
 )باللغة اإلنجليزية( والتمويلبكالوريوس في المحاسبة ال

 ل )مع في المحاستتتبة تالضمو  بشتتتةادك بوالوس و لم تعد الجامعة تقبل طالب جدد في هذا البرنامج ألنه استتتضععن   ه  مالحظة هامة:
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 اإللزامية  وصف المقررات

 

ACF102 - ( 2مبادئ المحاسبة )E 
شمل مواضعع ال قد تالمحاسبة المضعلقة بالمسضحقات تالم شئات تالمواسد الطبعععة  ت  (1ة )مبادئ المحاسبامضداد لمقرس هذا المقرس هو 

 تاألصول غعر الملموسة تالخصوم المضداتلة تالمحاسبة للشراكة تالشركات.

 (ACF101المسبق:  المتطلب(
 

LAW121 -  مبادئ القانون التجاري 

عرف المقرس الطالب  لى المفاهعم األستتتتتاستتتتتعة للقانون الضجاسل. ت بدر خلمحة تاس خعة  ا القانون الضجاسل تتطوسل، ت عر  الطالب ي
 ة المقرس مخضلف العقود الضجاس ألنماط مخضلفة ما م ظمات األ مال ترشتتتتتوال يانونعة مخضلفة ما الملبعة. با ضتتتتتافة غلى  ل ، ي طي 

 ما حعث رحوامةا العامة ترنوا ةا، ت عطي نظرك  لى الرها الضجاسل تالوكاالت الضجاس ة تالسماسرك.

 المتطلب المسبق: ال يوجد((

 

ACF151 - ( 1) اإلدارة الماليةE 

في ستتتتتتتتتتتتتتعاف مالي، تلذل  فةو  بحث الضق عات  يعرف المقرس الطالب  لى مفاهعم تردتات ا داسك المالعة، ت ركز  لى اتخا  القراسات
المستتتتتتضخدمة في األ مال الضجاس ة التخا  القراسات الضي تضوافل مع الجةود المبذتلة لز ادك صرتك رصتتتتتتحاب األ مال في خعئة الشتتتتتتركات. 

ة سر  المال قود تمعزانعت شتتتتتتتتمل المقرس المواضتتتتتتتتعع الضي تم ت اتلةا  لى ستتتتتتتتبعل الملال ال الحصتتتتتتتتر الضحلعل المالي تالقعمة الزم عة لل 
 تالمخاطر تالعائد تتقععم الضدفقات ال قدية المسضقبلعة تتقععم األسةم تالس دات تالضمو ل طو ل األجل.

 )المتطلب المسبق: ال يوجد( 

 
ACF203 - ( 1المحاسبة المتوسطة) E  

لضركعز بشتتتتتول لا   لى شتتتتتول الشتتتتتركات تهذا  بحث المقرس مبادئ المحاستتتتتبة تا جراألات األستتتتتاستتتتتعة   داد البعانات المالعة مع ا
المقرس هو األتل في ستتلستتلة مقرس ا المحاستتبة المضوستتطة. تهو يقدم استتضعراضتتاي شتتامال للعملعة المحاستتبعة الضي نويشتت  في البداية في 

ةم البعانات   داد تفالمحاستتبة المالعة. ستتعقوم الطالب خدساستتة األستتا  المفاهعمي للمحاستتبة، كما ستتعقوم المقرس خضعمعل فةم الطالب 
تستتتتعضم تعر ف الطالب غلى:  المالعة المصتتتت فة تالمعلومات  ات الصتتتتلة تتطبعل األدتات الضحلعلعة في اتخا  القراسات الضجاس ة تالمالعة.

عة تبعان بخعئة المحاستتتبة المالعة تتطو ر المعا عر المحاستتتبعة تفطاس مفاهعمي يستتتض د غلى المحاستتتبة المالعة تاستتتضعرا  العملعة المحاستتت
الدلل تالمعلومات  ات الصلة تبعان األسباح المحضجزك تالمعزانعة العمومعة تال قد تالمد  ون تتقععم المخزتن تتبادل األصول تاألصول 

 غعر الملموسة.
 (ACF102)المتطلب المسبق: 



 
ACF204 - ( 2المحاسبة المتوسطة) E    

ت شتتتتتمل مواضتتتتتعع الخصتتتتتوم المضداتلة تالمخصتتتتتصتتتتتات تااللضزامات المحضملة ( 1هذا المقرس هو امضداد لمقرس المحاستتتتتبة المضوستتتتتطة )
تالمطلوبات غعر المضداتلة تالستتتتتت دات الصتتتتتتادسك بعالتك تلصتتتتتتم تتوم عات األسباح تالقعمة الدفضر ة للستتتتتتةم تحقوف الملبعة تمجمو  خعع 

عل تستتتتتتعاستتتتتتة توم ع األسباح تالقعمة الدفضر ة تاالستتتتتتضلماسات تطر قة حقوف الملبعة تطر قة القعمة العادلة األتساف المالعة ترستتتتتتةم الضف تتتتتت
تاال ضراف با  رادات تطر قة نستتتتبة ا نجام تطر قة استتتتضرداد الضبلفة تا يجاس تالمحاستتتتبة ما يبل المرجر تالمستتتتضاجر تبعان الضدفقات 

 لطالب كعفعة تطبعل بعن مفاهعم المحاسبة العد دك لضحلعل الوضع المالي للشركة.ال قدية تالطر قة المباشرك. سوف  ضعلم ا
 (ACF 203)المتطلب المسبق:  

 
ACF221 -  محاسبة الكلفةE 

المواضتتتتعع الرئعستتتتعة الضي ي طعةا هذا المقرس هي: مقدمة في محاستتتتبة الضبالعف تتصتتتت عف الضبالعف تستتتتلوص الضبلفة تجداتل الضصتتتت عع 
ألنوا  مخضلفة ما الشتتتركات تتبالعف رتامر ا نضات تتبالعف العملعة تنظم تقد ر الضبالعف القائمة  لى ال شتتتاط تالضبالعف تبعان الدلل 

 تنظر ة الضبالعف المض عرك.

 (ACF101)المتطلب المسبق: 

 
ACF252 - ( 2إدارة مالية )E 

 تستتتتعاستتتتة توم ع األسباح تيراسات الضمو لتالرفع المالي ( تستتتتعضم الضركعز  لى تبلفة سر  المال 1يملل المقرس استتتتضمراساي لةداسك المالعة )
االستتتتضراتعجعة طو لة األجل. تهذا ستتتتوف يعطي الطالب فبرك  ا مقداس ما ستتتتوف تدفعه الشتتتتركة للحصتتتتول  لى األموال الضي ستتتتوف 

 فة تضعلل خةعولة سر  المال تسعاسة توم ع األسباح.تسضخدم في شراأل األصول. كما سعضم غطال  الطالب  لى نظر ات مخضل

 (ACF151)المتطلب المسبق: 

 
ACF253 -  التأمين وإدارة الخطرE 

يقدم هذا المقرس مفةوم المخاطر تالضق عات الخاصتتتتتتة خضحد دل تيعاستتتتتته تفداسته. تفي هذا الستتتتتتعاف،   ايا الضامعا كاداك  داسك المخاطر 
 تمبادئه األساسعة الضي ت طبل  لى مخضلف فئات الضامعا.مع ا شاسك غلى دتسل تتظائفه 

 (ACF151)المتطلب المسبق: 

 
ACF272 -  إدارة البنوكE 

ستتوف يستتا د المقرس الطالى  لى فةم طبععة الب وص ترنوا ةا المخضلفة تالمبادئ األستتاستتعة لعملةا تدتسهم في االيضصتتاد. كما يحصتتل 
للب وص تفداسك هعول سر  المال ترسباح الب   ترهمعة جذب يا دك الودائع تالستتتتتتتتتتتتتتعولة تتبو ا الطالب  لى فةم ديعل لبفاية سر  المال 

 محفظة االسضلماس تا يرا  تا جراألات في كل ما هذل المجاالت.

 (ACF252)المتطلب المسبق: 

 



ACF273 –  بنوك وتمويل إسالميE 

الضمو ل ا ستتتتتتتتتتتالمي تتطبعل الشتتتتتتتتتتتر عة ا ستتتتتتتتتتتالمعة في الضمو ل   ةدف المقرس غلى تعلعم الطالب ما هو الضمو ل ا ستتتتتتتتتتتالمي تمبادئ
ا ستتالمي تمفةوم المال تمبادئ الخدمات المصتترفعة ا ستتالمعة تتستتلعع ال تتوأل  لى االلضالفات خعا الخدمات المصتترفعة ا ستتالمعة 

ادية. وال ما رجل الض معة االيضصتتتتالضقلعدية. تهو يستتتضبشتتتف مصتتتادس تاستتتضخدامات األموال للب وص ا ستتتالمعة تدتسها في استتتضلماس األم
ت التك  لى  ل ، فإنه يقدم الطالب غلى الخدمات المالعة الضي تقدمةا الب وص ا ستتتتتتتتتتتتتتالمعة تكعف تخضلف  ا الب وص الضقلعدية. ت قدم 

ة غيجاد الحلول عرلعراي المشتتتتتوالت الضي تواجه المصتتتتتاسف ا ستتتتتالمعة في المماسستتتتتة العملعة بما في  ل   اليضةا بالب وص المركز ة تكعف
 لةا.

 (ACF272)المتطلب المسبق: 

 
ACF305 -  المحاسبة المالية المتقدمةE 

 ض تتتتتتتما المقرس مواضتتتتتتتعع المحاستتتتتتتبة الم دمجة تفقا لطر قة الشتتتتتتتراأل تطر قة دمج حقوف المستتتتتتتاهمعا تف داد البعانات المالعة الموفقة 
ابات  قود ا يجاس طو لة األجل تمفةوم العمالت األج بعة للشتتتتتتتتتتتتركات القاب تتتتتتتتتتتتة تالشتتتتتتتتتتتتركات الضابعة في تاس   الدمج تبعدل تحستتتتتتتتتتتت

 تالمعامالت تا خالغ. 

 (ACF204)المتطلب المسبق: 
 

ACF311 - معايير المحاسبة الدولية E  
لمالعة، ايقدم المقرس معا عر المحاسبة الدتلعة تفصداسها تالموضو ات  ات الصلة ملل غطاس الضقاس ر المالعة الدتلعة ت رت  البعانات 

( تصتتتعخ رلرس تستتتعاستتتات IAS3) 3( تمعا عر الضقاس ر المالعة IFRSكما ي طي ا فصتتتاح تالمعا عر الدتلعة   داد الضقاس ر المالعة )
المخزتنات تا  رادات ترنوا  األصتتتتتتتتتتتتتتول ت  (IAS1) 1معا عر الضقاس ر المالعة ت  (IAS8) 8محاستتتتتتتتتتتتتتبعة ملل معا عر الضقاس ر المالعة 

 ال قدية.تالضدفقات 
 (ACF204)المتطلب المسبق: 

  
ACF312 - نظرية المحاسبية الE 

 ض اتل هذا المقرس مفاهعم نظر ة المحاستتبة ما لالل دساستتة العد د ما المفاهعم المحاستتبعة الرئعستتعة ملل: القعا  المحاستتبي تالمبادئ 
 المحاسبعة تالمعا عر تاال ضراف با  رادات تالمعامالت المحاسبعة للض خم.

 (ACF311)المتطلب المسبق: 

 

ACF322 -  المحاسبة اإلداريةE 
 ركز المقرس  لى استتتتتضخدام المعلومات المحاستتتتتبعة ألغرا  داللعة خدالي ما الضركعز  لى ا فصتتتتتاح الخاسجي في المحاستتتتتبة المالعة، 

عات الرئعستتتعة جم تالربح تف داد المعزانت  طي المقرس الموضتتتو ات الرئعستتتعة هي: شتتترح ستتتلوص الضبلفة تتحلعل العالية خعا الضبلفة تالح
تاستتتتضخدام المعلومات  ات الصتتتتلة التخا  القراسات مع الضركعز  لى القراسات الض فعذية تيراسات الضستتتتععر تالريابة ا داس ة في الم ظمات 

 الالمركز ة تمعزانعة سر  المال.



 (ACF 221)المتطلب المسبق: 
 

ACF332 - معايير التدقيق الدولية 

 ض تتتتتتتتما هذا المقرس  دداي ما الموضتتتتتتتتو ات المضعلقة بالمعا عر الضي ت ظم  ملعة الضديعل تلدمات ال تتتتتتتتمان بما في  ل : تالمعا عر 
 العامة تمعا عر العمل المعداني تمعا عر الضقاس ر تاألهداف العامة للمديل المسضقل تالضخطعع تتجةعز الضديعل تمرايبة الجودك تمسرتلعة

ة تمخاطر ال ا تتقاس ر مراجعة الحستتابات تاألحداا الالحقة تال ظر بصتتفة لاصتتة في غجراألات مراجعة البعانات المديل  ات الصتتل
 المالعة.

 (ACF204)المتطلب المسبق: 

 

ACF342 - المحاسبة اإلسالمية E  

المعة المالعة للمرستتتستتتات ا ستتت ض تتتما المقرس الضطوس الحد ث في المحاستتتبة ا ستتتالمعة تال ظر ة تالعملعة ترهداف تمفاهعم المحاستتتبة 
تالمعا عر المحاستتتبعة ا ستتتالمعة ملل الم تتتاسبة تالمرابحة تالضبافل تال ظام المحاستتتبي في المرستتتستتتات ا ستتتالمعة تالمعالجة المحاستتتبعة 

 تف داد البعان المالي للمرسسات ا سالمعة. للعد د ما الوسائل المالعة ا سالمعة تالعملعات

 (ACF273)المتطلب المسبق: 

 
ACF343 - تطبيقات الحاسوب في المحاسبة والمالية E  

يحضول هذا المقرس  لى دساستتة استتضخدام الحاستتوب لضطو ر تصتتعانة نظم حف  الستتجالت المحاستتبعة تاتخا  القراسات ا داس ة باستتضخدام 
-Easyباستتتتتتتتضخدام خرنامج ا زل ستتتتتتتتوف  ) البعانات المحاستتتتتتتتبعة تالمالعة تتستتتتتتتتجعل المعامالت الضجاس ة العومعة تتوفعر البعانات المالعة

soft كما يطوس يدسك الطالى  لى غ داد البعانات المالعة تالضحلعل المالي تالقعمة الزم عة لل قود تتقععم األستتتتتتةم تالستتتتتت دات تمعزانعات .)
 سر  المال.

 (ENG101 + CS104 + ACF151)المتطلبات المسبقة: 

 

ACF354 - االستثمار وإدارة المحافظ E  

ي طي المقرس المواضتتتتتتتتتتتعع المضعلقة بالخلفعة ال ظر ة تالعملعة لعملعة االستتتتتتتتتتتضلماس تاألدتات تاألستتتتتتتتتتتالعى المستتتتتتتتتتتضخدمة في تقععم ردتات 
االسضلماس المالي. تبا ضافة غلى  ل ، فإنه  ركز  لى تطو ر مةاسات الطالى الضحلعلعة لضوضعح العالية خعا المخاطر تالبعان المالي 

 محفظة االسضلماس ة تا داسك تتقععم ردائةا.الوامن خع ةما  لى الجانى ا داسل، تمع  ل ، يسضبشف تبو ا تكعفعة تحقعل الض

 (ACF252)المتطلب المسبق: 

 
ACF374 - أسواق مالية E  

. العمالتيشتتمل المقرس تحد د لمستتة رستتواف هي: رستتواف سر  المال ترستتواف المال تستتوف المشتتضقات ترستتواف الرها العقاسل ترستتواف 
 كما سوف  ض ما المقرس شرحاي لجمعع األتساف المالعة المضداتلة في هذل األسواف تآلعة تسععر هذل األدتات.

 (ACF151)المتطلب المسبق: 

 



ACF433 - التدقيق E    

لداللععا ترلاليعات المة ة تلصتتتتتائؤ تمستتتتترتلعات المديقعا ا يستتتتتضعر  المقرس بشتتتتتول شتتتتتامل مواضتتتتتعع الضديعل الداللي تالخاسجي
تالخاسجععا تردلة الضديعل تالضوصعل ترلذ  ع ات الضديعل تنظام الريابة الداللعة، ت  ايا المقرس ري تتتتتتتتتتتتتتاي استتتتتتتتتتتتتتضخدام معا عر المراجعة 

تلدمات ال تتتتمان األلرس، ت  ايا  تالمحاستتتتبة المقبولة  موماي لمراجعة البعانات المالعة )خرنامج الضديعل( تتقاس ر مراجعي الحستتتتابات
 تطوسات الضديعل الرئعسعة في القرن العشر ا. رلعراي 

 (ACF332)المتطلب المسبق: 

 
ACF435 –  أخالقيات المهنةE 

مقرس رداأل جعد، كما  ض اتل الت  ض اتل المقرس يوا د رلاليعات المحاستتتتتتتتبعا المة ععا لمستتتتتتتتا دك الطالب  لى الحفاة  لى مة ة ملضزمة 
المضعلقة بمدس ت ي المحاستتتبعا خضطوس المبادئ تالقوا د الستتتلوص األلاليعة. كما  ض اتل ا جابة  لى بعن األستتتئلة، بما في  ل  تل  

م ايشة   اصر األلاليعات ت  ع الحلول الم اسبة للضعامل مع الق ايا األلاليعة المضعلقة خبعئة العمل ملل البعانات المالعة الم للة 
 عة للشتتتتركات تا خالغ  ا المخالفات. تتستتتتضخدم ملل هذل الحاالت بشتتتتول تال ا تاالستتتتض الل تالف تتتتائح المالعة تالمستتتترتلعة االجضما

مقضصتتد لضوضتتعح المبادئ العامة. ت  صتتى الضركعز  لى اكضستتاب مةاسات الضفبعر الالممة  دساص تحل الق تتايا األلاليعة الصتتعبة في 
 موان العمل.

 (ACF433)المتطلب المسبق: 

 
ACF444 -  نظم المعلومات المحاسبيةE 

 ا طاس العام ل ظام المعلومات المحاستتتتبعة تالضعامل مع تعلعم الطالى كعفعة تحلعل تتصتتتتمعم تتطو ر نظام المحاستتتتبة المقرس هو هدف

 تتصمعم ال ظم تتطوسها. تتدفل لرائع الوصائل تيا دك خعانات المحاسبة تالضرمعز تالريابة الداللعة

 (ACF343)المتطلب المسبق:  

 

ACF461 - تحليل مالي E  

تبعان الضدفل  تالمعزانعة العمومعة هذا المقرس ستتتتتتتتتتتوف يعر  الطالب  لى مفاهعم تردتات الضحلعل المالي الذل  ركز  لى خعان الدلل
ال قدل. تبا ضتتتتتتتافة غلى  ل ، فإن رحد الجوانى الرئعستتتتتتتعة للضحلعل المالي  ض تتتتتتتما استتتتتتتضقراأل رداأل الشتتتتتتتركة المستتتتتتتبل في تقد ر األداأل 

تيعمة تستتتتتتالمة مطالبات المد  عا تضتتتتتتمانةا ضتتتتتتد موجودات الشتتتتتتركة. ت وظف المقرس تق عات ملل  تحلعل تدفل  المستتتتتتضقبلي للشتتتتتتركة
 األموال  تال سى المالعة لفةم المشاكل تالفر  البام ة في يراس االسضلماس رت الضمو ل.

 (ACF204 + ENG102)المتطلبات المسبقة: 

 
ACF491 –  التدريب العمليE 

ضزت د الطالب بفرصتتتتة اكضستتتتاب الخبرك في رماكا العمل تترجمة الضعلم في الفصتتتتول الدساستتتتعة غلى مماسستتتتة فعلعة. تم تصتتتتمعم المقرس ل
ت ركز  لى تعز ز مةاسات الطالب العملعة تالقاخلة للضحو ل حعث  ضم اكضستتتتتاب المز د ما المعرفة تالمةاسات الصتتتتت ا عة الالممة للضقدم 

بشتتتول جعد في خعئة  مل مض و ة صقافعاب. با ضتتتافة غلى  ل ، فإنه يستتتا د الطالب  لى الضفبر المة ي. هذا المقرس يمو ةم ما العمل 



 في المةاسات الضي  ضعلمونةا تالفوائد الموضسبة ما تجربة الضدس ى.

 ساعة معتمدة( 90)المتطلب المسبق: 
 

ACF499 - بحث تطبيقي في العلوم المالية والمحاسبة 

اا المحاستتتتتتبة الضطبعقعة.  زتد المقرس الطالب باستتتتتتاستتتتتتعات البحث المضعلقة بالمحاستتتتتتبة المالعة تا داس ة تم غ داد المقرس كمقدمة ألبح
ت قومون بالضحقعل في المعلومات المحاستتتتتبعة تفدلالةا تفخالغ ا داسك   ةا. كما تم تصتتتتتمعم المقرس لب األ المةاسات األستتتتتاستتتتتعة للطالب 

 ظف خ جاح. جراأل البحوا المحاسبعة الضطبعقعة الضي تو 

 (ACF491 + BA307)المتطلبات المسبقة: 

 المقررات االختيارية وصف

 

BA109 - ( 2مبادئ اإلدارة )E 

 ض اتل المقرس مفاهعم الم ظمة تلصتتتتتائصتتتتتةا ترشتتتتتوالةا القانونعة. ت ركز  لى توفعر فةم شتتتتتامل لوظائف الم ظمة )ا نضات تالضستتتتتو ل 
 تالمعلومات تا داسك. با ضافة غلى  ل ، فإنه ي طي  الية الم ظمة مع البعئة المحعطة خةا.تالضمو ل تالمواسد البشر ة تالمعرفة 

 (BA108)المتطلب المسبق: 

 

ECO208 -  نقود وبنوكE 

هذا المقرس هو دساستتتتتتة تمةعدية لدتس المال في ال ظام االيضصتتتتتتادل، مع الضركعز  لى األستتتتتتواف تالمرستتتتتتستتتتتتات، حعث  وجد العد د ما 
لضي تردل غلى جوانى مخضلفة ما االيضصتتتتتتتتتتتتتتتاد البلي الحد ث.  ركز المقرس  لى بعن الع اصتتتتتتتتتتتتتتر المفعدك  لى الضعلعم مجاالت اال

ايضصتتتتادل الفعال ت  طي المجاالت الفر عة، األستتتتواف المالعة تالمرستتتتستتتتات المالعة تالب وص المركز ة تالضمو ل الدتلي تال ظر ة ال قدية. 
 سواف تالمرسسات تتقديم ال ظر ة ال قدية.تسوف  ركز الطالب اهضمامةم  لى األ

 (ECO102 + ACF151المتطلبات المسبقة: (

 

ACF231 - المحاسبة الضريبية 
 ض اتل المقرس مخضلف جوانى ال تتترائى، ملل دفع ال تتترائى بشتتتول  ام تال تتترائى المزدتجة تالضةرب ال تتتر بي تالمستتتاتاك ال تتتر بعة. 

 ظر ة تالعملعة ل تتتتتتر بة الدلل تيوانعا ضتتتتتتر بة المبععات في العالم ت وضتتتتتتح  ل  ما ت لى تجه الخصتتتتتتو ،  ضم ت طعة الجوانى ال
 لالل األمللة تالحاالت.

 (ACF204)المتطلب المسبق: 
 

ACF241 - محاسبة حكومية 

لمعزانعة استتوف ي طي المقرس المفاهعم األستتاستتعة للمبادئ تالمماسستتات المحاستتبعة في الحوومة تالم ظمات غعر الةادفة للربح تمفاهعم 
 تتخصعؤ حسابات الص دتف للوحدات الحوومعة تالريابة المالعة.

 (ACF102المتطلب المسبق: (



 
BA241 –  أساليب كمية في اإلدارةE 

يقدم المقرس مقدمة لمفاهعم تتطبعقات األسالعى البمعة في ا داسك، تهو يطوس البفاألك الر اضعة تا حصائعة الالممة لضسةعل الضقدم في 
ت غداسك العملعتات تاتختا  القراسات الضجتاس تة، تلبا هتذا المقرس يعضمتد  لى المفتاهعم تالضحلعتل التذل تتدس  في مبتدر ا حصتتتتتتتتتتتتتتتاأل مقرسا

(STA101). لى تطو ر األستتتتتتتالعى البمعة ملل البرمجة الخطعة تالحستتتتتتتاستتتتتتتعة تال ظر ة الل ائعة تمشتتتتتتتاكل ا يصتتتتتتتال   ركز المقرس 
ا ضتتتتتافة غلى لع االنضظاس تنظر ة اللعبة تالمحاكاك. تتستتتتتضخدم األستتتتتالعى البمعة في جمعع تالضخصتتتتتعؤ تنظر ة الشتتتتتبوة تالطاخوس ب

يطا ات األ مال تالحوومة تالقطا  غعر الربحي لاليضصاد. ت جى رن تساهم المشاسكة الفعالة في ص ع القراس تفةم تتفسعر البعانات 
 ا حصائعة.

 (STA101المسبق:  )المتطلب
 

ACF455 –  المؤسسيةالحاكمية 

 ض اتل المقرس  دداي ما المواضتتتعع المضعلقة بالمفاهعم األستتتاستتتعة لحوكمة الشتتتركات تتطوس الفبر المرستتتستتتي تالضحديات األلاليعة الضي 
تواجه حوكمة الشتتتتتركات ت شتتتتترك مبادئ ل تتتتتمان فعالعة حوكمة الشتتتتتركات. كما  ض اتل المقرس مفةوم نظر ة الوكالة تمبادئةا تتاجباتةا 

)لج ة الضديعل تمجلس ا داسك تالمديقعا  اهمعا ت اليضةا بحوكمة الشتتتتتتركات تدتس الجةات المع عة في حوكمة الشتتتتتتركاتتحقوف المستتتتتت
الختتاسجععا تالمتتديقعا التتداللععا(. ت التك  لى  لتت ،  ض تتاتل المقرس غداسك المختتاطر تكفتتايتتة سر  المتتال تفداسك مختتاطر االئضمتتان تفداسك 

تفداسك المخاطر تفداسك محفظة السعولة المسضقرك تفداسك مخاطر السوف تفداسك مخاطر رسعاس الفائدك تفداسك مخاطر السعولة تفداسك الخز  ة 
 مخاطر العملة تالشفافعة تا فصاح في البعانات المالعة للب وص تالعالية خعا تحلعل المخاطر تا شراف  لى الب وص.

 (ACF354)المتطلب المسبق: 

 
ACF492 - المحاسبة والتمويل مواضيع مختارة في E  

بعن المواضعع في المحاسبة تالمالعة، تهو يموا مجمو ات ص عرك ما الطالب المضقدمعا للعمل  لى مواضعع مخضاسك المقرس يقدم 
في محاستتتتبة تتمو ل الفوائد تتطو ر يدستةا  لى مضابعة المصتتتت فات  ات الصتتتتلة تالقعام بعمل مستتتتضقل. يد تض عر محضو ات المقرس ما 

 غلى رلرس ا ضماداي  لى مصلحة ر  األ هعئة الضدس س تالطالى.س ة 
 (ACF312 )المتطلب المسبق:

 


