
  املحاسبةالعلوم املالية و بكالوريوس في 

 

  رقررا املوصف 

 

 متطلبا  التخصص اإلجبارية
 

ACF102 - ( 2مبادئ املحاسبة )E  

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات العملية األساسية في املحاسبة املالية. ويغطي املوضوعات االتية: 

،ء، املجلالت واملتحققات، األصو  امللموسة، االلتزااات املحداولة، الرراا،ء ورراات القياس واالفصاح عن النقدية، العمال

 املتاهمة، اعلواات راس املا  ، األرباح املوزعة واملححجزة. 

 (ACF101)املتطلب السابق:   

 

ACF151   - ( 1) اإلدارة املاليةE  

العملية األساسية التخاذ القرارات في التياقات املالية. ويغطي صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الحفصيلية واملهارات 

املوضوعات االتية: اقداة في اإلدارة املالية، وتفتيرات القوائم املالية، القيمة الزانية للنقود، العائد واملخاطرة، املوازنة 

 الرأسمالية، تقييم األسهم والتندات، والحمويل طويل االلل.

 (ACF101)املتطلب السابق: 

 

ACF203 - ( 1املحاسبة املتوسطة )E  

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة املحقداة واملهارات العملية لحطبيق اعايير املحاسبة واإلبالغ املالي الدولية. ويغطي 

ة، العمال،ء، تقييم املخزون، اعايير اإلبالغ املالي الدولي، االطار املفاهيمي للحقارير املالية، القوائم املالياملوضوعات االتية: 

 املعدات واملمحلكات، املصادر الطبيعية واألصو  الغير الموسة.

 (ACF102)املتطلب السابق: 

 

ACF204 - ( 2املحاسبة املتوسطة )E  

حقدم بيئة صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة املحقداة واملهارات العملية باإلطار املفاهيمي للمقاسبة املالية وعالقتها ب

االعما . ويغطي املوضوعات االتية: االلتزااات املححملة، وااللتزااات طويلة االلل ، حقوق امللكية، االستثمارات، االعتراف 

 باإليراد ، اقاسبة االستئجار ، الحغييرات  واالخطا،ء املحاسبية، وقائمة الحدفقات النقدية. 

 (ACF203)املتطلب السابق: 

 

 

 



ACF221 - الكلفة  محاسبةE  

يهدف هذا املقرر لتزويد الطالب بالفهم واملعرفة الحفصيلية في اقاسبة الحكاليف. ويغطي املقرر: طبيعة واصدر وهدف 

املعلواات اإلدارية، تكاليف األواار، والحكاليف املبنية على أساس األنرطة، تكاليف املراحل، الحكلفة املحغيرة وااحصاص 

 واملوازنة الراالة، املوازنات املرنة والحكلفة املعيارية وتقليل االنقرافات. الحكلفة، اقاسبة املتجولية

 (ACF101)املتطلب السابق: 

 

ACF231 -  املحاسبة الضريبية 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بالفهم واملعرفة الحفصيلية واملهارات العملية األساسية في املحاسبة الضريبية. ويغطي 

هدف وظيفة الضريبة، اجا  ضريبة الدخل، ضريبة الدخل للموظف وضريبة العمل الحر، ضريبة  املوضوعات االتية:

الدخل ان املمحلكات واالستثمارات، احتتاب ضريبة الدخل وااللتزام الضريبي، ضريبة عوائد راس املا  ، فقص االلتزام 

 فة في البقرين ودو  اجلس الحعاون الخليجي.الضريبي والطعونات والنزاعات والعقوبات الضريبية، ضريبة القيمة املضا

 (ACF102)املتطلب السابق: 

 

ACF252 - ( 2إدارة مالية )E  

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملهارات واملعرفة الضريبية في اإلدارة املالية. ويغطي املوضوعات االتية: تكلفة حقوق 

ملا ، الرافعة املالية ، سياسة الحوزيعات، إدارة راس املا  العاال، وقرار امللكية، املديونيات وراس املا ، نظريات هيكل راس ا

 الحمويل طويل االلل. 

 (ACF151)املتطلب السابق: 

 

ACF280 -  قانون الشركا  واألعمال 

املرتبطة صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بالفهم واملعرفة الحفصيلية باإلطار القانوني العام والجوانب القانونية املحددة 

باألعما . ويغطي املوضوعات االتية: عناصر النظام القانوني، وتركيل العقود، واملححوى ، والخرق ، والحعويضات ، 

واإلهما  املنهي ، وقانون العمل ، وتكوين الرراات ، واألنواع ، وتمويل رأس املا  والصيانة ، واألرباح ، واإلدارة ، واإلعتار 

 راات والتلوك الجنائي.والحصفية ، واححيا  الر

 (ACF151)املتطلب السابق: 

 

ACF305 -  املحاسبة املالية املترقدمةE  

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بالفهم واملعرفة املحقداة املرتبطة بالحعااالت املحاسبية اع األطراف ذات العالقة بالرركة. 

االستثمارات، اعداد القوائم املالية املوحدة، ترلمة العمالت  ويغطي املوضوعات االتية: طريقة حقوق امللكية للمقاسبة عن

 األلنبية، والعمليات املرتبطة برراات األشخاص.

 (ACF204)املتطلب السابق: 

 

 



ACF310 -  الصيرفة والتمويل اإلسالمي 

املوضوعات االتية: أسس  صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بالفهم واملعرفة املحقداة في الصيرفة والحمويل اإلسالاي. ويغطي

ووظائف وأهداف الحمويل اإلسالاي والنظام املصرفي ، واألطر الحنظيمية واملجستية ، وابادئ املعااالت املالية اإلسالاية ، 

اع ، وأنواع الودائع وأدوات االستثمار في البنوك اإلسالاية ، واملرابقة ، واملضاربة ، واملراركة ، واإللارة ، والتالم ، االسحصن

 الخداات املصرفية اإلسالاية ، والحوكمة في البنوك اإلسالاية واملجستات املالية.

 (ACF252)املتطلب السابق: 

 

ACF322 -  املحاسبة اإلداريةE  

يعحمد املقرر على املعرفة املكتتبة في اقاسبة الحكاليف وتهدف لحطوير اعرفة واهارات الطالب في تطبيق تقنيات املحاسبة 

ية على املعلواات الكمية والنوعية إلدارة أدا،ء االعما . ويغطي املوضوعات االتية: الجوانب التلوكية املحقداة للحكلفة، اإلدار 

تقليل  الحكلفة الحجم الربح؛ افاهيم احقداة في الحخطيط املحكاال واملوازنة، إدارة األدا،ء في املنظمات الالاركزية ؛ اتخاذ 

 ريوهات اخحلفة ؛ تقديد األسعار لألغراض الداخلية والخارلية.القرارات ذات الصلة في سينا

 (ACF221)املتطلب السابق: 

 

ACF351 -  أسواق ومؤسسا  مالية 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة واتحوى ان املهارات املحقداة في املجستات واألسواق املالية. ويغطي املوضوعات 

ية ، وسوق املا  ، وسوق األوراق املالية ، وسوق التندات ، وسوق الرهن العقاري ، والتوق االتية: اقداة عن األسواق املال

 األلنبي ، وسعر الصرف على املدى القصير والطويل ، وتقييم األوراق املالية وأسواق املرحقات.

 (ACF252)املتطلب السابق: 

 

ACF353 -  إدارة االستثمار 

عرفة واملهارات املحقداة في إدارة االستثمار. ويغطي املوضوعات االتية: اقداة في إدارة صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بامل

االستثمار وتاريخ األسواق املالية، أسواق األوراق املالية واألدوات املالية، نظرية املحفظة، تخصيص األصو  ، وتقتين 

، ابادئ تقييم األصو  ، تقييم األسهم ، تقييم  املحفظة ، فرضيات كفا،ءة التوق ، استراتيجيات الحنويع واالستثمار

التندات ، األصو  القابلة للحقويل وتقييم الضمانات، إدارة املخاطر وتقييم األدا،ء ، الصناديق املرتركة وصناديق الحقوط 

 ، والقضايا املعاصرة في إدارة االستثمار.

 (ACF351)املتطلب السابق: 

 

ACF360 -  التدقيق وخدما  التأكيد 

والقيم املهنية في خداات الحدقيق والحأكيد. ويغطي املوضوعات صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة املحقداة واملهارات 

االتية: أطار عمل وتنظيم الحدقيق، الحخطيط للحدقيق وتقييم الخطر، نظام الرقابة الداخلية، ادلة الحدقيق، إلرا،ءات 

ودورة الحقصيل، وتدقيق الحيازة واملصروفات، تدقيق اإلنحاج، والحمويل ودورة االستثمار،  الحدقيق، والعينة، وتدقيق االيراد

 االسحمرارية واالحداث الالحقة، كحابة الحقرير النهائي للمرالعة.



 (ACF204)املتطلب السابق: 

 

ACF370 -  تحليل البيانا  للمحاسبة والتمويل 

حقداة واملهارات العملية في لوانب تقليل البيانات للمقاسبة والحمويل. ويغطي صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة امل

املوضوعات االتية: اعداد البيانات، وتنظيفها، النمذلة، الحقييم، الحصور، تقليل بيانات املرالعة، تقليل املحاسبة 

 اإلدارية، تقليل القوائم املالية والضريبة.

 (ACF221 & ACF252)املتطلب السابق: 

 

ACF401 -  اإلبالغ املالي 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات املحخصصة لحطبيق اعايير املحاسبة واالبالغ املالي الدولية. ويغطي 

ض، ربقية املوضوعات االتية: تطبيق اعايير اإلبالغ املالي الدولية ألو  ارة، االحداث الالحقة بعد فترة الحقرير، تكاليف القرو 

التهم، الحقارير املالية املجقحة، انخفاض قيمة األصو ، الدفع على أساس التهم، األصو  غير املحداولة املححفظ بها للبيع 

والعمليات املحوقفة، قطاعات الترغيل، إيرادات العقود، املحاسبة واالفصاح عن املنح واملتاعدات الحكواية، ازايا 

 .املوظفين واألصو  البيولولية

 (ACF305)املتطلب السابق: 

 

ACF411 -  املحاسبة املالية واإلفصاح للمؤسسا  اإلسالمية 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بالفهم واملعرفة الناقدة واملهارات املحخصصة املحعلقة باملحاسبة املالية واجستات واعداد 

املفاهيمي ألعداد الحقارير املالية في املجستات املالية الحقارير للمجستات اإلسالاية، يغطي املوضوعات االتية: اإلطار 

اإلسالاية، احدث اإلصدارات في اعايير املحاسبة اإلسالاية اثل: املرابقة، املضاربة، املراركة، التلم، االسحصناع، 

اية، والحقارير عن االيجارة، الزااة، االستثمارات والعرض واالفصاح العام في القوائم املالية للمجستات والبنوك اإلسال 

 العمالت األلنبية في املجستات اإلسالاية.

 (ACF310)املتطلب السابق: 

 

ACF450 -  تمويل األعمال الريادية 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بالفهم واملعرفة الناقدة واتحوى ان املهارات املحخصصة في تمويل املراريع. ويغطي 

ريادة األعما ، وتقييم املراريع الريادية، واستراتيجيات الحمويل، ولداو  الرسملة، املوضوعات االتية: اقداة في تمويل 

، واتحقبل تمويل املراريع  blockchain، وتقليل تقنيات  blockchainوقرارات الحمويل ، وابحكار نماذج األعما  باسحخدام 

 في املكة البقرين.

 (BA161 & ACF352)املتطلب السابق:   

  

 

 



ACF453 -  إدارة املحافظ 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الحفصيلية والناقدة لحمكين الطالب ان تكوين وتقليل وإدارة املحفظة االستثمارية. 

ويغطي املوضوعات االتية: اقداة في إدارة املحافظ، استراتيجيات إدارة اقفظة األسهم ، اخاطر املحفظة واقاييس العائد ، 

( ، نموذج تتعير املراجحة CAPMاراويتز ، نماذج سوق رأس املا : نموذج تتعير األصو  الرأسمالية )نظرية اقفظة ا

(APT تقييم املحفظة األدا،ء ، إنرا،ء املحفظة الخاصة، إدارة املحافظ واملرحقات ، اراقبة املحفظة وإعادة املوازنة بين ، )

 صو  املهنية ، واستراتيجيات إدارة اقفظة التندات.إدارة األ 

 (ACF353)املتطلب السابق: 

 

ACF456 -  التحليل املالي والترقييم 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الحفصيلية والناقدة لحمكين الطالب ان الرا،ء تقليل االي احعمق. ويغطي 

البيانات املالية، األنرطة الترغيلية ، أنرطة االستثمار ، األنرطة الحمويلية ، املوضوعات االتية: اقداة في الحقليل املالي، 

 النتب املالية ، تقليل الحدفقات النقدية ، تقليل الربقية ، تقليل االئحمان وتقليل وتقييم حقوق امللكية.

 (ACF305 & ACF353)املتطلب السابق: 

 

ACF457 -  إدارة املخاطر املالية 

ر لتزويد الطالب بالفهم واملعرفة الناقدة في إدارة املخاطر املالية. ويغطي املوضوعات الحالي: أنواع املخاطر صمم هذا املقر 

املالية، إدارة اخاطر األصو  ، املحفظة االئحمانية ، سعر الفائدة ، سعر الصرف ، االئحمان ، املرحقات ، العمليات ، 

الحقوط ، العالقة املحبادلة بين املخاطر والعائد ، إدارة املخاطر. في قرارات  الحدفقات النقدية ، اخاطر الحعرض للموازنة ،

، وإدارة املخاطر املالية  CAPM & WACCاالستثمار الرأسمالي ، قيمة األسهم العادية والديون في اخاطر هيكل رأس املا  ، 

 الدولية.

 (ACF353)املتطلب السابق: 

 

ACF464 - ا  املهنة الحوكمة املؤسسية وأخالقي 

صمم هذا املقرر ليغطي اجموعة ان املوضوعات املحقداة املرتبطة بالحوكمة واخالقيات املهنة. اهداف حوكمة الرراات ، 

املال،ءاة واألهمية ، ابادئ انظمة الحعاون االقحصادي والحنمية ، حوكمة الرراات ، ابادئ انظمة الحعاون االقحصادي 

ظريات الكاانة ورا،ء حوكمة الرراات ، ادونة حوكمة الرراات في املكة البقرين ، اجلس والحنمية ، حوكمة الرراات ، الن

اإلدارة: الهيكل ، األدوار واملتجولية ، لجان اجلس اإلدارة ، املتجولية االلحماعية للرراات وأخالقيات املحاسبة والتلوك 

املنهي: املبادئ والقواعد والتهديدات واألخالقيات املطبقة  املنهي: املبادئ والقواعد والتهديدات وأخالقيات املحاسبة والتلوك

 على رراات املحاسبة واألخالقيات املطبقة على الضرائب واملحاسبة اإلدارية.

 (ACF360)املتطلب السابق: 

 

 

 



ACF471 -  نظم املعلوما  املحاسبية 

ملعلواات املحاسبية. ويغطي املوضوعات االتية: صمم هذا املقرر ليغطي اجموعة ان املعارف واملهارات املحخصصة في نظم ا

اكونات نظام املعلواات املحاسبية، والحطوير، والحوثيق ، وقواعد البيانات العالئقية ، واالححيا  ، وإسا،ءة اسحخدام 

 الكمبيوتر والجرائم اإللكترونية ، وأان األنظمة وحمايتها ، ودورات األعما .

 (ACF370)املتطلب السابق: 

 

ACF491 -  التدريب العمليE   

الحدريب الداخلي عبارة عن تجربة عمل ارتبة تقحوي على تجربة عملية اتبقة ويتمح للطالب بحققيق أهداف الحدريب التي 

تحماش ى اع أهداف انظمة أو واالة اهنية املررفة على تدريب الطالب. يوفر الحدريب فرًصا السحكراف الخيارات الوظيفية، 

ات املهنية، وتشجيع تطوير املهارات في اجا  الذي يخحاره الطالب. يتمح الحدريب للطالب بربط الجانب واخحبار الخيار 

 .النظري بالخبرة العملية باإلضافة إلى تطوير اهارات لديدة يمكن نقلها إلى أصحاب العمل في املتحقبل

 (ساعة اعحمدة 90)املتطلب السابق: 

 

ACF499 - الية واملحاسبية بحث تطبيرقي في العلوم امل 

 اا يكون 
ً
في هذا املقرر يطبق الطالب بركل نقدي انهجيات البقث املناسبة إللرا،ء بقث تطبيقي اع تقرير بقثي راال. عادة

البقث الذي يحم إلراؤه اولًها إلى اراال العمل الواقعية أو املواقف التي يخحارها الطالب ويحم الحققق ان صحتها ان قبل 

ا يعطي الفرصة للطالب لحقمل اتجولية تنفيذ البقث الحطبيقي بحوليه ان املررف. سيتحخدم الطالب اررف املقرر. هذ

املعرفة واملهارات املكتتبة في املقررات التي سبق دراستها وتنفيذها في البقث. سُيطلب ان الطالب الحخطيط لعملهم وتتليم 

 بة الترابه واالقحباس وكحابة تقرير الراال للبقث.البقث في املواعيد النهائية ، كما يقحالون إلى إظهار نت

 (ACF307)املتطلب السابق: 

 

 

 مرقرر من هذه املرقررا ( 2ساعا  معتمدة / يتم اختيار  6) اإلختياريةمتطلبا  التخصص 

 

ACF431 -  املحاسبة الضريبية املترقدمة 

رائب املحقداة. يغطي املوضوعات االتية: أنظمة صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بالفهم واملعرفة الناقدة في اجا  الض

الضرائب املقارنة على املتحوى الدولي، واتاهمة الحأاين الوطني للدخل الخاضع للضريبة والتزااات ضريبة الدخل، 

لية والضرائب لهيكل الرركة الجماعي، وتأثير الضريبة على اتحوى األعما  ، وقضايا الضرائب املحقداة في املكاسب الرأسما

وامليراث ، والحخطيط الضريبي ، الحجنب و الحقليل ان االححيا  الضريبي والعقوبات على عدم االاحثا  واملالذات الضريبية 

 واالزدواج الضريبي واالسحدااة.

 (ساعة معتمدة ACF231 & 100)املتطلب السابق: 

 



ACF440 -  املحاسبة في الرقطاع العام 

الفهم واملعرفة الناقدة ملحاسبة القطاع العام بالرلوع إلى املكة البقرين. يغطي صمم هذا املقرر لتزويد الطالب ب

املوضوعات الحالية: الطبيعة والخصائص، املوازنة: املحاسبة والحقارير ، ايزانية الدولة والحتابات الخحااية: املكة البقرين 

يع الرأسمالية ، االلتزااات العااة طويلة األلل وخداة ، اقاسبة األنرطة الترغيلية الحكواية ، األصو  الرأسمالية واملرار 

الواالة والصناديق االئحمانية. تقليل األدا،ء املالي الحكواي واوازنة  -الدين ، أنواع أنرطة االعما ، واألنرطة االئحمانية 

 (.IBSASوقياس األدا،ء وقياس واملعايير املحاسبية الدولية للقطاع العام )

 (ACF305)املتطلب السابق: 

 

ACF458  -  التأمين والتكافل 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بالفهم واملعرفة الناقدة في الحااين الحكافلي ، ويغطي املوضوعات االتية: أنواع املخاطر 

ها، افهوم اسبابها وعناصرها، الحااين الحقليدي ابادئه وأنواع عقوه واثاره وانقضاؤه ، القواعد الفنية والقانونية التي تقكم

الحكافل والفرق بينه وبين الحااين الحقليدي والفرق بينه وبين الحااين الحقليدي ، رراات الحااين الحكافلي وطبيعتها وعقودها ، 

 إعادة الحااين واملعايير الررعية للحااين.

 (ACF310)املتطلب السابق: 

 

ACF459 -  مالية دولية 

املعرفة الناقدة واملهارات املحخصصة في الحمويل الدولي. ويغطي املوضوعات الحالية: صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بالفهم و 

فهم الحمويل في التياق الدولي ، ولهات النظر الحاريخية وأسس الحمويل الدولي ، والفرص واملخاطر املرتبطة بالحمويل الدولي 

( في البيئة الدولية ، إدارة اخاطر العمالت MNCالجنتيات ) ، واألسواق املالية الدولية ، والعمليات املالية للرراات احعددة

داخل أسواق الصرف األلنبي وتقديد سعر الصرف ، واملخاطر التياسية للرراات احعددة الجنتيات ، والعوملة املالية 

 القضايا املعاصرة في وانحقا  األزاات املالية الدولية ، والحطورات في عالم الحمويل وآثارها على استراتيجيات األعما  ، و 
ً
أخيرا

 الحمويل الدولي.

 (ACF351)املتطلب السابق: 

 

ACF460 -  التدقيق املترقدم 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة لحقليل وتقييم واسحنحاج ارتباطات وقضايا الحدقيق والحأكيد في سياق 

حالية: غتيل األاوا  ، واالاحثا  للقوانين واللوائح: اتجوليات أفضل املمارسات والحطورات الحالية. يغطي املوضوعات ال

اإلدارة واملرالعين ، وادونة قواعد األخالق والرقابة ، واالححيا  والخطأ ، واملتجولية املهنية ، واراقبة الجودة وإدارة 

لجماعي ، وتدقيق الخداات ذات الصلة املمارسات ، وتدقيق البيانات املالية الحاريخية ، واإللرا،ءات الحقليلية ، والحدقيق ا

 والحأكيد ، والحخصيصات املحددة ، والحقارير االلحماعية والبيئية املحكاالة.

 (ACF360)املتطلب السابق: 

 

 



ACF465 -  التدقيق الداخلي 

تية: اقداة صمم هذا املقرر لحغطية اجموعة ان املوضوعات املحقداة املحعلقة بالحدقيق الداخلي. ويغطي املواضيع اال

للحدقيق الداخلي ، إطار املمارسات املهنية الدولية ، إدارة املخاطر ، العمليات الحجارية واملخاطر، الرقابة الداخلية ، اخاطر 

تكنولوليا املعلواات واراقبتها ، اخاطر االححيا  واألعما  غير القانونية ، أدلة الحدقيق وأوراق العمل ، تخطيط الحدقيق 

 وإبالغ النحائج واحابعة اإللرا،ءات. واملراركة ،

 (ACF360)املتطلب السابق: 

 

ACF470 -  التحليل الكمي في املحاسبة واملالية 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات املحخصصة في اسحخدام الحقليالت اإلحصائية والكمية للقضايا 

النماذج الكمية التي ثبت أنها قابلة للحطبيق بركل فعا  على املركالت في  ملالية واملحاسبية. سيدرس الطالب عدد ان

املحاسبة واإلدارة املالية بما في ذلك: شجرة القرار، والبراجة الخطية، والحنبج، واراقبة املخزون ، والنقل ، والحخصيص ، 

 ونماذج الربكات.

 (ACF370)املتطلب السابق: 

 

ACF473 - عي في املحاسبة واملالية تطبيرقا  الذكاء الصنا 

( في AIصمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات العملية السحخدام اناهج وتطبيقات الذاا،ء الصناعي )

ت بيانات املحاسبة واملالية. ويغطي املوضوعات الحالية: اقداة إلى الذاا،ء الصناعي في األعما  الحجارية واملالية، وتقليل البيانا

الضخمة والبنية الحقحية، واسحخالص الذاا،ء ان البيانات الضخمة، والذاا،ء الصناعي والحعلم اآللي ، وتطبيقات األعما  

 للحعلم اآللي ، وتطبيقات الحعلم اآللي في املحاسبة واملالية ، واقاااة الذاا،ء الصناعي ، الحوكمة واملخاطر واألعما  املولهة.

 (ACF370)املتطلب السابق: 

 

ACF485 - قضايا معاصرة في املحاسبة والتمويل  

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملهارات املحخصصة، واملعرفة الحفصيلية باملركالت املعقدة، والحقليل النقدي والحواصل 

. يغطي اع أقرانهم في بعض اجاالت العمل املعقدة لحطبيق اخحلف القضايا املعاصرة ذات الصلة في املحاسبة والحمويل

 .اوضوعات اخحلف االتجاهات الحالية والحديثة واملتحقبلية في املحاسبة والحمويل

 (ACF305 & ACF353)املتطلب السابق: 


