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 قطِ احملاضب١

 ن١ًٝ إداز٠ املاٍ ٚاألعُاٍ

 داَع١ آٍ ايبٝت
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  ٛاداملٚصف 

 

 اإلداز٠ املاي١ٝ املتكد١َ 7372050

 Financial Management (Advanced) 

اي١ٝ ٚأدٚاتٗا ٚدزاض١ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚذبًٌٝ ايٓطب املاي١ٝ ٚايتٓبـ   تتطُٔ ٖرٙ املاد٠ غسح طبٝع١ اإلداز٠ امل

ــد        ــٞ ايٓك ــ١ٝ ٖٚ ــا ايس٥ٝط ــ١ َهصــ١ً يف أْٛاعٗ ــ١ إداز٠ املٛدــٛدات املتداٚي ــِ دزاض ــايٞ ث ٚايتدطــٝا امل

ٚاالضتجُازات، َٚطتشكات ايكبض، ٚاملدـصٕٚ ايطـًعٞ، ٚنـريو إداز٠ املطًٛبـات املتداٚيـ١ َهصـ١ً يف       

 ٝ ١ ٖٚـٞ َطـتشكات ايـد ع، ٚايـدٜٔ قصـري األدـٌ، ثـِ دزاضـ١ ايكُٝـ١ ايصَٓٝـ١ يًٓكـٛد            أْٛاعٗا ايس٥ٝطـ

ٚاضتدداَاتٗا يف ذبًٌٝ املٛاشْات ايسأمساي١ٝ ٚدزاض١ أضايٝب ٖرا ايتشًٝـٌ ٚتكـدٜس ايتـد كات ايٓكدٜـ١     

اح، ٚاملداطس، ثِ دزاض١ نًه١ زأع املاٍ ٚذبدٜد اهلٝهٌ األَجٌ يسأع املاٍ، ٚدزاض١ ضٝاضات تٛشٜع األزب

ٚأضايٝب متٌٜٛ ايػسن١ َهص١ً سطب ْٛع ايتٌُٜٛ ضـٛا٤ باألضـِٗ أٚ ايطـٓدات أٚ األضـايٝب املسنبـ١      

  األخس٣ يًتٌُٜٛ، ٚأخريًا دزاض١ اْدَاز ايػسنات ٚأْٛاع٘ ٚأضباب٘ َٚصاٜاٙ.

 

 ْظس١ٜ احملاضب١ املتكد١َ 5554788

 Advanced Accounting Theory 

ضب١ نعًِ َٔ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، اإلطاز ايههسٟ، ضباٚالت ايتـٓظري  تبشح ٖرٙ املاد٠ يف طبٝع١ احملا

احملاضيب املتعاقب، ذبًٌٝ ايدزاضات ايطابك١ يف ٖرا اجملاٍ، املٓاٖر  املتبعـ١ يف تًـو احملـاٚالت، ٚايتطـٛز     

املٗين ٚممازض١ امل١ٓٗ،نُا تتٓاٍٚ تعسٜف  عٓاصـس ايٓظسٜـ١ احملاضـب١ٝ َـٔ  ـسٚا َٚهـاِٖٝ َٚبـاد ،        

، األضـعاز ٜات اسبدٜج١ املتعاقبـ١ نايٓظسٜـ١ املٛقهٝـ١، ْٚظسٜـ١ ايههـا٠٤، ْٚظسٜـ١ تغـريات        ٚايٓظس

  ْٚظس١ٜ املٛازد ايبػس١ٜ، ٚايٓظس١ٜ ايطًٛن١ٝ، ْٚظس١ٜ اشبصدص١ ٚبعض َػانٌ ايكٝاع احملاضيب.

 

 احملاضب١ اإلداز١ٜ املتكد١َ 5554718

 Advanced Managerial Accounting 

ايكـسازات ٜٚػـٌُ َال٥ُـ١     ٚارباذيف ايتدطٝا ٚايسقاب١  اإلداز١ٜبٝإ دٚز احملاضب١  تبشح ٖرٙ املاد٠ يف

ايكسازات، املٛاشْات، دزاض١ املهاض١ً بني املػـسٚعات االضـتجُاز١ٜ، ايتدطـٝا     ارباذبٝاْات ايتهايٝف يف 

ــ١ يف    ــصٕٚ ايطــًعٞ، ايالَسنصٜ ــ١ ٚاملد ــِٝ   اإلداز٠ٚايسقاب ــ ٚي١ٝ ٚتكٝ ــب١ املط ــايٝباأل، األدا٤ٚضباض  ض

، ذبًٌٝ ايكـٛا٥ِ  اإلداز١ٜيف سٌ املػهالت  ٚاإلسصا٤ايكسازات، اضتدداّ ايسٜاضٝات  ارباذايه١ُٝ يف 

  املاي١ٝ.

 

 ضباضب١ ايتهايٝف املتكد١َ 5554711

 Advanced Cost Accounting 

تبشح ٖرٙ املاد٠ بػهٌ َعُل يف ضـًٛى ايتهـايٝف ٚطـسم تكـدٜسٖا ، ٚبيضـايٝب   ذبًًٝـٗا أل ـساا        

ايسقاب١ ٚايتدطٝا ٚارباذ ايكسازات ٚع٢ً األخص تًو اييت تكّٛ ع٢ً عالق١ )ايتهًهـ١، اسبذـِ، ايـسب (    

َجٌ : ذبًٌٝ ايتعادٍ ٚاضتدداَات٘ يف ربطٝا األزباح، ٚطسم ذبدٜد ايتهًهـ١ ٚأثسٖـا عًـ٢ ايـدخٌ،     

نُا ٜـتِ تعُٝـل  ٗـِ ايطايـب باملبـاد  ٚاملهـاِٖٝ ايـيت ذبهـِ           .  ٚذبًٌٝ ايتهايٝف أل ساا ايتطعري

ايتهايٝف املعٝاز١ٜ  ٚأضايٝب ذبًٌٝ االعبسا ات ٚتهطريٖا،ٚدٚز املعاٜري يف إعداد املٛاشْات ايتدطٝط١ٝ 

 ــري  يألْػــط١ٚيف صبــاالت ايتدطــٝا ٚايسقابــ١ ٚتكــِٜٛ األدا٤، نُــا تتطــُٔ ذبدٜــد ايتهــايٝف   

ٚطـسم ربصٝصـٗا، ربصـٝص ايتهـايٝف يًُٓتذـات املػـرتن١. نُـا        ايصٓاع١ٝ ْٚظـِ ايتهـايٝف   

  .ٜتطُٔ املكسز تعُٝل َعس ١ ايطايب بتهايٝف ايتطٜٛل َٚػانٌ اضتدداَاتٗا

 

 احملاضب١ املاي١ٝ املتكد١َ 5554738

 Advanced Financial Accounting 

ٛ       تبشح ٖرٙ املـاد٠ يف  ز اسباصـٌ يف ْظـِ املعًَٛـات    املعازبـات احملاضـب١ٝ املعاصـس٠ ايـيت تتٓاضـب ٚايتطـ

طايـب املادطـتري يف صبـاالت ايتشًٝـٌ ٚايكٝـاع       إَهاْاتاحملاضب١ٝ يًُػسٚعات االقتصاد١ٜ يتعُٝل 

احملاضيب ٚذيو َٔ خالٍ املصز بني املهاِٖٝ ٚاألضظ ايٓظس١ٜ َٔ د١ٗ ٚتطبٝكاتٗـا ايعًُٝـ١ َـٔ     ٚاإل صاح

 األَـد ٚايعكـٛد ٚااليتصاَـات طًٜٛـ١     د١ٗ أخس٣ َـع ايرتنٝـص عًـ٢ َٛاضـٝع َتكدَـ١ يف ايػـسنات،      

  .األضعازٚتكًبات  األدٓب١ٝٚايعًُٝات اشباص١ بايعُالت 
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 املتكد١َ ْظِ املعًَٛات احملاضب١ٝ 5554748

 Advanced Accounting Information Systems 

ب١ٝ بـبعض ٚاـا٥ف   تبشح ٖرٙ املاد٠ يف َهّٗٛ ْظِ املعًَٛات احملاضب١ٝ ٚعٓاصسٖا ٚعالق١ ايٓظِ احملاض

، األدا٤املٓظ١ُ، ٚذبًٌٝ ٚتصُِٝ ْظِ املعًَٛات، ٚأِٖ ْظسٜات ايٓظِ نايٓظاّ ايهًـٞ، ْظـاّ َ غـسات    

ايٓظاّ ايجاْٟٛ ٚايٓظاّ ايصهسٟ، نُا تتٓاٍٚ املاد٠ طبٝع١ ايتدطٝا ٚايسقاب١ ْٚظِ املعًَٛات احملاضـب١ٝ  

ايراتٝـ١، ٚاشبطـ١    ٚاإلداز٠ٚاملػرتٜات ٚاملبٝعـات،  ٚاحملاضب١ املاي١ٝ ٚايتطٜٛل، ْٚظِ املعًَٛات احملاضب١ٝ 

املػرتن١ ْٚظاّ املعًَٛات احملاضب١ٝ، نُا تتٓـاٍٚ ٖـرٙ املـاد٠ سـاالت دزاضـ١ٝ ٚوـاذز ٚطـسم تتصـٌ         

  بتصُِٝ ٚذبًٌٝ ٖرٙ ايُٓاذز ع٢ً املطت٣ٛ ايبشجٞ.

 

 املتكد١َ ايتدقٝل ٚايسقاب١ املاي١ٝ 5554758

 Advanced Auditing and Financial Control 

يًُعــاٜري ايدٚيٝــ١  اْتكادٜــ٘تبشــح ٖــرٙ املــاد٠ يف ايتــدقٝل االْتكــادٟ ) املسادعــ١ ايتشًًٝٝــ١(، دزاضــ١ 

ٚايصـ١ً بـني    ٚخباص١ َا ٜتعًل بايعٓا١ٜ املعكٛي١، االضتكالٍ، املط٦ٛي١ٝ عٔ املطاعدٜٔ، أديـ١ اإلثبـات،  

ٚايسقاب١ املايٝـ١ َٚـد٣ املطـ٦ٛي١ٝ عـٔ      ٞ،أْظ١ُ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ ٚايتدقٝل اشبازدٞ، ٚايتدقٝل ايداخً

نٌ َٓٗا، نُا تتٓاٍٚ املاد٠ دزاض١ االدباٖات املعاصس٠ يف طبتًف صباالت ايتدقٝل، نـريو ايتـدقٝل   

نـريو   .يف اٌ األْظ١ُ اسباضٛب١ٝ، نُا تتٓاٍٚ دزاض١ َعُك١ ملػانٌ ايتهٜٛٔ ايـراتٞ يًُـدقل  

ٝغ املدتًهـ١ يًسقابـ١ املايٝـ١، َهٗـّٛ ايسقابـ١ يف اإلضـالّ،       َهّٗٛ ايسقاب١ املاي١ٝ ٚأٖدا ٗا، ثِ َٓاقػ١ ايصـ 

َٓاقػ١ َعُك١ يتٛصٝات املٓظُات ايعامل١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعسب١ٝ ألدٗص٠ ايسقاب١ املاي١ٝ ايعًٝا يف نا ١ 

يًُٛازد املتاس١، ربطٝا ايعٌُ ايسقابٞ، زقاب١  ايهف٤ايكطاٜا اهلا١َ َجٌ ايطٝاض١ ايعا١َ، االضتدداّ 

) زقاب١ ايهها٠٤، زقاب١ ايهعاي١ٝ،  زقاب١ ايتٛ ري(، دبازب  عاٜري تكِٝٝ ايعٌُ ايسقابٞ، زقاب١ األدا٤األدا٤، َ

  بعض ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ يف صباٍ ايسقاب١ املاي١ٝ.

 

 سًك١ حبح يف احملاضب١ 5554768

 Accounting Research 

يت ذبـدخ يف ب٦ٝـ١ عًـِ احملاضـب١ َـٔ خـالٍ       ٜتطُٔ ٖرا املطام تعسٜف ايطايب باملػانٌ ٚايتغريات اي

دزاض١ ايتطٛز يف َعاٜري احملاضب١ ٚايتدقٝل ٚزبطٗا باملُازضـ١ املٗٓٝـ١ يف صبـاالت احملاضـب١ ٚ ايتـدقٝل      

ٚايسقاب١ يف ايكطاع اشباص ٚاسبهَٛٞ حبٝح ٜـتِ ايـسبا بـني األضـظ احملاضـب١ٝ ايٓظسٜـ١ ٚاملُازضـ١        

الت ضباضب١ٝ تجاز ْتٝذ١ ايتطٛزات االقتصـاد١ٜ ٚاالدتُاعٝـ١   امل١ٝٓٗ َٔ خالٍ ايبشح ٚاملٓاقػ١ يف سا

ٚذيو َٔ خالٍ اتباع املٓٗر ايعًُٞ يف ايبشـح ٚايتشًٝـٌ هلـرٙ ايعالقـ١ ممـا ضٝهطـب ايطايـب َٗـازات         

 َعس ١ٝ ٚ ١ٝٓ ٚقدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع املػانٌ اييت ضتٛادٗ٘ يف ضٛم ايعٌُ َطتكباًل. 

 

 عًّٛ االقتصاد١ٜ ٚاإلداز١َٜٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف اي 5557755

 Scientific Research Methodology in Economic and 

Administrative Sciences  

ـ ايتعسف ع٢ً املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ يًتشًٌٝ االقتصاد املايٞ ٖٞ َٔ أضاضـٝات ٖـرٙ املـاد٠ ايـيت تعتـرب ا      دخٌ مل

ايعًُٞ ٚتػـٌُ املـاد٠ عًـ٢ إعـداد      ايس٥ٝطٞ يًطايب يتشطري يسضاي١ املادطتري ٖٚٞ َٔ أضاضٝات ايبشح

ايطايب يهٝه١ٝ ذبدٜد اإلطاز ايعاّ يًبشح ايعًُٞ َٚٓٗذٝات٘، ذبدٜـد َػـه١ً ايدزاضـ١ ٚصـٝا ١     

ــتبا١ْ        ــا٥ٝا، االض ــٗا إسص ــا ٚذبًًٝ ــتبٝاْات ٚتسَٝصٖ ــات ٚتصــُِٝ االض ــًٛب  ــع ايبٝاْ ايهسضٝات،أض

عًُٞ+ْظــسٟ  Excellاضــتدداّ )خصا٥صٗا،غــسٚطٗا، نٝهٝــ١ إْٗا٥ٗــا. ايٛصــف اإلسصــا٥ٞ يًبٝاْــات ب

  ّ  Excell )َكاٜٝظ ايٓصع١ املسنص١ٜ( )َكاٜٝظ ايتػتت، َكاٜٝظ غهٌ ايتٛشٜع(. االزتبـاط باضـتددا

نٝهٝـ١ بٓـا٤ ايطالضـٌ ايصَٓٝـ١ ٚبٝاْـات      . spss(. اختٝـاز ايهسضـٝات باضـتدداّ    O.L.Sعًُٞ+ْظـسٟ ) 

  ات، االضتٓتادات ٚنتاب١ ايتكسٜس.املكطع ايعسضٞ، بٓا٤ ايُٓاذز ايكٝاض١ٝ، ايكٝاع ٚاختباز ايهسضٝ
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 أضايٝب ايتشًٌٝ ايهُٞ 5557713

 Quantitative Analytical Methods 

ٜٗدف املكسز إىل تصٜٚد ايطًب١ باألدٚات ٚايطسا٥ل ٚايعالقات اييت تطـاعدِٖ عًـ٢ ايتعاَـٌ َـع املعطٝـات      

 ً ٛى املــتغري ايعػــٛا٥ٞ ايٛاسد،عالقــ١ ايسقُٝــ١ َٚعازبتٗا،ٚخاصــ١ يف صبــاٍ اإلداز٠، ٗــٛ ٜتطــُٔ ضــ

ــٌ     ــاط،ايتٓب  بٛاضـــط١ ايطالضـ ــٌ االزتبـ ــتغرئٜ أٚ أنجس،ذبًٝـــٌ ٚتهطـــري َعاَـ ــداز بـــني َـ االعبـ

ايص١َٝٓ،اختباز امل غـسات،اختبازات تتعًـل بػـهٌ ايتٛشٜع،ْظسٜـ١ ايتكدٜس،ايتكـدٜس اجملايٞ،ذبًٝـٌ       

ز ضـــهٕٛ ايطالضـــٌ ايصَٓٝـــ١ ايطالضـــٌ ايص١َٝٓ.ايطالضـــٌ ايصَٓٝـــ١ َـــع املكـــاطع ايعسضـــ١ٝ،اختبا

stationarty :unit Root Test    باضـتدداّ بسصبٝـ١Eviews  (ايتهاَـٌ املػـرتى،)ًُٞع(co-int 

cgration test باضتدداّ بسصب١ٝ)Eviews ّ  Excell)عًُٞ(،ايتبأٜ املػرتى بني املتغريات باضـتددا

 ت ع١ًُٝ ع٢ً اسباضٛب.)عًُٞ(،تطبٝكاExcell)عًُٞ(،ايتٓب  بٛاضط١ ايطالضٌ ايص١َٝٓ باضتدداّ 

1.Excell  

2.Eviews 

3.spss 

  

 

 

 


