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 مقررات التخصص اإلجبارية:
 ACF 601 –المحاسبة المالية واالبالغ المالي الدولي 

ذ معللاييالمللاذمرمضمعلليمذمرمةم ملل ذحللبذمرمماسلل  ذمرماريلل ذضال   للاذذعلل  م ذذر المسلل يمثللهذالللمذمرممللالالذملل    ذ
مال  غذمرماربذمر ضربذملذسيةناضهذما مفذضن اقذضة  يماتذمعاييالذمال  غذمرماربذعلىذمرمضمئمذمرماري ذ

هذملاذذمرمل حضعاتذعللىذ،ذضكملاذسليةمذةنلاضهذكلاتذمرةبذةة نىذمرمعاييالذالضهذمالةمالضري ذمرمالملي ذرلشالك
فظذ  اذرل يلمذضمرعمليلاتذمة مضر ذمرممة،ذمالصضهذغيالذمر،ذعمض ذمرةاميا،ذضمن ماجذمالعماهمساسذمالس م

،ذمرم اعللللاتذ،ذضمال ضمتذمرماريلللل ذصمالحصللللامات شللللفذعللللاذمرمصللللا الذمر  يعيلللل ذضةمييم للللا،ذضمركمرمةضقفلللل 
،ذعاذمرمصارحذحبذمرمنشاءمتذمال الىذ،ذمالحصاح،ذةالةي اتذمرمشةالك ،ذمرمضمئمذمرماري ذمرمضم ةمرةشغيلي 

 .قياسذمرميم ذمرعا ر 
 

 ECO 601 –االقتصاد االداري 

يعة لالذمالقةصللا الذمال مالالذحلالبذة  يمللبذرعللمذمالقةصللا ،ذح لضذيللال  ذملاذ للياذنظاليلاتذمالقةصللا ذمر  ئللبذ
ضعلللمذمال مالةذعنلل ذمة للالذمرمللالمالمتذمال ماليلل .ذضةشللمهذمرمضعللضعاتذمرم الضملل ذحللبذالللمذمرممللالالذمرةكللاريفذ

مرسضق،ذ اإلعاح ذإرىذمرةفاعلهذمالسلةالمةي ب.ذكملاذيالكل ذمرمملالالذعللىذذضمر لبذضمرةسعيالذضايكل ذضةضم ا
كيفيلل ذةعظلليمذمال للاحذمرشللالكاتذضمرةللضم اذعنلل ذمسللةضياتذم ةلفلل ذمللاذمرمناحسلل ،ذكمللاذيلل السذكيفيلل ذعمللهذ

ذمألسضمقذضة ضيالذمرم الةذعلىذةضقمذمالة اااتذمالقةصا ي .ذ
 
 
 
 

 المحاسبة والتمويل(ماجستير في برنامج ) اتمساق اتفووص

Course Description (Master of Accounting & Finance) MAF 
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 ACF 611 –المحاسبة اإلدارية 

ماذمرمضعضعاتذمن اذمرةميي ذ لياذمرمعلضملاتذمرمماسل ي ذذم ذر المس ذع  المذمرممالالذم    ذمةم ماذذيمثه
مرمم مللل ذر  لللالمفذمر م ليللل ذصمال مالر ذ ارمماالنلللاذملللمذمرمعلضملللاتذمرمم ملللاذر  لللالمفذمر اال يلللاذالغلللالم ذ

،ذضمرةشللغيليارةعللا هذضمعلل م ذمرمضم نللاتذمرمالنللاذمة للالذمرمللالمالمتذحعلل ذعللاذمرة للالقذمرللىذةملللي تذنم للاذم
عاذمرعملياتذمرمةعلماذ اة الذمرمالمالمتذ م هذمرضم ةذمالقةصا يا،ذكماذيغ بذمضعضعاتذمةم ماذذحع  ذ

ةمليلللهذمالنمالمحلللاتذقيلللاسذذ-مسلللعاالذمرةمضيلللهذذ-ذحلللبذم لللاهذمرمماسللل اذمال ماليلللاذكارمضم نلللاتذمرال سلللماريا
 .اسذمالنش  مرةكاريفذعلىذمسذ–مركلفذمرمعياالياذذ-ذمال مء

 
 ACF 621 –التدقيق المتقدم 

مللاذمرمضمعلليمذمرمةم ملل ذحللبذمماالسلل ذمعمللاهذمرةلل قيقذضمرةاكيلل ذذر المسلل ذعلل  م ذمثللهذالللمذمرممللالالذملل    ذي
مرمعالحلبذسليةمذال ل ذمر انلبذذضمر  ماتذلمتذمرع ق ذحبذعضءذمعاييالذمرة قيقذمر ضريل ذضحلبذاللمذمرمملالال

 ار انبذمرة  يمبذضة  يقذمرمن جذمرةمليلبذمرناق ذضمرفلسلفبذرملهذمرمشلاكهذمرم نيل ذمرمة صصل ذضةميليمذ
مال لللاالذذمرم لللا الذضمة لللالذمرملللالمالمتذمرم نيللل ذض اعةملللا ذعللللىذملللاالتذ المسلللي ذعمليللل ،ذضسللليةناضهذمرمملللالال

رمعلاييالذمر ضريل ذبذعلضءذممرنظالالذرعمليل ذمرةل قيقذضمسليضرياتذمرمل ققذضعمليل ذكةا ل ذمرةماليلالذملاذق للاذحل
حمل ذضةميليمذنظلامذمرالقا ل ذذمالم مثذمر ممل ذضمثالالاذعللىذةملااليالذمالمق لبذمرمسلا ات،ذ،مرمنظم ذرلعملي 

مسللاريبذضمن  يلل ذذ،قيقذعلللىذمرللنظمذمرماريلل ذضمرمصللالحي مرةلل ذمر م ليلل ذضع قةلل ذ عمللهذمرملل ققذمر للاال ب،
،ذحعلل ذعللاذ المئللقذقيللاسذمرم للا الذامالعمللاهذضكيفيلل ذقياسلل اذضمعار ة للذعلللىذم للا الذمرةلل قيقذ نللاءم ذ

ذمرمعلضمات.ذمرةشغيلي ذضلركذمسبذممالالمتذ ا هذضةمييمذم ا الذمنظم 
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 ACF 641 –اإلدارة المالية 

سلللل ذمرعلللضءذعللللىذمرمعلللامياذساسللي ذرلةمضيلللهذحلللبذمرشلللالكاتذميللثذييغ للبذاللللمذمرمملللالال،ذمرمللل م هذمال
مف للضمذمال مالةذضة ضالاللاذضكيفيلل ذةعظلليمذمرثللالضةذثللمذمرعللال ذمرةمليلللبذرلضصللضهذمرللىذمالساسللي ذحللبذةعاليللفذ

ضكشلللضحاتذذمة للالذمرمللالمالتذضعللاذ اليللقذة  للي ذضمرالقا للل ذمرماريلل ذضمالة االلاتذمرم يثلل ذحللبذةميلليمذمال مء
مرةللل حماتذضمرعائللل ذضمرم لللا الذضم مالةذمرممفظللل ،ذثلللمذكيفيللل ذم مالةذالمسلللماهذمرعاملللهذم مالةذمرنم يللل ذضمرم للل ضاذ

 .مالةذمرةمضيهذضكلف ذمالمضمهربذضم مسا اتذمرم ين ذضمرالحمذمرماضمر
 

 ACF 642 –المحافظ االستثمارية 

ضمرمللللالمالمتذذمالسللللةثماال ذرعمليللللذيغ للللبذالللللمذمرمسللللاقذمرمضعللللضعاتذمرمةعلمللللاذ ار لفيلللل ذمرنظاليلللل ذضمرعمليلللل 
إعلللاح ذإرلللىذمرةالكيللل ذعللللىذذحظذمالسلللةثماالذضمر مالة لللاذضةمييم لللا.ةكلللضياذمملللامالسلللةثماالياذ االعلللاحاذمرلللىذ

م االمتذمر اربذمرةمليلي ذحبذ يااذنضعي ذمرع ق ذ ياذمرعائ ذضمرم لا الذضمرمضم نل ذ ين ملاذضةمليلهذسللضكذ
قليميل ذإل ةيلاالذ مرمسةثمال،ذضةالك ذمرما ةذعللىذةض يلاذمر ارلبذرلميلامذ لارة  يقذمرعمللبذرملاالتذممليل ذضمر

 إسلللة  ممذم مضعللل ذملللاذمرنملللالج.ذإعلللاح ذإرلللىذملللاذةمللل مذيلللةمذ المسللل ذنملللضلجذةسلللعيالذذفظللل ذمرمثللللىمرمم
مرمماحظذمر ضريل ذضمرمشلةماتذمرماريلاذضكيفيل ذذضيةمذمرة القذمرىذمرالمسمارياذضنظالياذمرمالم ماذكماذمالصضه

 ذذ.مسة  ممذمرميشالمتذمرشائع ذحبذمرة  يقذمرعملب
 

 F 651AC –االسواق النقدية والمالية 

معالحة مذحبذمألسضمقذذةع ي ذيسعضاذإرىذمر  بذمرلياذألضرئكذمرم االمتذمرعام ة ضيالذمرما ةذمصمم ذر
حالعللي ذمألسللضمقذمركفللية،ذض ضالذمألسللضمقذكمصللا الذةمضيلله،ذض  ضمتذةمللض ،ذذعلللىذضةالكلل ذمرمللا ةذ.مرماريلل 

مرما ةذمإل االذمرعامذرلنظلامذمرملاربذمرعلارمبذض المذمرميسسلاتذمرعاملل ذةضعحذالرذض  مئهذرلنم ذمرسائه،ذضذ
مألسللضمقذمرماريلل ذمرةللبذةعمللهذمرميسسللاتذضمألشلل ا ذحي للا،ذضة للضالذإ للاالذةمليلللبذرف للمذحيللا،ذضةصللفذ

مألسعاالذضمرعضمئ ذمرةبذةنفلذ  لاذمرعملض ذمرماريل .ذةمسلمذمرملا ةذ ارةسلاضالذ لياذمر ضمنلبذمرميسسلي ذمرمةعلمل ذ
مذمرنظللامذمرمللاربذمرمعاصللالذضمر للالقذمرمفاايميلل ذضمرةمليليلل ذمرمسللة  م ذحللبذح للمذمرة للضالمتذمرسللا م ذ ةنظللي

ضمرماريلل ذضمرمسللةم لي ذحللبذمألسللضمقذمرماريلل .ذةع للبذالللرذمرمللا ةذإ للاالم ذةمليليللا ذمةكللام  ذرف للمذ ثللاالذمرمللضىذ
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سللةالمةي ياتذمرة االيلل ذمالقةصللا ي ذضمرسياسلل ذمالقةصللا ي ذعلللىذمرمةغيللالمتذمرالئيسللي ذمرةللبذةملل  ذن للاحذمال
 ضمرم ا الذمرةبذةضم اذمرشالكاتذ ضذمألش ا ذنةي  ذةغيالذ سعاالذمرفائ ةذضقيمذمألس مذض سعاالاا.

 
 ACF 661 –منهجية البحث العلمي للمحاسبة والتمويل 

الصللياذ نللاءذقلل المتذمر للاليجذحللبذةنفيلللذ مللثذعلمللبذذحللبذمرمماسلل  ذضمرةمضيللهذم للمذ لل م ذحللبإاذمر مللثذ
ضيةنللاضهذالللمذمرممللالالذإعلل م ذ  لل ذ مللثذكامللل .ذض اإلعللاح ذإرللىذلرللكذيشللمهذ مللمذمر يانللاتذذعللالضالال.

مالساريبذمرةمليلي ذحبذ المس ذمةغيالمتذمر ملثذذيةعلمذمر اربكيفي ذةصميمذمالس ياناتذضمرمما ل ذضم يالم ذضذ
ذعلضمذمال ةماعي .ذرلذمالمصائي ماذ  هذمسة  ممذمرم مذ

 
 ACF 669 –رسالة 

ملللاذم لللهذمن لللا ذمرمصلللضهذعللللىذشللل ا ةذمرما سلللةيالذحلللبذمرمماسللل  ذضمرةمضيللله،ذيكللللفذمر ارلللبذ إعللل م ذ
ية لبذماذمر اربذضذذمثي كهذعناصالذمرعملي ذمر ذية لبذضعمذ   ذرل مثذحي االسار .ذضالمذذضةم يما

ضري مثذحبذمشلاكهذلمتذ  يعل ذمسلةالمةي ي ذذ"علضمذمرمماس  ذضمرةمضيهذمرمعاصالة"ماذي ةاالذعنضماذحبذ
ضك ل ءذملاذالللرذمرعمليل ذيشللالفذعللىذمر ارلبذمسللةالذم لة ذمللاذلضالذ.ذمرةغيللالذض ضمرةضصلي ذ لارة ضيالذ

ةعللقذياتذضماذيضمرةضصذ  الةذماذم هذ اذين  ذمر اربذالسارةاذضحي اذكهذعناصالااذماذعنضماذضمر  ف
ذ  ا.ذ

 

 :االختياريةمقررات التخصص 
 ACF 602 –النظرية المحاسبة 

مإل لللاالذذ،مرمضعلللضعاتذمرمةعلملللاذ نظاليللل ذمرمماسللل  ذملللاذميلللثذةاالي  لللاذضة ضالالللاذيغ لللبذاللللمذمرمملللالال
 المذمرمل م هذذ،مرنظاليل ذمرمماسل ي ذمسلة  ممات،ذىذمرما  ذإرىذض ض ذنظالي ذمماس ي مرفلسفبذر يااذم 

م مالسذمرفكالي ذمرذ،ضايكل اذةعميقذح مذمر اربذرألساسذمرفكالالذرلمماس  ذ،مرمسة  م ذرصياغ ذمرنظالي 
ذضة ضيالذرم االتذمر اربذمرةمليلي ذحبذمرمياسذضمإلحصاحذمرمماس ب.،ذمرةبذحسالتذمرنظالي 

ذ
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  603ACF –معاصرة قضايا محاسبية ومالية 

يالك ذالمذمرممالالذعلىذ الحذضمناقش ذم مضع ذماذمرمعاياذمرمماس ي ذضمرماري ذمرمعاصالةذمرمض ض ةذحلبذ
مر يئ ذمرممي  ذضمرةبذيةض بذمي ا ذملضهذضمعار اتذمناسل  ذر لاذضلرلكذرعلمااذةل يل ذما لاتذم ةللفذ

ملذيناقشذذسة  ةذحبذم اربذمرمماس  ذضمرةمضيه،مرمسةفي ياذضمالسة ا  ذمر مئم ذرمة ل اتذمرة ضالمتذمرم
مرميلاسذذمرمسيضري ذمال ةماعي ذضمماييسذمال مء،ذةكلف ذمر اليم ذضمثالااذعللىذمرةنميل ذمالقةصلا ي ،ذمرممالال

مرمماسللل بذرةكلللاريفذمرةللللضثذمر يئلللب،ذمرميلللاسذمرمماسللل بذضمرملللاربذرلةعللل م،ذصلللناع ذمر ن سللل ذمرماريللل ذ
 ذمرةن يذمرماربذ فشهذمرمنشات،ذحع ذعاذمالذمضمعيمذمسلة  ةذمالس مي ،ذمرماكمي ذمرميسسي ذضعملي

 م الى.
 

 ACF 631 –نظم المعلومات المحاسبية 

مام لاذذ نظمذمرمعلضماتذمرمماس ي ماذمرمضمعيمذمرمةعلم ذذر المس ذع  م ذذمةم ما ذيمثهذالمذمرممالالذم    ذ
ذمرمسة  م ذحبذنظلمذمرمعلضملاتذمرمماسل ي ذمالركةالضنيل ،ذمثلالذمرةعالفذ عمقذعلىذمرمص لماتذمرم يث 
ة  يلقذعمليلاتذ ملمذذ،ىذعناصلالذنظلامذمرمعلضملاتذمرمماسل بمسة  ممذةمنياتذمرمعلضماتذمرم يثل ذعلل

مالركةالضنيلل ،ذمعلل م ذمرم   للاتذضمر للالمئ ذضةسل يهذضة لل ياذضمعار لل ذمر يانللاتذحللبذظللهذمرللنظمذمري ضيلل ذضذ
ةم ي ذ ضالذنظمذمرمعلضملاتذذمر اص ذ ة حقذمر ياناتذضمرمسةن متذرنظمذمرمعلضماتذمري ضي ذضمالركةالضني ،

ضعملي ذمة الذذمرم ةلف ذحبذظهذمرنظمذمالركةالضني ذمرمماس ي ذحبذعملي ذةمميقذمالا مفذضةم يمذمرةمااليال
مرالقا يل ذضمرة قيميل ذمرم  مل ذعللىذنظلمذمرمعلضملاتذمرمماسل  ذمرممضسل  ذذضمرةمييل ذ لياذمالسلاريبذمرمالمالمت
ذضمري ضي .

 

 ACF 643 –اإلدارة المالية الدولية 

ةم يلل ذصللالفذذنظلامذمرنملل ذمرلل ضرب،ذ يئلل ذمإل مالةذمرماريلل ذمر ضريلل صمرملل م هذمالساسلي ذذ،الللمذمرممللالالذيغ لب
ذ،سلضقذة لا هذمرعمل تذ،مرعم تذضمرمشةماتذ سضمق،ذمي ماذمرم حضعاتذ،ع قاتذمرةكاحيذمر ضري مرعمل ذ

ةذم للا الذةل للللبذ سلللعاالذصلللالفذإ مالذذ،مرممايعلل ذضمشلللةماتذسلللعالذمرفائللل ة،ذ سللضمقذمرعمللل تذمرمسلللةم لي 
،ذمرةعلللللللللال ذرم لللللللللا الذمرةعلللللللللال ذرم لللللللللا الذمرعمليلللللللللاتذ،مرةعلللللللللال ذرم لللللللللا الذمرةمضيللللللللله،ذمرعمللللللللل ت
ذةمضيهذمرشالكاتذمةع  ةذمر نسيات.ضذذ،مرةشغيه
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 ACF 654 –البنوك والتمويل االسالمي 

رلةمضيلللهذمالسللل مبذملللاذميلللثذذ ار لفيللل ذمرنظاليللل ذضمرعمليللل ذ  لللبذاللللمذمرمسلللاقذمرمضعلللضعاتذمرمةعلمللليغ
،ذةملللاذميلللثذمرنشلللل ذ مرلللىذمر نلللضكذمالسلللل ميذمالاللل مفذضمال ضمت.ذكمللللاذية لللالقذمرةعاليلللف،ذمر صلللائ ،

 اذمض لللاذمرةشلللاذىذمصللا الذضمسلللة  مماتذمالملللضمهذمةعللمنا ذمرلللذ ،ذممللل  متذمرةعامللهذ االعلللاحصللائ مر 
علللىذذك يللالم ذذةشلل  ذمنةشللاالم ذذ مسللةثمااليذة م مللمذمرةالكيلل ذعلللىذمرصللكضكذكللذ ضمال للة فذمللمذمر نللضكذمرةملي يلل
يمذم مءذرةميللذ ارللبذمرللىذمسللة  ممذمر يانللاتذمرماريللمرللىذةض يللاذمر ذ  االعللاحذمرمسللةضىذمالقليمللبذضمرلل ضرب.

رللىذ االعلاحاذمذ مرةللبذذةةعلال ذر لاذمر نللضكذمالسل ميسلليةمذمناقشلاذمرم لا الذذم ذالذ.ذضم يل مر نلضكذمالسل مي
 . مالقةصا يذ ضةمميقذمرةنميذ  ضالااذحبذة نبذمال ماتذمرماري
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مر النللامج.ذضيالكلل ذالللمذالالذمساسللىذرة للالجذمر لل بذحللىذن ايلل ذيعلل ذممللالالذمإل مالةذمالسللةالمةي ي ذ مثا لل ذمملل
الذعلللللىذمرةفكيللللالذمالسللللةالمةي ب،ذضمرةمليللللهذمالسللللةالمةي ب،ذضمرمللللالمالمتذضمإل للللالمءمتذمرمة لللللةذ غللللال ذمرممللللالذ

مرمفلللاظذعللللىذمرميللل ةذمرةناحسلللي ذرلشلللالك .ذإعلللاح ذإرلللىذلرلللك،ذةغ لللبذمرمضعلللضعاتذمرميلللا ةذمالسلللةالمةي ي ،ذ
ذضمرةمليهذمرةناحسب،ذضصياغ ذمالسةالمةي ياتذمرفاعل ذضةنفيلااذحبذمرشالك ذمةع  ةذمرنشا ات.

 

 
 


