامد لمظباعو والشذر  الرياضيات في العمؾم الساليو واالياريو   ائر فير  ي 2

 2215   بشيا  يار ىذام لمظباعو والشذر  الرياضو الساليو   دمحم ابراليؼ فير   3
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 يجبدئ احملبطجّ ادلتٕططّ إطى ادلمزر:

 A1102كٕد ادلمزر: 

ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف الظالب مالي  االعتراف والكياس واالفراح لمبيانات االقتراييو الت  تتؼ  اذلذف:
 بالسشذثه  وان يفيؼ كيفي  تشفضذ القضؾي العكديو ومت  يتؼ استخداميا .  

 ادلٕضٕػبد و

 طبيعو السحاسبو الساليو 1

 السحاسبو الساليو بضئ  اخالقيات  2

 مفاليؼ االعتراف والكياس االيبات والترحض  السحاسبي  3

 االجرا ات السدتخدمو في السحاسبو 4

 القضؾي العكديو 5

 قائسو الدخ  واالرباح السحتجزه مشغؾر يولي 6

 السضزانيو وقائسو التدفقات الشقديو  7

 نغره تحمضميو: القؾائؼ الساليو في السدتقب   8

اعداي القؾائؼ الساليو بظرقو صحيحو  مع نياي  ىذا السقرر سؾف يتسكؽ الظالب مؽ ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر:
وتتشاسب مع السعايضر السحاسبيو الدميسو   وان يتسكؽ مؽ استخدام السعمؾمات السحاسبيو 

السدتقب  السال  ليا مؽ حض   الؾاريه ف  القؾائؼ الساليو الؾاريه ف  تقاري السشذثت ف  فيؼ
 الكفا ة الساليو واالستثساريو .

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ:

  2215   السحاسبو الستؾسظ  احسد حجاج 1
 2213   تعريب سمظان دمحم سمظان  الجز  االول والثاني    السحاسبو الستؾسظو  يونالد كيدؾ 2
 2211    ر الشغري والتحمضماالطا: السحاسبو الساليو الستؾسظو    دمحم عمي خضر 3
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 Business law and international affairs إطى ادلمزر :

 L1101كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the student what is  International trade law and common 
mistake . 

 ادلٕضٕػبد و

1 International trade law and common mistake 

2 The united state Australia free trade agreement 

3 Military occupation and tre rule of law 

4 The language of international trade law: problems or salvation  

5 Asserted benefits of state protection to and industry or religion 

6 Infant and dying industry orgaments 

7 Religious analogues 

8 Domestic and international unfair competition 

9 Credibility and critical mass 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to The 
language of international trade law: problems or salvation .  

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ

1 Roger Jones and Gabriel ,A ,. International trade and business law reviw , 018 
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 انثبَٙانفصم انذراطٙ  - ٔىلانظُخ األيمزراد 
 

 يؤطظبد ٔاطٕاق ادلبلإطى ادلمزر : 

 E1201ادلمزر :كٕد 

عرف مفيؾم البؾرصو والقؾانضؽ العامو السشغسو لو وكذلػ الخدمات الساليو وغضر الساليو اليدف : ييدف ىذا السقرر إل  أن ي
 السشغسو ليا   وان يحدي االسالضب السدتخدمو لتشفضذ العسميات ف  مختمف البؾرصات العالسيو واالقميسيو والدوليو.   

 ادلٕضٕػبد و

 تراييو اسؾا، االورا، الساليو ويورىا في تسؾي  التشسيو االق 1

 ماليو سؾ، االورا، الساليو 2

 السفيؾم والؾعائف و معايضر الكفا ه 3

 اتطر، و اسالضب تشفضذ العسميات في مختمف البؾرص 4

 البيع والذرا  في سؾ، االورا، الساليو 5

 القؾانضؽ السشغسو لمتعام  في بعض البؾرصات العالسيو 6

 و الذركات العاممو في سؾ، االورا، السالي 7
 ايوات سؾ، االورا، الساليو 8
 صياغو العقؾي في االورا، الساليو وااليار السترتبو عمضيا  9

صياغ  بعض العقؾي البديظو الت  يتؼ  مع نياي  ىذا السقرر سؾف يتسكؽ الظالب مؽ ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر:
ب التقمضديو التعام  بيا ف  البؾرصو السرريو   وان يتسكؽ مؽ استخدام االسالض

 والبديظو ف  تحمض  ايا  البؾرصو  

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ
  2227   جسعيو االقتراي والتذريع  طر، التجاره في اعسال البؾرصات   فاي  كام  دمحم  1
   رسال   التدفقات الساليو و يور قظا  الؾسظا  السالضضؽ في االقتراي السرري    عبد الحسضد دمحم دمحم 2

 2212   يكتؾراه

 2212  اىسيو السعمؾمات واالفراح عشيا ف  البؾرصات العربيوحؾل ندوه    االتحاي العربي لمبؾرصات 3
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 Accounting IIإطى ادلمزر : 

 A1201كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the student FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS , COST 
ACCOUNTING . 

 ػبدادلٕضٕ و

1 STATEMENT OF CASH FLOWS 

2 WORKING CAPITAL FUNDS STATEMENT: SOURCES OF WORKING CAPITAL 

3 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS 

4 SOLVENCY ANALYSIS - LONG-TERM LIABILITIES 

5 MANAGERIAL ACCOUNTING 

6 COST ACCOUNTING 

7 INVENTORY ACCOUNTS 

8 BUDGETS 

9 COST-VOLUME-PROFIT RELATIONSHIPS 
12 CAPITAL INVESTMENT ANALYSIS 

11 NET PRESENT VALUE 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to WORK 
CAPITAL FUNDS STATEMENT: SOURCES OF WORKING CAPITAL 

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ
1 John Petrof , Accounting II , Professional Education, Testing and Certifcation 

Organization International , 2018 
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 Finance I (Principals of Finance)إطى ادلمزر : 
 B1201كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the student An Overview on Money , Stock Markets 
. 

 ادلٕضٕػبد و
1 What is Finance? 

2 An Overview on Money 

3 Role of a CFO and Finance Managers 

4 Stock Markets 

5 Market participants 

6 Importance of stock market 
7 Function and purpose 
8 Relation of the stock market to the modern financial system 
9 Bond Markets 
12 Bond market volatility 
11 Commercial Banks 
12 The Time Value of Money 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to 
Function and purpose of Relation of the stock market to the modern financial system . 

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ

1 
Roll, Richard; Ross, Stephen (1999). "An empirical investigation of the 
arbitragepricing theory". Journal of Finance 35 (5): 1073–1103. 
doi:10.2307/2327087. 

2 
• Ross, Stephen (2011). "The arbitrage theory of capital asset pricing". 
Journal of Economic Theory 13 (3): 341–360. doi:10.1016/0022-
0531(76)90046-6. 
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 Financial Mathematicsإطى ادلمزر : 
 I1201كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the student Basic Notions and Assumptions 
, what is Risk and Return. 

 ادلٕضٕػبد و

1 Basic Notions and Assumptions 

2 One-Step Binomial Model 

3 Risk and Return 

4 Managing Risk with Options 

5 Time Value of Money 

6 Simple Interest 

7 How to Compare Compounding Methods 

8 Money Market Account 

9 Dynamics of Stock Prices 

12 Stock and Money Market Models 
11 Fundamental Theorem of Asset Pricing 
12 Financial Engineering 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to 
How to Compare Compounding Methods . 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

1 
 Tomasz Zastawniak , Mathematics for Finance , Department of 
Mathematics, University of Hull, Cottingham Road, Kingston upon Hull, 
HU6 7RX, UK , 217 
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 انظهٕن انتُظًٛٗ ٔػٕدلخ ادلُظًبدإطى ادلمزر : 
 B1202كٕد ادلمزر : 

ئأن                    ،  يهد  ه ا الممرر إل  زيةادة لةدرا  الطالةب علة  فهة  السةلئن اإلدارد ئمحدداتة  ئأهدافة  اذلذف :

أن يتمكن من ممارس  السلئن التنظيم  األخالل  ف  ظة  ، ئيكئن عل  دراي  بإدراة ضغئط العم  ئأسباب  ئأثار 
 العئلم .

 ادلٕضٕػبد و

 ماهي  السلئن التنظيم  1

 دراناإل 2

 االتجاها  3

 الدافعي  4

 التعل  5

 ف  المنظما  العالمي صراع العم   6

 جماعا  ئفرق العم  ف  المنظما  العالمي   7

 المحددا  الحضاري  للسلئن التنظيم  8

 السلئن التنظيم  األخالل  9

  يف  تنم  يميالتنظ  يا  المهارا  السلئكمع نهاي  ه ا الممرر سيتمكن الطالب من استخد ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر:

ف  مجا    يالعلئ  السلئك ما يالمدرة عل  استخدا  تطب  يتنم، ئاألداء ريئتطئ
   .ادارة المنظما 

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ
1 Johns ،G. ،& Saks ،A. (2011),"Organizational Behaviour: Understanding 

and Managing Life at Work". (Toronto: Pearson Canada) 
2 

(، مبادئ السلوك التنظيمي، دار النهضت 4002عالء الدين عبد الغني، إبراهيم أبو النور الجارحي، )
 العربيت، القاهرة.

بني             (، المدخل الحديث في السلوك التنظيمي، دار النادى للطباعت،4002ابوبكر فكرى، ) 3
 سويف.
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 Project: case studies (Accounting)إطى ادلمزر : 

 A1202كٕد ادلمزر :

مؽ     والسفاليؼ األساسي  ف  السحاسبتظبض  السبايىبيقؾم استاذ الساية بتكميف الظالب 
 الظالب .خالل مذرو  بحث  يقدمو 
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 انفصم انذراطٙ االٔل - انثبَٛخانظُخ يمزراد 
 

 خادلبنٛح يف انتًٕٚم ٔاالدار خػبد يتمذييٕضٕطى ادلمزر : إ
 B2101كٕد ادلمزر : 

ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف مالي  السداخ  الحديثو والستقدمو ف  مؾاجي  اشكالي  التدن   اذلذف:
السال  لمسذروعات السختمفو   وان يحم  القرارات التسؾيميو والتذيضميو واالستثساريو لسختمف 

 الذركات .  

 ٕضٕػبدادل و
 السفيؾم السعاصر لمتحمض  السالي 1

 السداخ  البديمو لسؾاجيو تدني الحالو الساليو  2

 برنام  تقؾيؼ الييك  التسؾيمي لمسشذاه 3

 تحمض  قرارات التسؾي   4

 تحمض  قرارات االستثسار 5

 تحمض  قرارات الربحيو والدضؾلو 6

 ايوات التحمض  السالي  7

 السالياسالضب التحمض   8

 السال  التحمض  رىا لخدمو اغرا نذاالطار الفكري لمقؾائؼ الساليو والسحاسبيو بعد اعايه  9
عس  تقارير كاممو حؾل  مع نياي  ىذا السقرر سؾف يتسكؽ الظالب مؽ ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر:

قدرة السشذاه عم  االستؾراريو والكفا ه التسؾيميو واالستثساريو وذلػ 
 ل البيانات الؾاريه ف  القؾائؼ الساليو والسعمؾمات الستسسو ليا .  مؽ خال 

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ
 2215   مؾضؾعات خاصو في االياره الساليو  نبض  عبد الدالم شاكر 1

 2211   االياره الساليو والتسؾيميو لمسؤسدات   دمحم دمحم عامر 2
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 Risk management and Insurance(Advanced topics)إطى ادلمزر: 

 I2101كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the student what is the Risk , Insurance  

 ادلٕضٕػبد و
1 Risk 

2 Insurance 

3 The Evolution of Risk Management 

4 Insurance Company Operations 

5 Insurance Institutions, Markets, and Regulation 

6 Fundamental Doctrines Affecting Insurance Contracts 

7 Structure and Analysis of Insurance Contracts 

8 The Liability Risk 

9 Managing Home Risks 

12 Business Insurance 

11 Social Security 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will be able to 
Evolute of Risk Management 

 :خدلزاخغ ادلجذئٛا
1 Etti Baranoff ,  Risk Management and Insurance , Virginia Commonwealth 

University , 2019 
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 خيجبدئ ادلزاخؼإطى ادلمزر : 

 A2101 كٕد ادلمزر : 

يعرف طبيع  عس  السراجعو واالجرا ات الداخميو والسيشيو السشغسو ليا   وان يفيؼ طبيع  ايل   ييدف ىذا السقرر إل  أن اذلذف:
 واجرا ات االيبات ف  السراجعو مؽ خالل السعايضر الدوليو والسحايو السشغسو لسيش  السراجعو. 

 ادلٕضٕػبد و

  ىسيو واىداف السراجعأمفيؾم و  1

  طبيعو عمؼ السراجع 2

 مراجع الحدابات  اريخي لسيشالتظؾر الت 3

  انؾا  السراجع 4

  الفر، بضؽ السحاسبو والسراجع 5

  فرضيات و مبايئ ومعايضر ايا  السراجع 6

 مؤىالت مراجع الحدابات  7

  التخظيط واالشراف عم  عسميو السراجع 8

  ايلو االيبات في السراجع 9

اجرا  التخظيط الكام  لعسمي  السراجعو لمذركو  وان  قرر سؾف يتسكؽ الظالب مؽمع نياي  ىذا الس :ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر
 يفر، بضؽ السراجعو الداخميو واجرا اتيا الستمفو وبضؽ السراجعو الخارجيو مؽ ناحيو اخرى.  

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ

  2227  بشي سؾيف   الدار الجامعيو   التظؾرات الحديثو في السراجعو  امضؽ الدضد لظفي 1
 2215  يار الرفا  لمظباعو والشذر  السدخ  ال  التدقض  الحدي     احسد حمسي جسع 2

 2212  الدياسظي دمحم عبد القاير  ترجس  مدخ  متكام   السراجع  لؾسيػ جيسضز 3
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 Advanced Accountingإطى ادلمزر: 

 A2102كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the studentTo lay  a theoretical foundation for the  preparation and  presentation  

of financial  statements, To gain working knowledge of  the professional standards, principles and 

procedures of accounting and their application to different practical situat ions.  

 ادلٕضٕػبد و

1 Conceptual Framework for Preparation and Presentation of Financial 
Statements  

2 Accounting Standards 
3 Company Accounts  
4 Preparation of Financial Statements 
5 Cash Flow Statement 
6 Profit or Loss Prior to Incorporation 
7 Underwriting of shares and debentures 
8 Redemption of Debentures 
9 Accounting for Special Transactions 
12 Advanced Issues in Partnership Accounts 
11 Books of Accounts, Returns and Forms of Financial Statements 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to 
Underwrite of shares and debentures, Books of 
Accounts, Returns and Forms of Financial Statements. 

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ

1 ADVANCED ACCOUNTING VOLUME: 1 , BOARD OF STUDIES  THE 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA , The Publication 
Department on behalf  of CA. R. Devarajan,  Additional Director of 
Studies (SG), The Institute of  Chartered Accountants of India, A-94/4, 
Sector-58, NOIDA 
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 ادارِ انؼًهٛبد ٔاالَتبجإطى ادلمزر : 
 B2102كٕد ادلمزر :

لسقرر إل  أن يعرف انغس  االنتاج وكيفي  التحكؼ ف  عسمياتيا وذلػ لمؾصؾل ال  ييدف ىذا ا اذلذف:
التحكؼ الذات  ف  فعالي  العسميو االنتاجيو   وان يحدي انؾا  انغس  االنتاج مؽ خالل معرف  ابعاي 

 التشافس السحميو واالقميسيو والدوليو لتشفضذ الرياغو السشاسبو النغس  األنتاج .  

 بدادلٕضٕػ و
 السفيؾم والتظؾر التاريخي الياره العسميات 1

 عشاصر نغام االنتاج الترتضب الداخمي  2

 انؾا  انغسو االنتاج 3

 العالقو بضؽ التقضيؼ ذاتيو العس  السرنو و انغسو االنتاج 4

 ف  مجال الخدماتالتشافس  استرتيجيات 5

 انؾا  ابعاي التشافس 6

 العؾام  السؤىمو لمظمب  7

 تظؾير السشافدو في االنتاج والعسميات 8

 مراح  تخظيط وتظؾير العسميات واالنتاج 9

 انتاجي  العاممضؽ ف  السؤسدات الدولي  12

معرف  اير التشافديو العالسيو  مع نياي  ىذا السقرر سؾف يتسكؽ الظالب مؽ ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر:
ن يفيؼ طبيع  العسميو لسشذثه   وأوالعسميات السختمفو باعم  انغس  االنتاج 

 االنتاجيو وايرىا عم  كفاة وفعالي  األيا .  

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ
   يار الشايى لمظباع   اياره االنتاج والعسمياتالسدخ  االستراتيج  ف    ابؾبكر فكرى  1

2218  
 2217   ةالقاىر    اياره االنتاج والعسميات الحديثو   دمحم نؾر سامر 2
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  Project: Case studies in Business Administrationطى ادلمزر : إ
 B2104كٕد ادلمزر : 

the professor assigns the student to prepare an applied research 
on one of the management of companies operating in the Egyptian 
and foreign market. 
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 انثبَٗانفصم انذراطٙ  - انثبَٛخانظُخ يمزراد 
 

 ٔاالدارح يل فٗ احملبطجخاحلبطت اٜ إطى ادلمزر : تطجٛمبد
 AB202كٕد ادلمزر :

ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف الظالب اىسي  وفؾائأد ومزايأا اسأتخدام التكشؾلؾجيأا فأ  السجأال السحاسأب  وااليارى  اذلذف:
 ان يحدي طبيع  العس  مؽ خالل الحاسب االل  ف  اجرا  العسميات السحاسبيو واالياري .  وزياية فعالضتيسا   و 

 ادلٕضٕػبد و

 السحاسبو والتقشيو الرقسيو 1

 في ع  التذيض  االلكتروني وااليارة السحاسبوأىداف واىسي   2

 نغام السخزون الرقسي 3

 األفرايؾن ئنغام  ش 4

 وعائف نغام الحاسب االلي  5

 عسميو ايخال وتذيض  البيانات الساليو 6

 برام  االليو السحاسبيو الالدوال الساليو والرياضيو في  7

 االيارةاىؼ البرام  التكشؾلؾجيو السدتخدمو في  8

 بالحاسب االل  وااليارة تظبيقات السحاسبو 9

تشفضأذ الأدوال السحاسأبيو والساليأو مأؽ   ؽمأع نيايأ  ىأذا السقأرر سأؾف يأتسكؽ الظالأب مأ ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمـزر :
خالل البرام  التكشؾلؾجيو السعده لالستخدام فأ  البضئأو السحاسأبيو   وان يأتسؽ مأؽ 

 اجرا  قضؾي الضؾميو بانؾاعيا السختمفو مؽ خالل الحاسب االل  . 

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ

  2213   والدعؾيي   تظبيقات الحاسب االلي في السحاسبو   عسر الدضد حامد 1

  2216   يار السدتقب  لمظباعو والشذر   تظبيقات السحاسبو عم  الحاسؾب  حكست احسد الراوي  2

 2218   يار الشيز    وااليارة تظبيقات الحاسب االلي في السحاسبوابؾبكر فكرى  ماجدة عزت    3
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  Introduction to Statisticsإطى ادلمزر:
 I2202كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the student Descriptive Statistics, Hypothesis Testing. 
 ادلٕضٕػبد و
1 Descriptive Statistics 

2 Probability Notation 

3 Statistics of Location 

4 Boxplots 

5 Normalization 

6 Distributions 

7 Continuous 

8 Hypothesis Testing 

9 Errors and significance 

12 Tests for distributions 

11 Differences between two groups 

12 Frequencies and Goodness of Fit 

13 Multiple Hypothesis Testing 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will be 
able to Multiple Hypothesis Testing . 

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ
1 Maureen Hillenmeyer  , Applied Statistics , Stanford University  , 

June 2005 
2 Mouris , Adam , introduction to Applied Statistics , 2017   
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 Human Resource Managementإطى ادلمزر :     

 BB202كٕد ادلمزر : 

Objective:This course aims to know the studentDefine Human Resource Management. Explain the four (4) 

key dimensions to Human Resource Management  , Explain Human Capital Management 

 ادلٕضٕػبد و
1 Human Resource Management (HRM) defined 

2 Human Capital Management 

3 HR in Organizations 

4 HR and Operating Managers 

5 Role and Purpose of Human Resource (HR) in Organization 

6 Operational & Employee Advocate role of HR 

7 Strategic role of HR 

8 Human Resource Management (HRM) Operations and Practices 

9 Human Resource Management Activities 

12 Employment of Human Resources 

11 Management and Development of Human Resources 

12 Organizational Performance & HRM 

13 Employee Relations 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to plan and 
put Strategic role of HR 

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ
1 Omotayo Adewale Osibanjo ,human resources management: Theory and 

Practice ,  Covenant University Ota Ogun State, Nigeria , 2014  

2 Anthonia Adeniji , human resources management , part 1 , 2015 
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 احملبطجّ يف شزكبد االيٕالإطى ادلمزر : 

 AB202كٕد ادلمزر :

يهد  ه ا الممرر إل  أن يعر  الفرق بين شركا  االشخاص ئشركا  االمئا  ، ئان يحدد العمليا  المحاسبي  المتبعة  فة   :اذلذف 

ختلف  للتغيرا  الت  تطرأ عل  تسجي  ئتبئيب العمليا  ف  ه   الشركا  ، ئان يستطيع اجراء التعديال  المحاسبيي  الم
 را  الما  .

 ادلٕضٕػبد و

 طبيعو شركات االمؾال 1

 خرائص الذركات االمؾال 2

 مراح  تاسيس الذركو السداىسو 3

 الركؾا التي تردرىا الذركو السداىسو 4

 اليضئات التي تدضر اعسال الذركو السداىسو 5

 تكؾيؽ راس مال الذركو السداىسو 6

 ل الذركو السداىسوراس ما 7

 تعدي  تؾزيع ارباح الذركات السداىسو 8

 العسميات السحاسبيو في الذركات 9

اعداي الحدأابات الختاميأو اليأ  شأرك  امأؾال فأ  ضأؾ   مع نياي  ىذا السقرر سؾف يتسكؽ الظالب مؽ ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر :
باح السحتجزه وكاف  السخررات االخرى التيضضرات الت  جرت عم  رأس السال ومراعاة ندب االر 

. 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

 2228   الجز  الثاني   السحاسبو الستؾسظو   اسساعض  ابراليؼ دمحم 1
  2217   االياره العامو لتظؾير السشاى  الدعؾييو   السحاسبو في شركات االمؾال  ايسؽ دمحم دمحم  2
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 نتخطٛطّٛاػذاد ادلٕاسَبد اإطى ادلمزر : 

 AB202كٕد ادلمزر :

ييدف ىذا السقرر إلأ  أن يعأرف ماليأ  وكيفيأ  اعأداي السؾازنأات التخظيظيأو بظريقأو صأحيحو   وان يفيأؼ  اذلذف:
كيفي  االستفايه مؽ السعمؾمات الساليو وغضر الساليو لمذركو ف  اعداي مؾازنات تقديريأو بظريقأو يقيقأو بسأا 

 القرارات السشاسبو مؽ قب  االياره . يسكؽ مؽ االستفايه بيا ف  اتخاذ 

 ادلٕضٕػبد و

 السفاليؼ االساسيو لمسؾازنات التقديريو 1

 االسالضب الكسيو لمتشبؤ بتقديرات السؾازنو  2

 السؾازنو الشقديو لمسبيعات 3

 السؾازنو التقديريو لسرروفات البيع والتؾزيع 4

 السؾازنو التقديريو لمسذتريات بير  البيع 5

 السؾازنو التقديريو لالنتاج  6

 الشقديو -السؾازنو 7

اعأداي مؾازنأات تقديريأو ال شأركو  مأع نيايأ  ىأذا السقأرر سأؾف يأتسكؽ الظالأب مأؽ ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر:
وفقا لتؾافر مجسؾعو مؽ السعمؾمأات وتؾقأع االخأر   وان يأتسكؽ مأؽ تشفضأذ االسأالضب 

ظأأأو السختمفأأأو واالسأأأتفايه مشيأأأا فأأأ  اتخأأأاذا البدأأأيظو فأأأ  تحمضأأأ  السؾازنأأأات التخظي
 القرارات السشاسبو .  

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ:

 2213   اعداي وتخظيط السؾازنات التقديريو لمسؤسدات الساليو   جسال دمحم عبد الحسضد 1

 2214  عضؽ شسس   الدار الجامعيو   السؾازنات التخظيظيو   و جسال عؾ   حدضؽ شرف  2
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 َظزٚخ احملبطجخ   Accounting Theory إطى ادلمزر:
 AB203كٕد ادلمزر: 

Objective: This course aims to know the student 
Accounting theory construction, Measurement theory. 

 ادلٕضٕػبد و
1 Accounting theory construction  

2 Applying theory to accounting regulation 

3 A conceptual framework  

4 Measurement theory  

5 Measurement issues for auditors  

6 Three main income and capital measurement systems 

7 Assets 
8 Liabilities and owners' equity 
9 Revenue 

12 Positive theory of accounting policy and disclosure 
11 Capital market research  

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will be 
able to Measure issues for auditors. 

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ
1 JayneM. Accounting  theory , Godfrey, , Seventh ed ition published, 

2010 , by John Wiley Sons Australia, Ltd 
2 Macloun Laouder , accounting theory , 2017 
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 األٔل ) ختصص زلبطجخ دٔنٛخ(انفصم انذراطٙ  - انثبنثخانظُخ يمزراد 
 

 ادلزاخؼّ االنكرتَّٔٛ ادلظتًزِإطى ادلمزر : 
 A3101ادلمزر :  كٕد

خأالل الحاسأب والفأر، بضشيسأا   وان ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف طبيع  عسأ  السراجعأو حأؾل الحاسأب ومأؽ  اذلذف :
يحدي الظالب الظبيعو السختمفو لالجرا ات وايل  االيبات لعسمي  السراجعو االلكترونيو خاص  ف  ع  الرقسشو التأ  

 تعيذيا مشذثت األعسال ف  الؾقت الحال  .  

 ادلٕضٕػبد و

 نغؼ السعمؾمات السحاسبيو في ع  البضئو الرقسيو 1

 لسراجعو نغؼ السعمؾمات االطار الشغري  2

 ليك  الرقابو الداخمي في ع  بضئو السعمؾمات االلكترونيو 3

 االطار الشغري لشغام التقضيؼ الذاتي لمسخاطر واليش السالي في البضئو الرقسيو 4

 ايلو االيبات االلكترونيوو الرقابو  5

 مراجعو امؽ السعمؾمات 6

 السراجعو االلكترونيو 7

 تجاره االلكترونيو عم  عسميو السراجعوانعكاسات ال 8

 مدئؾليو السراجع تجاه االفراح االلكتروني عؽ السعمؾمات السحاسبيو عم  شبكو االنترنت 9

جسع البيانأات واعأداي تقريأر كامأ  ومفرأ   مع نياي  ىذا السقرر سؾف يتسكؽ الظالب مؽ ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر:
يو كامم   وان يعس  عمأ  تشفضأذ العسميأات االجرائيأو مؽ خالل عسمي  مراجعو الكترون

 الت  يسكؽ لمسراجع تشفضذىا ف  ع  بضئ  التذيض  االلكترونيو السختمفو .  

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ

 2213حامد طمبو السراجعو الستقدمو الدار الجامعيو بشيا  1

  2214   السراجعو في البضئو االلكترونيو  جضيان عبد السعز  2

 2215   بشيا   الدار الجامعيو   السراجعو في البضئو االلكترونيو   شعراوي جسعوسيضر  3
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 Financial Data Analysis (Advanced Statistics)إطى ادلمزر : 
 I 3101ادلمزر :  كٕد

Objective: This course aims to know the student WHAT IS A TIME SERIES? , THE RANDOM WALK 

 ادلٕضٕػبد و

1 SWISS MARKET INDEX 

2 THE GOOGLE STOCK 

3 WHAT IS A TIME SERIES? 

4 THE DEFINITION 

5 THE RANDOM WALK 

6 DESCRIPTIVE ANALYSIS OF LOG RETURNS 

7 DISTRIBUTIONS FOR FINANCIAL DATA 

8 SKEWNESS AND KURTOSIS 

9 TESTING NORMALITY 

12 HEAVY TAILED DISTRIBUTIONS 

11 GARCHMODELS 
12 VALUE AT RISK 
13 EXPECTED SHORTFALL 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will be able to 
DESCRIPTIVE ANALYSIS OF LOG RETURNS . 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :
1 Marcel Dettling , Statistical Analysis of Financial Data , 2017 ,  

2 Marchal ,Andro , Financial Data Analysis , 2019  
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 Tax Accountingإطى ادلمزر : 

 A3102ادلمزر :  كٕد

Objective: This course aims to know the studentto prescribe accounting treatment for 

taxes on inome.  Taxes on income is one of the significant items in the 

statement of profit and loss of an enterprise. In accordance with the matching 

concept, taxes on income are accrued in the same period as the revenue and 

expenses 

 ادلٕضٕػبد و

0 DEFINITIONS 

4 Re-assessment of Unrecognised Deferred Tax Assets 

3 MEASUREMENT 

2 Review of Deferred Tax Assets 

5 An Introduction to Accounting for Income Taxes 

6 Tax Calculation 

7 Valuation of Deferred Tax Assets 

2 Changes in Tax Laws, Rates, or Status 

9 The Tax Effects of Business Combinations 

00 Foreign Operations 

00 Income Tax Issues Associated with Share-Based Payment Arrangements 

04 Financial Statement Presentation and Disclosure 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to 

Understand the differences between tax accounting and   financial accounting ƒTiming: 

temporary differences ƒ , Scope: permanent differences • Understand the effects of events 

on income taxes ƒNet operating losses 

 المراجع المبدئيت :

0 James Aadam , Accounting for Income Taxes , Handbook , 2020 

4 Accounting for TaxesonIncome , 2019  
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 Feasibility Studies in Accountingإطى ادلمزر : 
 A3103كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the student Technical Feasibility , Operational 
Feasibility .  

 ادلٕضٕػبد و

1 AREAS OF PROJECT FEASIBILITY 

2 Technical Feasibility 

3 Economic Feasibility 

4 Legal Feasibility 

5 Operational Feasibility 

6 Scheduling Feasibility 

7 ELEMENTS OF A GOOD FEASIBILITY STUDY 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will be able to 
ELEMENT OF A GOOD FEASIBILITY STUDY 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

1 Krieger, T., Martig, D. S., van den Brink, E., & Berger, T. (2016). 
Working on self-compassion  online: A proof of concept and feasibility 

study. Internet Interventions, 6  

2 Shen, L. Y., Tam, V. W., Tam, L., &  Ji, Y. B. (2010). Project feasibility 
study: the key to  successful implementation of sustainable and  
socially responsible construction management practice. Journal of 

Cleaner Production, 18(3) 
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 بنٛفزلبطجّ انتكإطى ادلمزر : 
 A3104ادلمزر :  كٕد

ييأأدف ىأأذا السقأأرر إلأأ  أن يعأأرف الفأأر، بأأضؽ الخدأأاره والتكمفأأو والسرأأروف   وان يعأأرف الفأأر، بأأضؽ  اذلــذف :
االنأؾا  السختمفأأو لمتكمفأأو سأأؾا  الستيضأر مشيأأا او الثابأأت او السخأأتمط وفقأا لمترأأشيفات الستعأأديه لعشاصأأر 

 اري بسا يسكؽ مؽ تحدضؽ العسميو االنتاجيو لمذركو .  التكمفو   وان يفر، بضؽ التكاليف واىدار السؾ 
 ادلٕضٕػبد و
 سحاسبو التكاليفب السفاليؼ السرتبظو 1
 اوجو الذبو بضؽ محاسبو التكاليف والسحاسبو الساليو  2
 اىداف محاسبو التكاليف 3
 عالقو محاسبو التكاليف بالسحاسبو االياريو 4
 تقؾيؼ عشاصر التكاليف 5
 عشاصر التكاليف تبؾيب 6
 تكمفو الؾحده السشتجو  7
 كيفيو حداب تكاليف الشذا  االنتاجي والزراع  8
 التكاليف السباشره وغضر السباشره 9
 كيفيو حداب الفاقد والتالف لمؾحدات  12
 ضبط تكاليف التذيض  11
 اوامر الترشيع وضبط تكاليف االنتاج 12

اعأأداي القأأؾائؼ التكاليفيأأو   نيايأأ  ىأأذا السقأأرر سأأؾف يأأتسكؽ الظالأأب مأأؽمأأع  ادلٓــبراد ادلكتظــجّ يــٍ ادلمــزر :
السختمفو وفقا لعدي وطبيع  السشتجات الت  تشفأذىا الذأركو   وان يأتسكؽ مأؽ تحمضأ  
 عشاصر التكاليف واختضمر البدائ  السختمفو بسا يداىؼ ف  زياية ربحي  السشذثه . 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :
  2214   مدخ  اياري : سب التكاليف محا   دمحم عمي فايد 1
  2229   محاسبو التكاليف   مشضر عم  يابت 2

 2215   بشيا   الدار الجامعيو يو  سحاسبو التكاليف  العسرو ىضبو  3
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 انثبَٙ ) ختصص زلبطجخ دٔنٛخ(انفصم انذراطٙ  - انثبنثخانظُخ يمزراد 
 

  Auditing (Advanced topics) بطزادلزاخؼّ انذاخهّٛ ٔتمٛٛى ادلخإطى ادلمزر : 
 A3201كٕد ادلمزر : 

ييدف ىذا السقرر إل  أن يعأرف الظالأب نذأثة ومفيأؾم ونظأا، عسأ  واىأداف السراجعأو الداخميأو   وان يحأدي الظالأب وعيفأ  اذلذف :
 وانؾا  السراجعو الداخميو وكذلػ اجرا اتيا .  

 ادلٕضٕػبد و

 ماليو السراجعو الداخميو 1

 ه و مفيؾم واىداف السراجعو الداخميونذا 2

 وعيفو وانؾا  السراجعو الداخميو ومؾقعيا اياريا  3

 انؾا  واسالضب السراجعو الداخميو 4

 مفاليؼ اساسيو حؾل اياره السخاطر  5

 اسالضب ومشي  عس  اياره السخاطر 6

 مراجعو عسميات اياره السخاطر ومراحميا  7

 يو في اياره السخاطرفعاليو السراجعو الداخم 8

 العالقو بضؽ السراجعو الداخميو واياره السخاطر 9

ّ يٍ ادلمزر : اعداي تقرير حؾل السخاطر الت  تحيط بالسشذاه عم   مع نياي  ىذا السقرر سؾف يتسكؽ الظالب مؽ ادلٓبراد ادلكتظج
و الداخميو كاف  السدتؾيات التؾيميو واالستثساريو والتذيضميو مؽ خالل عسميات السراجع

 الت  قام بيا ف  احد السشذثت .  

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ : 

 2212   مدخ  الحدي  لتدقض  الحدابات   احسد حمسي جسعو 1
 2213   االطار الشغري والسحتؾى الدمؾكي :السراجعو الداخميو   احسد صال   1990 2

 2214   االسكشدريو   ى الكمي والجزئيالرقابو والسراجعو الداخميو عم  السدتؾ   دمحم الدضد سرايا  3
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 فٗ انجُٕن خاحملبطجخ ادلبنٛإطى ادلمزر : 
 A3202كٕد ادلمزر :
ييأأأدف ىأأأذا السقأأأرر إلأأأ  أن يعأأأرف الشغأأأام السرأأأرف  او البشكأأأ  وطبيعأأأ  العسميأأأات الساليأأأو  اذلـــذف :

بيعأأأو والسحاسأأأبيو السدأأأتخدمو وفقأأأا ليأأأذا الشأأأؾ  مأأأؽ السؤسدأأأات   وان يأأأتسكؽ مأأأؽ معرفأأأ  الظ
 السدتشديو والقؾائؼ الساليو الت  تدتخدم ف  البشؾا وكذلػ اجرا  التحمض  السال  ليا .  

 ادلٕضٕػبد و
 الشغام السررفي وتظؾره 1
 خزيشو البشػ  2
 الحدابات الجاريو 3
 الؾيائع الج  4
 حدابات التؾفضر 5
 االورا، الساليو 6
 خظابات الزسان 7
 القرو   8
 ت السدتشديواالعتسايا 9
 بظاقات االئتسان  12

ــزر: تحديأأد العسميأأات  مأأع نيايأأ  ىأأذا السقأأرر سأأؾف يأأتسكؽ الظالأأب مأأؽ ادلٓــبراد ادلكتظــجّ يــٍ ادلم
السحاسأأبيو السشغسأأو لكأأ  عسميأأو اقترأأاييو ياخأأ  ىأأذه البشأأؾا سأأؾا  مأأا 
يتعمأأأأ  بأأأأالقرو  او االورا، الساليأأأأو او التيدأأأأضراتالبشكيو واالعتسأأأأايات 

وان يدتظيع اعداي قؾائؼ ماليو الحد البشؾا مع اجأرا  تحمضأ  السدتشديو   
 مقارن الحد القؾائؼ الشذؾره واتخاذ قرارات مؾازيو .  

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ
  2216   عسان   يراسات في سياسو البشؾا التجاريو   دمحم نبض  ابراليؼ 1
  2213   وترسيؼ واياره الشغام السحاسبي في السشذات السالي  احسد نؾر 2
 2216   السكتب العربي الحدي    اياره البشؾا التجاريو  مشضر ابراليؼ ىشدي  3
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 Tax in Multinational Organizationsإطى ادلمزر : 
 A3204كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the student considers the tax policy 
consequences of both real and financial types of international tax avoidance 

 ادلٕضٕػبد و

1 Empirical Work on International 
Tax Responses 

2 A Brief Model of Corporate Income 
Tax Revenues 

3 
TAX AVOIDANCE AND THE 
FINANCIAL RESPONSES OF U.S. 
MULTINATIONAL FIRMS 

4 
TAX AVOIDANCE AND THE REAL 
ACTIVITIES OF U.S. 
MULTINATIONAL FIRMS 

5 TAX POLICY IMPLICATIONS 
 ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر : يغ َٓبٚخ ْذا ادلمزر طٕف ٚتًكٍ انطبنت يٍ

considers the tax policy consequences of both  
real and  nancial types of international tax avoidance 

 غ ادلجذئّٛ :ادلزاخ
1 Altshuler, Rosanne, and Harry Grubert, 2003. “Taxes, 

Repatriation Strategies, and Multi-national Financial Policy.” 
Journal of Public Economics 

2 Altshuler, Rosanne, and Harry Grubert, 2005. “The Three 
Parties in the Race to the Bottom: Host Governments, Home 
Governments and Multinational Companies. 

3 Multinational Firm Tax , 2020, Avoidance and Tax Policy 
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 Internship at the Egyptian stock marketإطى ادلمزر : 

 E3201كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the student What is STOCK 
EXCHANGE , NATIONAL STOCK EXCHANGE , STOCK EXCHANGE 

 ادلٕضٕػبد و

1 What is STOCK EXCHANGE  

2 NATIONAL STOCK EXCHANGE  

3 STOCK EXCHANGE  

4 IMPORTANCE OF STOCK MARKET  

5 BEHAVIOUR OF STOCK MARKET 

6 BASIC RISK IN TRADING 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will 
be able to BASIC RISK IN TRADING 

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ

1 Alaa  Daniel , Internship at the stock market , case study , 2018  

2 Ssamoaeil , G , M , Stock market: analytical reading , 2020 
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 International Issues in Accountingإطى ادلمزر : 
 A4101كٕد ادلمزر :

Objective: This course aims to know the student Overview of recent trends in the IFRS convergence process 
, REVIEW OF PRACTICAL IMPLEMENTATION ISSUES OF INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTING STANDARDS 

 ادلٕضٕػبد و
1 REVIEW OF PRACTICAL IMPLEMENTATION ISSUES OF  

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
2 Overview of recent trends in the IFRS convergence process 
3 Preliminary observations on the impact of IFRS on financial statements 
4 GUIDANCE ON CORPORATE RESPONSIBILITY INDICATORS IN ANNUAL 

REPORTS 
5 Criteria for the selection of core indicators 
6 USERS OF CORPORATE RESPONSIBILITY REPORTING AND THEIR 

INFORMATION NEEDS 
7 GUIDANCE ON GOOD PRACTICES IN CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE 
8 2005 REVIEW OF THE IMPLEMENTATION STATUS OF CORPORATE 

GOVERNANCE DISCLOSURES 
9 CORPORATE REPORTING: SELECTED ISSUES 
12 Fair value measurement issues 
11 Current use of fair values under International Financial Reporting Standards 

IFRS 
12 Methods to determine a fair value 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able toFair value 
measurement issues 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :
1 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT , 

INTERNATIONAL ACCOUNTING and REPORTING ISSUES , 2005 
 ج
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 Managerial Accountingإطى ادلمزر : 

 A4102كٕد ادلمزر : 
Objective: This course aims to know the student  Definition of Management accounting , Comparison of 

management accounting and financial accounting . 

 ادلٕضٕػبد و

1 Definition of Management accounting 

2 Comparison of management accounting and financial accounting 

3 Financial accounting 

4 Standard cost accounting 

5 Cost accounting 

6 Variance (accounting) 

7 Whole-life cost 

8 Activity-based costing 

9 Grenz plan kostenrechnung 

12 Resource consumption accounting 

11 Throughput accounting 

12 Lean accounting 

13 Transfer pricing 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will be able to Lean 
accounting . 

 غ ادلجذئّٛ :ادلزاخ
1 Louder , G ., Managerial Accounting : Methods and Functions , 2015   
2 Andraous  Makraeil , managerial accounting , 2018 
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 خاالٔراق ادلبنٛ خثجٕرص خٔانشزكبد ادلذرخ خنهًؤطظبد ادلبنٛخ انضزٚجٛ خاحملبطج إطى ادلمزر:

 A4103كٕد ادلمزر :

ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف مالي  الزريبو وكيفي  احتدأاب الؾعأا  الزأريب  الخاضأع ليأا الذأركات الساليأو السدرجأو  : اذلذف
 بالبؾرصو   وان يفيؼ طبيع  وبشؾي التذريع الزريب  وكيفي  تظبيقو محاسبيا .  

 ادلٕضٕػبد و

 مفيؾم السحاسبو الزريبيو 1

 االخرى عالقو السحاسبو الزريبيو بالعمؾم  2

 تعريف وخرائص واىداف الزريبيو  3

 تسضز الزريبو عؽ غضرىا مؽ ايرايات الدولو 4

 الجيات ذات العالقو بالزريبو الدخؾل الخاضعو لمزريبو نظا، سريان الزريبو 5

 معايضر تحديد نظا، سريان الزريبو  6

 االعفا ات الزريبيو طبقا لمتذريع السرري والعالسي 7

احتدأاب الؾعأا  الزأريب  وفقأا لمتذأريع الزأريب   مع نياي  ىذا السقرر سأؾف يأتسكؽ الظالأب مأؽ كتظجّ يٍ ادلمزر :ادلٓبراد ادل
 السشغؼ لظبيع  عس  السشذات السختمفو   وان يدتظيع الحكؼ ف  بعض السشازعات الزريبيو البديظو واتخاذ اجرا ات برديىا .  

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

 2218   العرا،   التذريعات الساليو والسحاسبيو الزريبيو   طالل دمحم الظحاوي  1

  2212   الظبعو الثالثو   محاسبو الزرائب بضؽ الشغريو والتظبض   دمحم ابؾ نرار  2

  2213   السحاسبو الزريبيو في السؤسدات الساليو  زىرا  عبد الحافظ  3
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 Advanced Accounting Reportingإطى ادلمزر : 

 A4104ادلمزر :كٕد 

Objective: This course aims to know the student EFFECTS OF INFLATION , 
PRESENTATION AND ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS (PART B) 

 ادلٕضٕػبد و

1 Advanced Accounting Reporting 

2 ACCOUNTING FOR ASSETS AND LIABILITIES (PART A) 

3 ASSETS AND LIABILITIES (PART B) 

4 PRESENTATION AND ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS 
(PART A) 

5 EFFECTS OF INFLATION 

6 PRESENTATION AND ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS 
(PART B) 

7 PUBLIC SECTOR ACCOUNTING 

8 CURRENT ISSUES 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be 
able to PRESENT AND ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS (PART B) 

 : ادلزاخغ ادلجذئّٛ

1 Clerry Samouael , ADVANCED FINANCIALREPORTING , 2020  
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 Accounting Information Systemإطى ادلمزر : 
 A4106كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the student Introduction to Transaction 
Processing , The Revenue Cycle 

 ادلٕضٕػبد و
1 The Information System :An Accountant’sPerspective3 

2 Introduction to Transaction Processing 

3 Ethics ,Fraud ,andIntern al Control 

4 The Revenue Cycle 

5 The Expenditure Cycle PartI: Purchases and Cash Disbursements 
Procedures 

6 The Expenditure Cycle PartII :Payroll  Processing and Fixed Asset 
Procedures 

7 The ConversionCycle 

8 Financial Reporting and Management Reporting Systems 

9 Database Management Systems 

12 TheREAApproachtoDatabase Modeling 

11 EnterpriseResourcePlanningSystems 

12 ElectronicCommerceSystems 

13 SystemsDevelopmentActivities 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able 
toEnterpriseResourcePlanningSystems 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :
1 JAMESA.HALL , Accounting Information Systems SEVENTHEDITION 

.2018 
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 إطى ادلمزر : حبالد ػًهّٛ ػٍ اػذاد انتمبرٚز احملبطجّٛ
 A4106كٕد ادلمزر : 

تظبض  عم  احدى الذركات باعداي وتشفضذ التقارير السحاسبي  باليقؾم استاذ السقرر بتكميف الظالب 
 العامم  في الدؾ، السرري.
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 فٗ ادلؤطظبد ادلبنٛخ خانتطجٛمٛ خادلزاخؼإطى ادلمزر : 
 A4201كٕد ادلمزر : 

ب مالي  واجرا ا وطبيعأ  عسأ  السراجعأو التظبيكيأو فأ  السؤسدأات ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف الظالاذلذف :
  وان يعأأأرف مفيأأأؾم وانأأأؾا  معأأأايضر السراجعأأأو السشغسأأأو لسيشأأأ  السراجعأأأو   وان يحأأأدي ايلأأأ  االيبأأأات 

 السدتخدمو ف  السراجعو .  

 ادلٕضٕػبد و

 مفيؾم واىداف طبيعو السراجعو 1

 معايضر السراجعو و سمؾا واياب السيشو  2

 ايلو االيبات ووسائ  الحرؾل عمضيا  3

 اىداف وطبيعو نغام الرقابو الداخميو 4

 اىداف وطبيعو السراجعو الداخميو  5

 السراجعو السذتركو االلزاميو واالختياريو 6

 السراجعو السزيوجو 7

السراجعأو وفقأا تشفضأذ عسميأ   مأع نيايأ  ىأذا السقأرر سأؾف يأتسكؽ الظالأب مأؽ : ادلٓبراد ادلكتظـجّ يـٍ ادلمـزر
لظبيعأأ  عسأأ  كأأ  مشذأأثه عمأأ  حأأده   وان يحأأدي كيفيأأ  الحرأأؾل عمأأ  ايلأأ  

 االيبات الت  تدتخدم ف  عسمي  السراجعو .  
 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

  2215   االسكشدريو  الدار الجامعيو   السراجعو الستقدمو    دمحم عبده 1
خ  السراجعو السذتركو عم  مسارسأات اياره االربأاح اير التفعض  االختياري لسد   دمحم ابراليؼ دمحم 2

  2216   مجمو الفكر السحاسبي  

 2212   غزه   مراجعو االلكترونيو   ناصر دمحم الدعدون  3
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 Accounting Applications in Stock markets companiesإطى ادلمزر : 

 A4202كٕد ادلمزر 

Objective: This course aims to know the student Models that depend on Multiples 

 ادلٕضٕػبد و

1 Dividend Discount Models (DDM:) 

2 Models that depend on Multiples 

3 Discounted Cash Flow (DCF) Models 

4 Residual Income "Earnings" Valuation Model (RI Model) 

5 In the developed markets 

6 In the emerging markets 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will be 
able to Discounted Cash Flow (DCF) Models . 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

1 Abarbanell,  S.  J.  &  Bushee,  J.  B.,  1997.  Fundamental  
analysis,  future  earnings  and  stock  prices.  Journal  of  
Accounting  Research 

2 Bettman, L. J., Sault, J. S. & Schultz,  L. E., 2009. Fundamental  
and Technical  analysis:  Substitutes  or  complements?.  
Accounting  and  finance.  49,  1, 21 – 36.  . 

3 Bodie, Z., Kan, A. and Marcus, J., 2009. Investments.  8th Ed. 
McGraw-Hill  Irwin 
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 رٚبدِ االػًبلإطى ادلمزر : 

 32B42كٕد ادلمزر :

ييأدف ىأذا السقأرر إلأ  أن يعأرف مفيأؾم وخرأائص ومحفأزات ريأاية االبأدا     وان يفيأؼ ماليأ  السحأديات والعؾامأ  التأ   اذلذف :
الب الجامعأات  ان يحأدي الظالأب السرأاير التأ  يسكأؽ مأؽ خالليأا زيأاية فعاليأ  تداعد عم  زياية الفكأر االبأداع  لأدى طأ

 االفكار الرياييو وامكاني  تظبيقيا ف  الؾاقع العسم  . 

 ادلٕضٕػبد و

 مفيؾم وخرائص ريايه االعسال 1

 مسارسو العس  الحر  و فؾائد الريايه االعسال 2

 محفزات االبدا  واالبتكار  3

 ل نحؾ العس  الحريوافع التحؾ 4

 يويمراير االفكار الريا 5

 صفات وخرائص رائد االعسال 6

 العؾام  الدمؾكيو والعمسيو السحفزه عم  نذاه الفكر الريايي 7

 يو يكيفيو التخظيط النذا  مذاريع ريا 8

 االبدا  واالبتكار التفكضر الرياضي واالبداعي 9

تحمضأ  السذأكالت البدأيظو التأ  تؾاجأو بعأض  ىأذا السقأرر سأؾف يأتسكؽ الظالأب مأؽ مأع نيايأ  ادلٓبراد ادلكتظـجّ يـٍ ادلمـزر :
السذروعات مؽ خالل افكار رياييو قابمأو لمتشفضأذ فأ  الؾاقأع العسمأ    وان يدأتظيع صأياغ  
افكار رياييو يسكؽ تحؾيميا ال  مذاريع فعالو او االسأتفايه مشيأا فأ  تظأؾير مذأاريع قائسأو 

 بالفع  .  

 جذئّٛ :ادلزاخغ ادل

 2218   االسكشدريو   الريايه واياره مشغسات االعسال  بالل خمف الدكارنو  1

 2212   الدار الجامعيو   اخالقيات وقيؼ االعسال  مرظف  محسؾي  2

 2213   ريايه االعسال والسذروعات الريضره   دمحم احسد مرظف  3
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 االطبنٛت انكًّٛ يف احملبطجّإطى ادلمزر : 

 A4204مزر :كٕد ادل

ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف ما السقرؾي باالسالضب الكسيو واالحرائيو الستبعو فأ  عمأؼ السحاسأبو    اذلذف :
 وان يحدي السزايا الت  تؾفرىا تمػ االسالضب ف  اتخاذ القرارات االياريو الرحيحو .  

 ادلٕضٕػبد و

 نغريو القرارات االياريو 1

 رىا في ترشضد القرارات االياريو االسالضب الكسيو ويو  2

 مزايا استخدام االسالضب الكسيو 3

 محديات استخدام الشساذج الرياضيو  4

 البرمجو الخظيو واستخداماتيا في السحاسبو 5

 التحمض  الذبكي  6

 نساذج التخريص 7

 نساذج السخزون  8

 نساذج الشق  9

 البرمجو متعديه االىداف 12

اسأتخدام نسأؾذج او اسأمؾب او  مع نيايأ  ىأذا السقأرر سأؾف يأتسكؽ الظالأب مأؽ ّ يٍ ادلمزر :ادلٓبراد ادلكتظج
اكثأأأر مأأأؽ االسأأأالضب الكسيأأأو وتظبيقأأأو عمأأأ  حأأأ  اشأأأكاليو محاسأأأبيو فأأأ  احأأأد 

 الذركات مؽ خالل يراس  حالو عسميو او افتراضيو .  

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

 2218   االسالضب الكسيو في السحاسبوواقع استخدام    عال  الديؽ احسد عبد الرحيؼ 1

 2212   االحدث في بحؾث العسميات   حدضؽ دمحم الجشايشي 2

 2213   االسالضب الكسيو في اتخاذ قرارات االياريو   زيشب التركي 3
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 International Accounting Standardsإطى ادلمزر : 

 A4205كٕد ادلمزر : 

Objective: This course aims to know the student IFRS Standards around the world  , 
Standards and Interpretations  . 

 ادلٕضٕػبد و

1 breviations   

0 Foreword  2 

  111 

Co 

0 IFRS Standards around the world  5 

0 The IFRS Foundation and the IASB   

0 Standards and Interpretations   

0 Standards and Interpretations   

7 Summaries of Standards and Interpretationsin effect at 1 January 2019    

0 Requirements that are not yet mandatory   

9 IASB projects  104 

14 Deloitte IFRS resources 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will be able to Deloitte 
IFRS resources. 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

1 https://www.iasplus.com/en/binary/fs/iaschk01.pdf 

0 www.iasplus.com 
 

https://www.iasplus.com/en/binary/fs/iaschk01.pdf
https://www.iasplus.com/en/binary/fs/iaschk01.pdf
http://www.iasplus.com/
http://www.iasplus.com/
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 Financial Data Analysis (Advanced Statistics)إطى ادلمزر : 

 I 3101ادلمزر : كٕد 

Objective: This course aims to know the student WHAT IS A TIME SERIES? , THE RANDOM WALK 

 ادلٕضٕػبد و

1 SWISS MARKET INDEX 

2 THE GOOGLE STOCK 

3 WHAT IS A TIME SERIES? 

4 THE DEFINITION 

5 THE RANDOM WALK 

6 DESCRIPTIVE ANALYSIS OF LOG RETURNS 

7 DISTRIBUTIONS FOR FINANCIAL DATA 

8 SKEWNESS AND KURTOSIS 

9 TESTING NORMALITY 

12 HEAVY TAILED DISTRIBUTIONS 

11 GARCHMODELS 

12 VALUE AT RISK 

13 EXPECTED SHORTFALL 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will be able to DESCRIPTIVE 
ANALYSIS OF LOG RETURNS . 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

1 Marcel Dettling , Statistical Analysis of Financial Data , 2017 ,  

2 Marchal ,Andro , Financial Data Analysis , 2019  
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 ادارِ ادلشزٔػبدإطى ادلمزر : 
 B3101ادلمزر :كٕد 

ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف الظالب طبيع  عس  االيارات السختمفو وتحمض  العسميات السظمؾبو مشيا وكأذلسػ  :اذلذف 
  وان يحدي الظالب مجسؾع  التقارير الت  تؾفرىا ك  اياره ياخأ  السذأرو    السعمؾمات الت  تؾفرىا تمػ االيارات

 كيفي  استفاية االياره العميا مؽ تمػ التقارير .  

 ادلٕضٕػبد و

 اياره السؾاري البذريو 1

 تخظيط السؾاري البذريو لمسؾاي  2

 تحمض  السظمؾب مؽ العسالو 3

 العؾام  السؤيره في التشبؤ بالعسالو  4

 اياره السؾاري الساليو 5

 اياره مراير التسؾي  6

 اياره السؾايو اياره السؾاري  7

 تؾفضر مدتمزمات االندماج في الؾقت السشاسب  8

 الذرو  االساسيو الياره العسالو الفعالو 9

 الذرو  االساسيو الياره الفعالو لمسؾاي 12

تؾفضر معمؾمات تداعد فأ  اتخأاذ القأرار  قرر سؾف يتسكؽ الظالب مؽمع نياي  ىذا الس ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر :
 الرحي  ف  ما يخص ايارة السؾاي وتايضر ذلػ عم  كفا ة االيا  بالسشذثه .  

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ:

  2214   الحديثو لمسذاريع   اإلياره احسد دمحم سعد الديؽ 1
 2212   اياره السذروعات الديؽ    دمحم عمي زيؽ 2
 2213 : الؾاقع العسم  والسثمؾل   اياره السذروعات   سعد حسدون  3

 

 

 

 

 

 



 88 

 Credit risk Managementإطى ادلمزر : 

 B3103 ادلمزر :كٕد 

Objective: This course aims to know the student Principles for the Assessment of Banks’ 
Management of Credit Risk 

 ادلٕضٕػبد و

1 Principles for the Assessment of Banks’ Management of Credit Risk 
2 Establishing an appropriate credit risk environment 
3 Operating under a sound credit granting process 
4 Maintaining an appropriate credit administration, measurement andmonitoring 

process 
5 The role of supervisors 
6 Establishing an Appropriate Credit Risk Environment 
7 Operating under a Sound Credit Granting Process 
8 Maintaining an Appropriate Credit Administration, Measurement 

and Monitoring Process 
9 Ensuring Adequate Controls over Credit Risk 
12 The Role of Supervisors 
11 Market and Liquidity-Sensitive Credit Exposures 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to Ensure Adequate 
Controls over Credit Risk 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

1 See Banks’ Interactions with Highly Leveraged Institutions and  Sound Practices for 
Banks’ Interactions with Highly 

Leveraged Institutions , 2015 

2 Guidance is available in the documents Banks’ Interactions with Highly Leveraged 
Institutions and Sound Practices for 

Banks’ Interactions with Highly Leveraged Institutions , 2010 

3 , Marco , A .,Credit risk management , book , 2020   
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 Financial Derivative Accountingإطى ادلمزر : 

 A3101ادلمزر : كٕد 

Objective: This course aims to know the student Accounting for Derivatives and Hedging 
Activities , SFAS 161 Disclosure Guidance . 

 ادلٕضٕػبد و

1 Accounting for Derivatives and Hedging Activities 

2 Proposed Amendment of SFAS 133: Hedge Effectiveness 

3 Methods of Testing Hedge Effectiveness 

4 Problems with the Application of SFAS 133 

5 SFAS 161 Disclosure Requirements for Derivatives & Hedging Activities 
Evince from the DOW 30 

6 SFAS 161 Disclosure Guidance 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will be able to 
Account  for Derivatives and Hedging Activities .  

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ

1 Bhamornsiri, S., & Schroeder, G. R. (2004). The Disclosure of Information 
on Derivatives under SFAS: EvidenceChance, M. D., & Brooks, R. (2007). 
An Introduction to Derivatives and RiskManagement (7th ed.). OH: Thomson  

2 Ernst & Young (2008). Financial Reporting Developments: FASB Statement 
No. 161, Disclosures about Derivative Instru-ments and Hedging Activities. 
http://www.securitization.net/pdf/EY/SFAS161_10Sept08.pdf  

Amendment of FASB Statement No. 133. Financial Accounting Series No. 
1590-100, Norwalk CT, June 2008. 

3 Derivatives Implementation Group (1999). Statement 133 Implementation 
Issue No. J3: Transition Provisions: Requirements  
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 إطى ادلمزر : حبالد ػًهّٛ فٗ ادارح ادلخبطز اإلئتًبٌ

 13103 :زر ادلمكٕد 

مخأاطر االئتسأان واالشأكال السختمفأو ليأا   وان جسع معمؾمأات حأؾل يقؾم استاذ السقرر بتكميف الظالب ب اذلذف :
ورصد الشتأائ  التأ  وصأمت الضيأا الدراسأو التظبيكيأو التأ    يحدي مجسؾع  العؾام  الت  تحؾل يون حدوييا

   .لسرريوالعاممو ف  البضئو ا السؤسداتف  احد اجراىا الظالب  

 ادلٕضٕػبد

التعرف عم  السخاطر بانؾاعيا وتظبض  احد االسالضب السشاسبو اليارة مخاطر احد الذركات العاممو ف  السحأافظ الساليأو 
 ورصد الشتائ  الت  وصمت الضيا الدراسو التظبيكيو الت  اجراىا الظالب  .

اعأداي مذأرو  حأؾل بعأض السخأاطر  سكؽ الظالأب مأؽمع نياي  ىذا السقأرر سأؾف يأت ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر :
 االئتسانيو الت  تؾاجو السشذات ف  بضئ  االعسال وكيفي  التعام  معيا .

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

 احد الذركات العاممو ف  البضئو السرريو 1
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  انثبَٙ ) ختصص دتٕٚم دٔيل(انفصم انذراطٙ  - انثبنثخانظُخ يمزراد 

 international business and Stock markets companiesإطى ادلمزر : 

 B3202 ادلمزر :كٕد 

Objective: This course aims to know the studentModels that depend on Multiples , 

 ادلٕضٕػبد و

1 Dividend Discount Models (DDM) 

2 Models that depend on Multiples 

3 Discounted Cash Flow (DCF) Models 

4 Residual Income "Earnings" Valuation Model (RI Model) 

5 In the developed markets 

6 In the emerging markets 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will be able to 
Discounted Cash Flow (DCF) Models . 

 المبدئيه : المراجع

1 Abarbanell,  S.  J.  &  Bushee,  J.  B.,  1997.  Fundamental  analysis,  
future  earnings  and  stock  prices.  Journal  of  Accounting  Research 

2 Bettman, L. J., Sault, J. S. & Schultz,  L. E., 2009. Fundamental  and 
Technical  analysis:  Substitutes  or  complements?.  Accounting  and  
finance.  49,  1, 21 – 36.. 

3 Bodie, Z., Kan, A. and Marcus, J., 2009. Investments.  8th Ed. McGraw-
Hill  Irwin 
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 يٕضٕػبد يتمذيّ يف انتظٕٚكإطى ادلمزر : 

  B3204 ادلمزر :كٕد 

أن يعرف مالي  التدؾي  والياتو والعشاصأر التأ  تحأؾل يون نجأاحي  فأ  تظأؾير ايا  ييدف ىذا السقرر إل   اذلذف :
السشغسات   وان يفيأؼ الظالأب مجسؾعأ  العشاصأر التأ  تأؤير فأ  السأزي  التدأؾيق  وكيفيأ  اعسأ  عمأ  تمأػ 
العشاصأأر بسأأا يدأأاعد فأأ  مؾاجيأأ  التشافدأأيو الذأأديده بأأضؽ السشغسأأات فأأ  عأأ  االقترأأاييات السفتؾحأأو التأأ  

 يذيده الدؾ، السررى والعالمس  .  

 ادلٕضٕػبد و

 مفيؾم واىداف التدؾي  التدؾي  االخزر والسفاليؼ السرتبظو بو 1

 اياره عالقات العسال   2

 السزي  التدؾيقي  3

 االتراالت البيعيو  4

 ميارات عرو  السشتجات 5

 خدمو العسال   6

 صؾل لمسشغسو العسال  كاحد اال 7

   االلكتروني مفيؾمو واىدافو ومبايئوالتدؾي 8

 بحؾث التدؾي   9

 ميارات التعام  مع اليضر 12

تؾفضر معمؾمأات تفضأد االياره فأ  اتخأاذ  مع نياي  ىذا السقرر سؾف يتسكؽ الظالب مؽ : ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر
و التدأؾيكيو قرارات تتعم  ببضئ  االنتاج والسؾاري والتعامأ  مأع العسأال  مأؽ خأالل الخظأ

 والتقارير الت  يؾفرىا رجال البيع والتدؾي  بالسشغسو . 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ:

  2215   التدؾي  االخزر  عمي عمي احسد  1

  2217   اسس واتجاىات متقدمو : التدؾي    سميسان صاي، 2

 2212   العؾام  السؤيره في نجاح التدؾي  الذخري  سعديو حسد عم   3
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 Internship at the Egyptian stock marketمزر: إطى ادل

 E3201ادلمزر: كٕد 

Objective: This course aims to know the student What is STOCK 
EXCHANGE , NATIONAL STOCK EXCHANGE , STOCK EXCHANGE 

 ادلٕضٕػبد و

1 What is STOCK EXCHANGE  

2 NATIONAL STOCK EXCHANGE  

3 STOCK EXCHANGE  

4 IMPORTANCE OF STOCK MARKET  

5 BEHAVIOUR OF STOCK MARKET  

6 BASIC RISK IN TRADING 

Skills acquired from the course: By the end of this course  the student will 
be able to BASIC RISK IN TRADING 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ:

1 Alaa  Daniel , Internship at the stock market , case study , 2018  

2 Ssamoaeil , G , M , Stock market: analytical reading , 2020 
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 ادارِ ادلخبطز ادلبنّٛإطى ادلمزر : 

 B4102 ادلمزر:كٕد 

ف السقرؾي باالاياره الذاممو لمسخاطر   وان يحدي السخأاطر السشتغسأو وغضأر السشتغسأو التأ  تحأيط ييدف ىذا السقرر إل  أن يعر  اذلذف :
 ببضئ  االعسال سؾا  عم  مدتؾى قظاع  او كم  ف  الدؾ، السرري .  

 ادلٕضٕػبد و

 مؤشرات حدوث السخاطر الساليو 1

 االياره الذاممو لمسخاطر والتشبؤ باالفالس  2

 والدضؾلو مخاطر التذيض   3

 تحديد وتحمض  السخاطر الساليو  4

  ترسيؼ الدياسات لمتقمض  مؽ حده السخاطر السالي 5

 اسالضب اكتذاف العدر السالي 6

 تقضيؼ قدره السشذاه عم  االستسرار  7

 ر السالي دنساذج التشبؤ بالتع 8

 السؤشرات الساليو السركبو لمتشبؤ بالفذ  السالي 9

ترأسيؼ مجسؾعأ  الدياسأات التأ  تدأتخدم فأ  مؾاجيأ   مأع نيايأ  ىأذا السقأرر سأؾف يأتسكؽ الظالأب مأؽ جّ يٍ ادلمزر:ادلٓبراد ادلكتظ
 التحديات والسخاطر الت  تحيط ببضئ  االعسال ف  احد القظاعات عم  مدتؾى الدؾ، السررى . 

 :خادلزاخغ ادلجذئٛ

  2219   اياره السخاطر الساليو   ايسؽ عمي الديدظ  1

  2214   استخدام االسالضب الكسيو في السحاسبو   بدر عم  سسضر 2

 2213   العدر السالي لمسذروعات   عبد الرحسؽ عمي فايد 3
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 ادارِ انتفبٔض يف رلبل انؼًم انذٔيلإطى ادلمزر : 
 B4103 ادلمزر :كٕد 

نجاحو   وان يحأدي الظالأب ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف مالي  التفاو  واسالضبو والحتفز عم   :اذلذف 
مجسؾع  االليات الت  تداعد عم  نجاح التفاو  وسضر العسميو التشفضذيو وف  الخظط السؾضؾعو 

 مدبقا .

 ادلٕضٕػبد و
 ماليو التفاو  1

 اير التخظيط والحافز عم  نجاح التفاو   2

 اسالضب التفاو  السداومو والتفاو  3

 االسمؾب التفاوضي االبيض 4

 فري  وتفاو  عؽ طري  شخراال 5

 جؾانب التفاو   6

 االعداي لعسميو التفاو  7

 تشزي  وتشفضذ عسميو التفاو  8

االعأأداي الجضأأد لعسميأأ   مأأع نيايأأ  ىأأذا السقأأرر سأأؾف يأأتسكؽ الظالأأب مأأؽ ادلٓــبراد ادلكتظــجّ يــٍ ادلمــزر:
يأو التفاو  قب  الأدخؾل فضيأا بسعمؾميأ  الغأروف التذأيضميو واالياريأو والزمش

 السحيظو بعسمي  التفاو  .  

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

  2213   تعريب حدضؽ احسد الدضد   ميارات التفاو    صشداي ايذؽ ىبابا 1

  2216   تعريب دمحم عسر سضد  نجاح التفاو  و نجاح االياره   ايريشي بمضتش  2

 2215   ر اياريووجيو نغ: السيارات االساسيو لشجاح التفاو     شعبان حدضؽ احسد 3
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  Strategic Managementإطى ادلمزر : 

  B4104 ادلمزر :كٕد 

Objective: This course aims to know the student STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS,Planning strategic activity. 

 ادلٕضٕػبد و

1 Strategic evaluation 

2 Industrial organization 

3 STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS 

4 Planning strategic activity 

5 Business strategy 

6 Corporate strategy 

7 Competitive strategy 

8 National strategy 

9 Global strategy 

12 Strategic management 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to deal with Competitive 
strategy 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

1 Angwin,D.N.(2017)Motivearchetypesin Mergers and Acquisitions(M&A):the implication sofaconigura- 
tionalapproachtoperformance,AdvancesinMergers andAcquisitions,Vol. 6,JAIPress,pp.77–106. 

2 Hitt,M.A.,Ireland,R.D.andHoskisson,R.E.(2015)StrategicManagementCases:Competitivenessand 
Globalization,South-WesternPub. 
Karaevli,A.andZajac,E.(2009)WhendoesCEOOutsidernessGenerateStrategicChange?When 
paradoxandironymeet. 

3  
McGee,J.,Thomas,H.andWilson,D.C.(2010) Strategy:AnalysisandPractice,McGraw-Hill 

 
 



 97 

  International Financeإس  الممرر : 

 B4105 الممرر :كئد 

Objective: This course aims to know the student Explain the Liberalized Foreign 
Investment Policy  ,  Understand the International Financial Markets  , Explain the 
Institutions involved in International Financial Markets  , Know the Major Players in 

Financial Markets 

 ادلٕضٕػبد و

1 Introduction International Finance  

2 New Global Economic War 

3 Liberalized Foreign Investment Policy 

4 International Financial Markets 

5 Basic Terms – Meaning 

6 Financial Markets and Institutions 

7 Major Players in Financial Markets 

8 Existing Types of Financial Market Structures 

9 Distinctions between Securities Markets 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able 
to Explain the Existing Types of Financial Market Structures 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

1 Foreign Exchange Strategies: Spot, Forward and Options By Berg. M. and G. 
Moore (2011)) 

2 International Financial Management By Mauric S, Dlevi , 2014  . 
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 Management Information Systemإطى ادلمزر : 
 B4106 ادلمزر :كٕد 

Objective: This course aims to know the student Introduction to Transaction 
Processing , The Information  System : Managerial Perspective 

 ادلٕضٕػبد و
1 The InformationSystem: Managerial Perspective 
2 Introduction to Transaction Processing 
3 Ethics and Internal Control 
4 Selecting inventory models using an expert systems 
5 Purchases and  Cash Disbursements Procedures 
6 Decision Support Systems Principles & Practice 
7 The Conversion Cycle 
8 Financial Reporting and Management 

ReportingSystems 
9 DatabaseManagementSystems 
12 Introduction to Artificial intelligcnce  
11 Enterprise  Resource Planning Systems 
12 Electronic Commerce Systems 
13 E-HRM in the Business 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will 
be able to Enterprise  Resource Planning Systems. 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :
1- -Turban, Efraim, Mclain, Ephraim, and Wetherbe, James, 

Information Technology for Management: Improving Quality 
and Productivity, New York John Wiley & Sons, Inc, 1996. 

-Schramm, Jennifer, Hr technology competencies: new roles for 
Hr professionals, HR Magazine.2004. 

-Schultheis, Robert, and Summer, Mary, Management 
Information Systems: The Manager's View, 3rd ed, Chicago, 
IL: Irwin, 1995. 
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 انثبَٙ ) ختصص دتٕٚم دٔيل(انفصم انذراطٙ  - انزاثؼخانظُخ يمزراد 
  International Investment Analysisإطى ادلمزر : 

 B4201 ادلمزر :كٕد 

Objective: This course aims to know the student Key concepts of investment analysis and portfolio 
management which are , explained from an applied perspective emphasizing the individual 
investors‘decision making issues. 

 ادلٕضٕػبد و

1 Investment environment and investment management process 

2 Investment management process 

3 Quantitative methods of investment analysis 

4 Investment income and risk 

5 Return on investment and expected rate of return 

6 Investment risk. Variance and standard deviation 

7 Relationship between risk and return 

8 Covariance 

9 Correlation and Coefficient of determination 

12 Relationship between the returns on stock and market portfolio 

11 Characteristic line and Beta factor 

12 Residual variance 

13 Theory for investment portfolio formation 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to to describe and to 
analyze the investment environment, different types of investment vehicles 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

1 Kristina Levišauskait , Investment Analysis and Portfolio Managemen , 2017 

2 Encyclopedia of Alternative Investments/ ed. by Greg N. Gregoriou. CRC Press, 2019  . 

3 Bode, Zvi, Alex Kane,  Alan J. Marcus (2005). Investments. 6th ed. McGraw Hill.  
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 Financial Markets and Institutions إطى ادلمزر :

 B4202 ادلمزر :كٕد 

Objective: This course aims to know the studentWhy Study Financial Markets and Institutions? , The 
Money Markets 

 ادلٕضٕػبد و

1 Why Study Financial Markets and Institutions 

2 The Money Markets 

3 The Bond Market 

4 The Stock Market 

5 The Mortgage Markets 

6 The Foreign Exchange Market 

7 The International Financial System 

8 Banking and the Management of Financial Institutions 

9 Financial Regulation 

12 Banking Industry: Structure and Competition 

11 Insurance Companies and Pension Funds 

12 Investment Banks, Security Brokers and Dealers, and Venture Capital Firms 

13 Savings Associations and Credit Unions 

Skills acquired from the course: By the end of this course, the student will be able to Savings 
Associations and Credit Unions 

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :
1 Frederic S. Mishkin Financial Markets and Institutions Graduate School of 

Business, Columbia University SEVENTH EDITION , 2017 
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 رٚبدِ االػًبلإطى ادلمزر : 

  B4203 ادلمزر :كٕد 

ييدف ىذا السقرر إل  أن يعرف ىسفيؾم وخرائص رياية االعسال   وان يحدي الظالأب الغأروف والأدوافع التأ  تعسأ   اذلذف :
يأو لأدى الظأالب والسدأتثسريؽ   وان يحأدي الظالأب مجسؾعأ  العؾائأ  التأ  تعسأ  عمأ  عم  خم  ونجاح الأروح الرياي

 قت  روح السبايره لدى فئات السجتسع السختمفو ومحاول  تفايييا . 

 ادلٕضٕػبد و

 مفيؾم وخرائص ريايه االعسال 1

 مسارسو العس  الحر  و فؾائد الريايه االعسال 2

 محفزات االبدا  واالبتكار  3

 يوافع التحؾل نحؾ العس  الحر 4

 يويمراير االفكار الريا 5

 صفات وخرائص رائد االعسال 6

 العؾام  الدمؾكيو والعمسيو السحفزه عم  نذاه الفكر الريايي 7

 يو يكيفيو التخظيط النذا  مذاريع ريا 8

 االبدا  واالبتكار التفكضر الرياضي واالبداعي 9

ابتكأار مجسؾعأو مأؽ االفكأار الرياييأو التأ   مع نيايأ  ىأذا السقأرر سأؾف يأتسكؽ الظالأب مأؽ : ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر
يسكأأؽ تشفضأأذىا عمأأ  مدأأتؾى االعسأأال لسجسؾعأأو مأأؽ السشغسأأات التأأ  تؾاجأأو اشأأكاليات 
تيدي بقائيا او عم  مدتؾى االفكار الجديده الت  يسكؽ ايخاليا ضسؽ االفكار الرياييأو 

 القائسو بالفع   .  

 زاخغ ادلجذئّٛ :ادل

 2218   االسكشدريو   الريايه واياره مشغسات االعسال  بالل خمف الدكارنو  1

 2212   الدار الجامعيو   اخالقيات وقيؼ االعسال  مرظف  محسؾي  2

 2213   ريايه االعسال والسذروعات الريضره   دمحم احسد مرظف  3
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 اإلطتثًبرزلبفظ إطى ادلمزر : إدارح 

 B4204 ادلمزر :كٕد 

ييأدف ىأذا السقأرر إلأ  أن يعأرف مفيأؾم وخرأائص وطبيعأ  عسأ  الرأشايي  االسأتثساريو   وان يحأدي الظالأب مزايأا وعضأؾب  اذلذف :
 والسخاوف السرتبظو باالستثسار ف  الرشايي  االستثساريو .  

 ادلٕضٕػبد و

 مفيؾم صشايي  االستثسار 1

 اىسيو صشايي  االستثسار 2

 ف صشايي  االستثسار اىدا 3

 مزايا االستثسار في الرشايي  االستثساريو 4

 االياره السشغسو التشؾيع  5

 محفغو ماركؾيز  6

 سمبيات االستثسار في صشايي  االستثسار  7

 انؾا  صشايي  االستثسار 8

 طر، تقضيؼ الرشايي  باالسمؾب البديط  9

 حافظ االستثساريواسمؾب شارب و تريشؾر في تقضيؼ ايا  الس 12

اسأتخدام مجسؾعأو مأؽ االسأالضب الكسيأو واالحرأائيو  مع نياي  ىذا السقأرر سأؾف يأتسكؽ الظالأب مأؽ ادلٓبراد ادلكتظجّ يٍ ادلمزر :
 الحديثو ف  اتخاذ قرارات تتعم  باالستثسار ف  جسيع السحافظ االستثساريو السعمؽ عشيا .  

 ادلزاخغ ادلجذئّٛ :

  2212   االسكشدريو   ضيؼ ايا  صشايي  االستثسارتق  عدران جالل  1

 2214  عسان   تكؾيؽ واياره محافظ وصشايي  االستثسار  اسعد ريا   2

 2214   السكتب العربي   البؾرصات وصشايي  االستثسار  صافي عبد اليفار  3
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 إطى ادلمزر : حبالد ػًهّٛ ػٍ انتًٕٚم انذٔىل ٔإدارح ادلخبطز

 P4205 ادلمزر:كٕد 

 

يقؾم استاذ السقرر بتكميف الظالب بعس  يراسأ  حالأ  الحأدى السذأروعات التأ  تتعامأ  مأع الدأؾ، الأدول  
والترأأدير فأأ  البضئأأو السرأأريو  وبيأأان كيفيأأ  ايارة السذأأاك  التأأ  تتعمأأ  بعسميأأ  التسؾيأأ  الأأدول  والسخأأاطر 

 اسي.السرتبظو بيا محمال  ومظبقا  ما قام بدراستو أيشا  الفر  الدر 

 

 

 

 

 

 

 

 
يكون الكسن الغلمى المستص باعداد توصايف للمكاررات االستيارياة     ملذوظة:

تسصاص بمااا يتةاال ماػ التطااورات الذديثاة فااى محااال     لالساصاة بماا 

 الغلون المذاسبية واالدارية.

 


