قسم المحاسبة
برنامج المحاسبة
متطلبات الجامعة
BUST20 English Language (1)

(8P) 4 credits

The current course provides students with the language basics of everyday English to help them
communicate in different real life situations. The course focuses more on real life conversations
and the basic grammars that will help each one in his/her major. Moreover, the course provides
students with plenty of writing and speaking practices. The updates of the book allow students to
be posted with the latest language uses and functions that are easy and useable in real life
situations.

BUST20 English Language (0)
(8P) 4credits
The current course provides students with the language basics of everyday English to help
them communicate in different real life situations. The course focuses more on real life
conversations and the basic grammars that will help each one in his major.
Moreover, the course provides students with plenty of writing and speaking practices. The
updates of the book allow students to be posted with the latest language uses and functions that
are easy and useable in real life situations.

BENG25 Calculus
(0L, 0T) 3credits
Course discusses the principle of limited and show the theories of limited and continue, how to
procedure differentiation and its special rules with the study of implicit functions differential ,
defined the integration and the link between the processes of differentiation and integration,
integration rules, methods of integration and its practical applications.

BUST20 Computer Skills
(0P) 3credits
This course provides a student by basic skills for using computer at studying environment, library,
and at home. It presents the knowledge of basic computer and information technology concepts.
The course provides the knowledge needed to operate and utilize the operating system and office
software package, and to use the computer for Internet access and electronic communication.

BUST25 الثقافة اإلسالمية

(4L) 4credits

يعد مقرر الثقافة اإلسالمية من أهم المقررات الدراسية وذلك للدور الذي يساهم فيه هذا المقرر في تكوين الشخصية المسلمة
القادرة على قراءة ماضيها وفهم واقعها واإلسهام اإليجابي في بناء المستقبل بنا ًء يوافق شرع هللا ويلبي احتياجات العصر من
غير إفراط وال تفريط (بوسط ية) .ويتم أخذ هذا المقرر بطريقة الحوار والمناقشة ،كما يكلف فيه الطلبة بالبحوث التي تخدم
أهداف المقرر .ويتم تقييم الطلبة عن طريق المشاركة الصفية والالصفية واألعمال التي يكلف بها الطلبة واالختبارات النصفية
والنهائية.

مهارات االتصال BUST20
(1L) 1 credit
يهدف مهارات االتصال إلى إلمام الطالب بالنظريات والمفاهيم األساسية في مجال االتصال اإلنساني،وتنمية المهارات األساسية
في مجال التواصل الجيد مع الذات ومع اآلخرين ،وتعزيزممارستها في حياته اليومية والعملية باستخدام أساليب جدية تعتمدعلى
التدريب والتقويم المتنوع والفعال ،بما يسهم في إنجاح حياته الخاصة والعملية على حد سواء.

التفكير الناقد BUST28
(1L) 1 credit
التفكير الناقد مادة هدفها األساسي بناء وتنمية مهارة الطالب الذهنية في مجال التعامل مع اآلراء واألفكار المقروءة أو المسموعة
أو المرئية إلبداء الرأي المؤيد أو المعارض استنادا إلى المهارات الذهنية المنظمة ،والمهارات المعرفية والخبرات والتجارب.
يتضمن العديد من الموضوعات الرئيسة كمفهوم التفكير الناقد وفائدته العملية والتعليمية و في الفصل الدراسي  ،ومعاييره ،
ومعوقاته ومقوماته األساسية والمساعدة  ،وكيفية بناء حجج مقنعة باالستناد إلى االستدالل الناقد ،مع بيان صور المغالطات
والخدع البالغية  ،ثم توجت المادة بخاتمة تضمنت تطبيق مهارات التفكير على بعض الظواهر والمجاالت الحيوية في الحياة ،
والطريقة المثلى لتدريسها تكاد تنحصر في الجانب النظري من خالل المحاضرات والمداخالت والمناقشات المستفيضة  ،مع
تعزيز ذلك بقدر كبير من األساليب التدريبية  ،كلعب بعض األدوار ،وعرض مقاطع فيديو بالصوت والصورة ،وإجراء بعض
المناظرات،خصص لتدريسها والتدريب على بعض مفاهيمها  41ساعة في الفصل الدراسي الواحد ،وتدرس بنظام الساعة (زمن
المحاضرة ساعة واحدة).

 2BUSTاللغة العربية 3
(0L, 4P) 4 credits
يهتم المقرر بتنمية المهارات اللغوية األساسية للطالب كونه من متطلبات الجامعة ويتناول جملة من النشاطات االتصالية
والدروس اللغوية واإلمالئية والتركيبية ويحتوي على معارف ونصوص وتدريبات لغوية ،ويتألف من كتابين:
األول يركز على مهارتي االستماع والتحدث ،والثاني يركز على مهارتي القراءة والكتابة ،مع احتواء كل من الكتابين على
أساسيات التركيب النحوي وبعض القواعد اإلمالئية ويعتمد المقرر أسلوب التدريبات والتطبيقات العملية لكل طالب ،باإلضافة
إلى النصوص التطبيقية في  CDالمرفق بالكتاب مع االمتحان النصفي والنهائي.

مهارات تالوة القرآن الكريم وتجويده BUST21
(0P) 1credit
يعد هذا المقرر من المقررات المهمة؛ كونه متعلق بكالم هللا تعالى ثم إنه من متطلبات الجامعة ،وهو مقرر نظري وتطبيقي
يقوم الطالب فيه بتالوة وحفظ نصف جزء عم من سورة (الطارق-الناس) ،ودراسة اآلداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ
القرآن ،وفهم وتطبيق هذه األحكام عند قراءة القرآن الكريم ،وتستخدم طريقتي الحوار والمناقشة في التدريس ،ويتم تقييم
الطالب من خالل تالوته للقرآن أثناء اللقاءات التعليمية ،والقيام بالتكليفات المصاحبة – الصفية والال صفية – مع االمتحانين
النصفي والنهائي.
طرق البحث BUST01

ينال هذا المقرر أهميته من أهمية البحوث في حل المشكالت التي تواجه المنظمات في جميع أنشطتها الداخلية والخارجية،
ويتناول مقرر طرق البحث العلمي مفهوم البحث العلمي وانواع البحوث العلمية وتحديد موضوع البحث ومشكلة
وفرضيات واسئلة البحث ومراحل تصميم البحث وكتابة البحث والجوانب الفنية واإلخراجية واللغوية في البحث وكيفية
وضع البحث في اطار منطقي ومتكامل .سيتم تدرسي هذا المقرر من خالل استراتيجيات تدريسية تتمثل في المحاضرات
النظرية واألنشطة التدريبية ومناقشة مشاريع خطط البحوث والحوار والمناقشة والبحث عبر اإلنترنت وأخيراً التكاليف
الفردية والجماعية .يتطلب لدراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قد درس مقرر االحصاء في العلوم اإلدارية مسبقاً.

متطلبات الكلية
إدارة المشتريات والمخازنBADS10
يمثل مقرر إدارة المشتريات والمخازن أحد أهم وظائف المنظمة التخصصية والمسؤولة عن الموارد
المادية التي تعتبر أحد أهم الموارد لتسيير أعمال المنظمة ونجاحها .ويتناول المقرر األصول العلمية للشراء
والمتضمنة مفاهيم الشراء وأخالقيات مهنة الشراء وطرق تنظيم إدارة الشراء بالكمية المناسبة والسعر المناسب
والجودة المناسبة ومن مصدر التوريد المناسب ،ومفاهيم التخزين وأهميته وأنواع المخازن والمواد وطرق
االستالم والصرف والرقابة على المخازن ،ويرتكز تدريس المقرر على ربط الجوانب النظرية بالجوانب العملية
من خالل الزيارات الميدانية والتكاليف الجماعية وتتطلب دراسة هذا المقرر الدراسة المسبقة لمقرري مبادئ
إدارة األعمال.
إدارة مالية BADS10
يقدم هذا المقرر عرضا ً تحليليا ً متعمقا ً لعدد من الموضوعات المتقدمة في مجال اإلدارة المالية من خالل التركيز
على أهمية اتخاذ القرارات المالية التمويلية واالستثمارية وقرارات توزيع األرباح وتأثيرها على القيمة السوقية
للسهم والتي من خاللها تصل الشركة لتحقيق هدفها االستراتيجي والمتمثل في تعظيم ثروة المالك .ومن أجل
ذلك يركز هذا المقرر باإلضافة إلى تعميق األصول النظرية للفكر المالي المعاصر واالتجاهات الحديثة لإلدارة
المالية تركز على األدوات والوسائل التخطيطية التي تستخدم في عملية اتخاذ القرارات المالية .سيتم تدريس هذا
المقرر من خالل استراتيجيات تدريسية تتمثل في المحاضرات ودراسة الحاالت العملية والتكاليف الفردية
والجماعية والتعليم التعاوني .يتطلب لدراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قد درس مقرري مبادئ محاسبة (،0
 )2مسبقاً.
مبادئ التسويق BADS10
يمثل مقرر مبادئ التسويق األساس لممارسة أنشطة التسويق التي تمثل عامل النجاح والمحرك ألنشطة
منظمات األعمال في الوقت المعاصرررررررر  .ويتناول المقرر المفاهيم األسررررررراسرررررررية والحديثة ذات العالقة ب دارة
التسررويق واألنشررطة المناطة بها في المنظمات األعمال حيث يزود الطالب بأسرراسرريات وأهمية ومراحل تطور
النشرراط التسررويقي ،مع التركيز على االسررتراتيجيات والتقنيات التسررويقية المرتبطة بعناصررر المزيق التسررويقي
المنتق والتسرررررعير والتوزيع والترويق من خالل عمل محاوالت لتقديم منتجات جديدة يصررررراحبها سرررررياسرررررات
تسويقية تتناسب وطبيعة المنتق.
يتضمن تدريس المقرر تحليل لبعض المواقف ودراسات الحاالت التسويقية باإلضافة إلى تقديم منتق جديد أو
تطوير منتق حالي مع اقتراح السياسات واالستراتيجيات التسويقية المناسبة لجميع عناصر المزيق التسويقي،
وتتطلب دراسة هذا المقرر الدراسة المسبقة لمقرري مبادئ إدارة األعمال.

القانون التجاري BADS02
القانون التجاري هو أحد فروع القانون الخاص الذي ينظم العالقة بين العاملين في مهنة التجارة ،وهو االطار
الذي يحكم االنشررررطة التجارية على اختالف انواعها ،وله عالقة مباشرررررة بمختلف العلوم االدارية واالقتصررررادية
والمالية والسرررررياسرررررية فهو الذي يحدد القواعد واألسرررررس التي تنظم هذ العلوم والحقوق والواجبات والشرررررروط
والضرررروابط ،وينظم العالقات القانونية وحدودها للعمال التجارية والتاجر والمتجر والشررررركات التجارية ،وهو
علم دائم المرونة والتغير من أجل مواجهة التطورات السرررررررريعة والمتالحقة في العلوم التجارية في ظل التقدم
العلمي الكبير الذي يمر به العالم الحديث ،وال يلزم لدراسرررة هذا المقرر دراسرررة متطلبات سرررابقة ،ويلزم الجتياز
هذا المقرر تنفيذ التكاليف وتجاوز االمتحانات الخاصة به.
االحصاء للعلوم اإلدارية BADS00
يمثل مقرر االحصرراء في العلوم االدارية حجر زاوية وركيزة أسرراسررية لتنمية قدرات ومهارات الطالب في مجال
البحث العلمي ،والتخطيط وبرمجة األهداف واتخاذ القرارات ،كما يسرررررتخدم المقرر أيضرررررا كأداة لتنمية مهارات
الطالب على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات االقتصادية .يتناول المقرر شرحا للمفاهيم األساسية للساليب
االحصرررررررائية ،والعمليات الحسرررررررابية عليها ،والمقارنة بين أنواعها ،كما يتناول المقرر شررررررررحا لمقاييس النزعة
المركزية ،مقاييس التشرررررتت ،نظرية االحتماالت ،اختبار الفرضررررريات ،اختبار معنوية الفروق بين المتوسرررررطات
والنسب باالضافة الى تطبيقات االنحدار ذات العالقة بالعلوم االدارية.
مبادئ إدارة أعمال BADS10
يعد مقرر مبادئ إدارة األعمال أحد الركائز األسررررراسرررررية لتحقيق النجاح ألي منظمة في سررررروق العمل  .ويتناول
المقرر المفاهيم والنظريات واآلراء المختلفة التي أسهم بها الكثير من رجال الفكر اإلداري  ،إضافة إلى وظائف
اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وصررررررناعة قرار  .،كخلفية ضرررررررورية قبل دراسررررررة الموضرررررروعات
المتخصصة في مجال اإلدارة.
مبادئ االقتصاد الجزئي BADS10
تأتي اهمية االقتصاد الجزئي من كونه يعطينا تفسيراً للسلوك االقتصادي للوحدات الفردية افراداً ومؤسسات فعالة
في سوق العمل من خالل التعرف على األسس والقواعد االقتصادية التي يمكن االستناد اليها في اتخاذ القرارات
وتفسير الظواهراالقتصادية على مستوى الوحدات االقتصادية الفردية حيث يتناول هذا المقرر عالقة علم االقتصاد
بالمشكلة االقتصادية وكيفية مواجهتها من خالل األنظمة االقتصادية والهياكل التنظيمية للسوق والطلب والعرض
ومرونتها وأهميتها في زيادة إيرادات المشروع الفردي باإلضافة الى نظرية سلوك المستهلك والوصول إلى وضع
التوازن وكذلك نظرية سلوك المنتق وطبيعة العملية اإلنتاجية والمفاهيم المتعلقة ب يرادات وتكاليف المشروع التي
يصل بها المشروع الفردي للتوازن في اآلجل القصير والطويل .يعتمد تدريس هذا المقررعلى العديدمن
استراتيجيات التدريس منها ( المحاضرات والمشاركة في الحوار والنقاش وعمل سمنارات وتكاليف فردية
وجماعية وعروض ايضاحية لحل المشكالت ) .
مبادئ اإلقتصاد الكلي BADS10
يٌهتم االقتصاد الكلي بدراسة وتحليل النشاط االقتصادي الجمعي (الكلي للمجتمع )  Macroeconomicمن
خالل دراسررة القضررايا والمفاهيم المتعلقة بالنشرراط الكلي فيتناول قضررايا ومفاهيم حسررابات الناتق والدخل المحلي
وطرق حسررابه المختلفة كمؤشرررات لقياس االداء االقتصررادي للمجتمع وكذا دور الدولة في النشرراط االقتصررادي
والرؤى والمدارس المختلفة التي تناقش حجم ومسررررتوى دور الدولة في النشرررراط االقتصررررادي  .باإلضررررافة إلى

محددات اإلنفاق الكلي وقضررايا التوازن الكلي وأيضررا النقود والمصررارف وقضررايا التضررخم والركود االقتصررادي
والسررررياسررررات المالية والنقدية لمعالجة االختالالت االقتصررررادية باإلضررررافة إلى القضررررايا المتعلقة بالنمو وتحقيق
التنمية االقتصرررررررادية من حيث مفاهيمها ومحدداتها وكذلك طرق قياسرررررررها ومعوقاتها وأثارها على الدول النامية
وسرريتمعرض كل تلك المواضرريع بالتدرم المناسررب وبالشرررح المبسررط قدر اإلمكان وباسررتخدام أسرراليب التحليل
اللفظي والبياني والرياضررري .يتطلب دراسرررة المقرر الدراسرررة المسررربقة لمقرر مبادئ االقتصررراد الجزئي و يعتمد
تدريس هذا المقرر على العديد من اسررتراتيجيات التدريس منها ( المحاضرررات والمشرراركة في الحوار والنقاش
وعمل سمنارات وتكاليف فردية وجماعية وعروض ايضاحية لحل المشكالت ) .
السلوك التنظيمي
السرررررلوك التنظيمي يمثل احد فروع العلوم االجتماعية ويهتم بدراسرررررة المسرررررتويات الثالثة المحددة للسرررررلوك في
المنظمة وهي الفرد والجماعة والهيكل التنظيمي ومن ثم تطبيق المعارف الناتجة من هذ الدراسة باتجا تطوير
اداء المنظمة .هذا وفي كل مستوى من هذ المستويات عوامل عدة تحدد سلوك هذ المستوى حيث ان محددات
سررلوك الفرد يشررمل الشررخصررية ،التعليم ،اإلدراك والقيم ،اإلتجاهات ،الدوافع ،وضررغوط العمل ،ومحددات سررلوك
الجماعة تشررررمل القيادة ،صررررناعة القرار ،اإلبداع ،الجماعة ،اإلتصررررال ومحددات السرررروك على مسررررتوى الهيكل
التنظيمي تشمل ،الهيكل التنظيمي الرسمي ،الصراع التنظيمي ،الثقافة التنظيمية ،الفساد.

متطلبات قسم
النظرية المحاسبية BAC012
لم تعد المحاسرربة المالية نظام لمسررك الدفاتر بل ادت اليوم نظاما ً للمعلومات وعنصرررا هاما في مصررفوفة اإلدارة
الحديثة والحوكمة وتجاوز دورها اقتصرراديات الوحدة المحاسرربية إلى دورها في التنمية من خالل تعزيز الشررفافية
والثقة في قطاع األعمال ،مما أدى إلى زيادة االهتمام بالنظرية المحاسررربية نتيجة لحاجات وضررررورات اقتضرررتها
التطورات والتغيرات في بيئة األعمال والمحاسرررربة معا ً  .وفي إطار هذ الفلسررررفة تم تصررررميم وإعداد هذا المقرر
والذي يتناول تطورات المحاسررررربة وهيكل النظرية والمحاسررررربية المعاصررررررة بعرض انتقادي للمفاهيم والفروض
والمبادئ المحاسررررررربية المتعارف عليها ويركزهذا المقرر على مناقشرررررررة المداخل العلمية في صررررررريااة النظرية
المحاسرربية ونظرية القياس المحاسرربي المعاصررر مقاربآ بعض القضررايا المحاسرربية المعاصرررة (محاسرربة التضررخم ،
المحاسبة االجتماعية  ،وحوكمة الشركات وأساليب البحث العلمي في المحاسبة)  .وتعتبر مادتي مبادة المحاسبة
( )0و ( )2متطلبات سابقة لدراسة هذا المقرر.
النظام المحاسبي الموحد BACL12
صرردر النظام المحاسرربي الموحد ،لتوحيد العمل المحاسرربي في المؤسررسررات العامة والشررركات المختلطة،
في إطار واضررررررر وموحد في التسرررررررمية ،ودليل الحسرررررررابات ،والقواعد الناظمة للمعامالت المالية ،والمعالجات
المحاسرربية المختلفة .ويحتوي هذا المقرر على عدة مواضرريع،هيص تأصرريل النظام المحاسرربي الموحد ،وحسررابات
االسررتخ دامات ،وحسررابات الموارد ،وحسررابات الموجودات (األصررول) ،وحسررابات المطاليب (االلتزامات وحقوق
الملكية) ،والحسابات الختامية والميزانية العمومية .ويُعتبر مقرري مبادئ المحاسبة ( ،)0ومبادئ المحاسبة ()2
متطلب سابق لدراسة هذا المقرر.

تطبيقات محاسبية بالحاسوب BAC410
لم تعد المحاسرررررربة نظاما ً لمسررررررك الدفاتر يدويا ً بل ادت اليوم تعتمد اعتماداً كليا على الحاسرررررروب سررررررواء
االسررررتخدام المبسررررط عبر نظام  Microsoft Officeأو أنظمة معدة خصرررريصررررا ً لهذا العمل المحاسرررربي ،والتي
بدورها قد أعانت المحاسررررب بصررررورة مباشرررررة في توفير الوقت والجهد واإلجراءات التي كان من الواجب على
المحا سب القيام بها ..ولهذا أ صب اهتمام المحا سب بالمهارة الحا سوبية واألنظمة المحا سبية هو أ ساس قبوله في
سرررروق العمل ،والذي أدى إلى ضرررررورة زيادة االهتمام بالحاسرررروب وارتباطه بالمجال العملي للطالب لكي يكون
مؤهالً للدوران مع عجلة سوق العمل دون مواجهة مشاكل تعيقه من االندمام السريع مع هذ العجلة .
ويتناول بعض التطبيقات المحاسبية والمالية باستخدام الحاسوب مع بيئة  ،Microsoft Officeباإلضافة
إلى االسررررتعانة ببرامق تطبيقية جاهزة خاصررررة بأنظمة تجهيز المعامالت للنفقات ،والمدفوعات النقدية،والمبيعات
والمقبوضات النقدية ،والمرتبات واألجور ،و نظام األستاذ العام والتقارير المالية.
وتعتبر مادةنظم المعلومات المحاسبية ( )0متطلب سابق لدراسة هذا المقرر.
مبادئ المحاسبة (BADS14 )2
يعتبر هذا المقرر اسررررررتكمال لمقرر مبادئ المحاسرررررربة ( ،)0للتأكيد على أهميته للبرامق في كلية العلوم اإلدارية،
وألهمية المقرر لجميع المنشرررآت التي تعتمد عليه بشررركل أسررراس لتنفيذ إجراءات المحاسررربة المالية ،وكما أن هذا
المقرر بمثابة اللبنة األساسية لجميع مواد المحاسبة.
ويحتوي هذا المقرر على موضررررروعين أسررررراسرررررين ،األولص يحتوي على التسرررررويات الجردية للمصررررراريف
واإلي رادات المسررتحقة والمقدمة ،وحسررابات المدينين ،وأوراق القبض ،واالسررتثمارات ،واألصررول الثابتة .ويتعلق
الموضررروع الثانيص بالطرق المحاسررربية المختلفة .ويعتبر مقرر مبادئ المحاسررربة ( )0متطلب سرررابق لدراسرررة هذا
المقرر.
مبادئ المحاسبة (BADS12 ) 0
يعتبر مقرر مبادئ المحاسبة ( )0مقرراً اساسيا ً لجميع التخصصات اإلدارية والمحاسبية كما أنه يشكل الركيزة
األساسية لمقررات المحاسبة بشكل عام والتي يدرسها الطالب في برنامق المحاسبة في الفصول والسنوات
الدراسية حتى تخرجه ويعتبر المقرر اساس العمل المحاسبي لجميع منشآت األعمال .يتناول هذا المقرر
المفاهيم األساسية التي يرتكز عليها علم المحاسبة ،كما يتضمن قواعد التسجيل المحاسبي ومراحل الدورة
المحاسبية والتي تنتهي ب عداد القوائم المالية وينفذ هذا المقرر من خالل المحاضرات .
المحاسبة اإلدارية BAC214
ينال هذا المقرر أهميته من أهمية المحاسبة كنظام للمعلومات يخدم العديد من مستخدمي المعلومات المحاسبية
وينصب اهتمام المحاسبة اإلدارية في توفير المعلومات التي تحتاجها اإلدارة للقيام بوظائفها المختلفة وتحقيق
أهداف المنشأة .كما أن المقرر يسهم في إعداد وتأهيل الطالب علميا ً ومهنيا ً وذلك من خالل إكسابه المعارف
والمهارات العلمية والعملية المتعلقة بالمحاسبة اإلدارية واألدوات التي تستخدمها ودورها في دعم اتخاذ
القرارات اإلدارية .يتناول المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة بالمحاسبة اإلدارية وأهدافها وعالقتها بالمحاسبة
المالية ،وتضمن تحليل سلوك التكاليف وطرق تقديرها ،وكذا تحليل العالقة بين التكلفة والحجم والرب
واستخدامات التحليل في التطبيقات اإلدارية ،وتطرق إلى بيان التكاليف المالئمة وكيفية استخدامها في اتخاذ
القرارات اإلدارية في األجل القصير ،كما تناول الموازنات التقديرية كأدوات تخطيطية ورقابية وأوض كيفية
إعدادها ،وتناول أيضا ً الموازنة الرأسمالية مع إيضاح الطرق المتبعة في تقييم االستثمار في المشروعات

الرأسمالية .يعتمد تدريس هذا المقرر على العديد من استراتيجيات التدريس منها ( المحاضرات ،الحوار
والمناقشة  ،العروض اإليضاحية ،تطبيقات وحاالت عملية).
محاسبة التكاليف BAC212
يعتبر هذا المقرر بمثابة اللبنة األساسية لدراسة محاسبة التكاليف لبرنامق البكالوريوس في المحاسبة .لذا
يحتوي هذا المقرر على المفاهيم األساسية في محاسبة التكاليف ،واهم التصنيفات المختلفة لعناصر التكلفة،
والمحاسبة (ضبط وقياس ورقابة) على هذ العناصر ،والطرق المختلفة لتحميل التكاليف وأثرها على الدخل
المحاسبي .ويستخدم في تدريس هذا المقرر المحاضرات والحاالت واألمثلة العملية مع مناقشة الحاالت
العملية ،ويعتبر مقرر مبادئ المحاسبة ( )0ومبادئ المحاسبة ( ،)2متطلب سابق لدراسة هذا المقرر.
محاسبة المنشآت المتخصصة BAC010
يتنا ول المقرر الجوانب العلمية والعملية المتعلقة بالمحاسبة في المنشات ذات الطبيعة الخاصة والتي لم تغطيها
المقررات المحاسبية السابقة  ،مثل المنشات التي ال تحتفظ بسجالت ودفاتر محاسبية منتظمة وال تستخدم قاعدة
القيد المزدوم المعروفة  ،والمنشات التجارية ذات االقسام  ،والمنشات ذات الفروع المحلية او الخارجية ،
والمنشات التي تمارس انشطة متخصصة كالفنادق .كما يتناول هذا المقرر المحاسبة عن بضاعة االمانة في دفاتر
كل من الموكل (مالك البضاعة)  ،ودفاتر الوكيل ( المصرف لهذ البضاعة) .وتنبع اهمية هذا المقرر من االهمية
النسبية ل لمنشات المتخصصة القائمة باالقتصاد اليمني في الوقت الحاضر  ،واستهدافة امداد ذلك االقتصاد
بالكوادر المحاسبية المؤهلة علميا وعمليا والقادرة على العمل بتلك المنشات المتخصصة.
محاسبة حكومية وقومية BAC410
يشكل مقرر المحاسبة الحكومية أحد المتطلبات األساسية التي يجب اكتساب معارفها من قبل طالب
المحاسبة كونها أحد فروع المحاسبة التي يرتبط نطاق تطبيقها بالمحاسبة لدى الوحدات الحكومية اإلدارية ،إضافة
إلى ماتحمله من سمات فريدة تميزها عن باقي فروع المحاسبة األخرى نظريا وعمليا.ويتضمن هذا المقرر جانبين
نظري وعملي ،ويتركز الجانب النظري على المفاهيم األساسية للمحاسبة الحكومية ومفاهيم الموازنة العامة للدولة
التي تعتبر رديف أساسي للمحاسبة الحكومية .أما الجانب العملي فسوف يركز بشكل أساسي على الممارسات
المحاسبية الحكومية السائدة في اليمن استناداً إلى دليل النظام المحاسبي الحكومي الصادر من وزارة المالية،
ويشتمل الجانب العملي على وصف تفصيلي لخصائص وسمات النظام المحاسبي الحكومي في اليمن .و ُتعتبر
مواد مبادئ المحاسبة ()0،2متطلبات سابقة لدراسة هذا المقرر.
المحاسبة الدولية BAC414
أفضى تطور االستثمارات والمعامالت االقتصادية بين دول العالم وتزايد الشركات متعددة الجنسية
عولمة أسواق المال إلى حضور البعد الدولي للمحاسبة إلى ضرورة مقاربة المشاكل فضالً عن
المحاسبية التي أفرزتها تطورات البيئة االقتصادية العالمية والتوجه نحو العولمة واالقتصاد الكوني
وهي حقائق ووقائع الزاما ً على الفكر المحاسبي التفاعل معها إيجابيا ً لضمان الدور الفاعل للمحاسبة
في خدمة المجتمع االقتصادي المحلي والعالمي.
وفي إطار هذ الرؤية تم تصميم وإعداد هذا المقرر الدراسي والذي يحتوي على مناقشة ظهور المحاسبة الدولية
والحاجة إلى التنسيق المحاسبي الدولي ويركز هذا المقرر على دراسة معايير المحاسبة الدولية  .وينفذ هذا
المحتوى من خالل المحاضرات وتعتبر مادتي مبادئ المحاسبة ( )0و ( )2متطلبات سابقة الدراسة لهذا المقرر.
محاسبة شركات أشخاص BAC010

ينال مقرر محاسبة شركات األشخاص أهميته من أهمية المحاسبة والتي تعد المرآة للداء المالي واالقتصادي
وعصب الحياة للمنشآت االقتصادية والخدمية كما أنه يسهم في إعداد وتأهيل الطالب علميا ً ومهنيا ً وذلك من
خالل إكسابه المعارف والمهارات العلمية والعملية المتعلقة بالعمل المحاسبي في شركات األشخاص عموما ً
وشركات التضامن على وجه الخصوص.يتناول هذا المقرر المفاهيم النظرية األساسية المتعلقة بشركات
األشخاص مع التركيز على شركات التضامن ،كما يتناول آلية تنفيذ اإلجراءات المالية والمحاسبية وفقا لقانون
الشركات والمتعلقة بعمليات تكوين رأس المال والمعامالت المالية المختلفة للشركة مع شركائها واإلجراءات
المحاسبية الالزمة إلثبات التغيرات التي تطرأ على عقد الشركة  ،ثم إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة
المالية ،وأخيرا المعالجات الالزمة لتصفية الشركة في حال انقضائها .يعتمد تدريس هذا المقرر على العديد
من استراتيجيات التدريس منها ( المحاضرات ،الحوار والمناقشة  ،العروض اإليضاحية ،تطبيقات وحاالت
عملية) .يتطلب هذا المقرر من الطالب أن يكون قد درس مقرري مبادئ المحاسبة ،0ومبادئ المحاسبة.2
محاسبة شركات األموال BAC014
ينال هذا المقرر أهميته من أهمية المحاسبة والتي تعد المرآة للداء المالي واالقتصادي وعصب الحياة
للمنشآت االقتصادية والخدمية كما أنه يسهم في إعداد وتأهيل الطالب علميا ً ومهنيا ً وذلك من خالل إكسابه
المعارف والمهارات العلمية والعملية المتعلقة بالعمل المحاسبي في شركات المساهمة .يتناول المقرر المفاهيم
األساسية المتعلقة بشركات األموال وآلية تنفيذ اإلجراءات المالية والمحاسبية وفقا لقانون الشركات والمتعلقة
بعمليات إثبات رأس المال عند تكوينها ،وكذلك معالجة قرض السندات والفوائد المحتسبة على هذ السندات
وسداد السندات عند استحقاقها ،ثم إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المالية ،وأخيرا المعالجات الالزمة
لتصفيتها في حال انقضائها .يعتمد تدريس هذا المقرر على العديد من استراتيجيات التدريس منها (
المحاضرات ،الحوار والمناقشة  ،العروض اإليضاحية ،تطبيقات وحاالت عملية).
محاسبة ضريبية (BAC010 )0
تعتبر اإليرادات الضريبية من العناصر الرئيسية للموازنة العامة للدولة ،ومن هذا المنطلق تكمن أهمية تدريس
مقرر المحاسبة الضريبية( )0للطالب حيث يحتوي هذا المقرر على المواضيع المرتبطة بمدخل الضريبة
والنظام الضريبي ،الضريبة على المرتبات واألجور ،والضريبة على العقارات ،وذلك وفقا ً لقانون الضرائب
رقم ( )00لسنة 2101م بشأن ضرائب الدخل.وكما يتضمن المقرر الضريبة العامة على المبيعات ،وفقا ً
ألحكام القانون رقم ( )00لسنة 2110م وتعديالته .و ُتعتبر مادتي مبادئ المحاسبة ( )2( ،)0متطلبات سابقة
لدراسة هذا المقرر وسوف تغطى من خالل المحاضرات األسبوعية المعتمدة على العروض اإليضاحية
وحلقات النقاش.
محاسبة ضريبية (BAC012 )2
تعتبر اإليرادات الضريبية من العناصر الرئيسية للموازنة العامة للدولة ،ومن هذا المنطلق تكمن أهمية
تدريس مقرر المحاسررربة الضرررريبية( ،)2وكما أن هذا المقرر يصرررقل المهارات الضرررريبية للطالب للعاملين في
مصلحة الضرائب ،والمحاسبين ومراجعي الحسابات ،عالوة على أنه يغطي أحد المواضيع التخصصية الرئيسية
لقسررم المحاسرربة .ويحتوي هذا المقرر على المواضرريع المرتبطة بضررريبة األرباح التجارية والصررناعية ،وضررريبة
المهن اير التجارية واير الصناعية ،والمعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة واألصغر ،وفقا ً لقانون الضرائب
رقم ( )00لسررنة 2101م بشررأن ضرررائب الدخل .ويُعتبر مقرر محاسرربة ضررريبية ( ،)0ومادتي مبادئ المحاسرربة
( ) 2( ،)0متطلبات سررابقة لدراسررة هذا المقرر ،وسرروف تغطى من خالل المحاضرررات األسرربوعية المعتمدة على
العروض اإليضاحية وحلقات النقاش.
محاسبة المنشآت المالية BAC011

ينال هذا المقرر أهميته من أهمية المحاسبة والتي تعد المرآة للداء المالي واالقتصادي وعصب الحياة للمنشآت
االقتصادية كما أنه يسهم في إعداد وتأهيل الطالب علميا ً ومهنيا ً وذلك من خالل إكسابه المعارف والمهارات
العلمية والعملية المتعلقة بالعمل المحاسبي في البنوك التجارية وشركات التأمين .يتناول المقرر توضي لطبيعة
عمل البنوك وأنواعها كما يركز على بيان طبيعة عمل البنوك التجارية والعمليات المالية واإلجراءات
المحاسبية في البنوك التجارية سواء كانت تقليدية أو إسالمية وكذلك منشآت التأمين .يعتمد تدريس هذا المقرر
على العديد من استراتيجيات التدريس منها ( المحاضرات ،الحوار والمناقشة  ،العروض اإليضاحية ،تطبيقات
وحاالت عملية).
محاسبة النفط BACL10
يتناول هذا المقرر احد الفروع المحاسبة الحديثة المتعلقة بالجوانب المحاسبية المرتبطة بصناعة النفط حيث
يغطي أربع جوانب رئيسية  ،األول ص يتناول بعض الجوانب الفنية األساسية في صناعة النفط بنوعية الزيت
والغاز والتي تعد جزءا من الثقافة العامة ولها ارتباط بالجانب المحاسبي والرقابي  ،والثاني ص الجوانب
المحاسبية المختلفة المتعلقة بأنشطة االستخرام والتعاقدات الرئيسية والفرعية وأنشطة البيع  ،والثالث ص يتناول
بشكل مختصر جانب القياس والتسويق  ،أما الرابع ص فيغطي القوائم المالية في الشركات النفطية  ،وينفذ
المحتوى من خالل المحاضرات والنقاشات والعروض  ،ويعتبر مقرري مبادئ المحاسبة ( ،)0ومبادئ
المحاسبة ( ) 2متطلب سابق لدراسة هذا المقرر .
مراجعة الحسابات ()0

BAC010

لمهنة المراجعة دور هام في تنمية اقتصاديات الدول ،والحفاظ على أموال المستثمرين ،ويتناول المقرر
طبيعة وظيفة المراجعة ،والتعرف على معايير المراجعة المتعارف عليها التي يستند إليها المراجع في عمله،
ويبين المقرر مدى ارتباط المراجع ومهنته بالجانب األخالقي إلى جانب تحديد مسؤولية المراجع ،ويوض المقرر
مراحل التخطيط وتقدير األهمية النسبية ومخاطر المراجعة وفهم ودراسة الرقابة الداخلية في ظل التشغيل
اإللكتروني للبيانات ومداخل المراجعة في ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات ،وتحديد كمية ونوع األدلة التي يسعى
المراجع للحصول عليها من خالل عملية المراجعة.
مراجعة الحسابات (BAC010 )2
يتناول هذا المقرر اإلجراءات التنفيذية لعملية المراجعة والمرتبطة بعمليات البيع والشراء والمرتبات واألجور
والنقدية واالستثمارات في األوراق المالية والمدينين وأوراق القبض والمخزون والتحقق من األصول وحقوق
الملكية وااللتزامات ،ويتناول أيضا َ استكمال عملية المراجعة وإصدار التقرير وأنواعها  ،والمعاينة اإلحصائية
والحكمية.
نظم المعلومات المحاسبية (BAC412 )0
يُمثل مقرر نظم المعلومات المحاسبية( )0أهمية في سوق العمل ،كون الكثير من منشآت األعمال تعتمد على نظم
المعلومات المحاسبية اإللكترونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة .وكما أنه يُشكل حلقة ربط
لجميع المقررات المحاسبية ضمن البرنامق ،ويُمثل إضافة لخدمة المجتمع من حيث تنمية المهارات الحاسوبية
والمهنية .ويحتوي هذا المقرر على دراسة المفاهيم األساسية لنظم المعلومات المحاسبية ،ومعرفة أثر تكنولوجيا
الحاسوب واالتصاالت الحديثة على نظم المعلومات المحاسبية ،وآلية تحقيق الرقابة على نظم المعلومات المحاسبية
التي تعتمد على استخدام الحاسوب.و ُتعتبر مواد مبادئ المحاسبة ( ،)2( ،)0ومهارات الحاسوب متطلبات سابقة
لدراسة هذا المقرر.

نظم المعلومات المحاسبية (BAC414 )2
يُعتبر مقرر نظم المعلومات المحاسبية ( )2استكماالً لمقرر نظم المعلومات المحاسبية ( .)0ويُساعد هذا
المقرر الطالب على مواكبة سوق العمل في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات ذات التطور المتسارع .وكما أنه
يُشكل حلقة ربط لجميع المقررات المحاسبية ضمن البرنامق ،ويُمثل إضافة لخدمة المجتمع من حيث تنمية
المهارات الحاسوبية والمهنية .ويحتوي هذا المقرر على المواضيع المرتبطة باإلنترنت والشبكة العنكبوتية
العالمية ،وأنظمة التعامالت اإللكترونية بما فيها التجارة اإللكترونية ،وطرق اقتناء نظم المعلومات المحاسبية،
ومراحل تطوير نظم المعلومات المحاسبية ،ووسائل توثيقها ،وتطبيقات نظم المعلومات المحاسبية .و ُتعتبر مقررات
نظم المعلومات المحاسبية ( ،)0ومبادئ المحاسبة ( ،)2( ،)0ومهارات الحاسوب متطلبات سابقة لدراسة هذا
المقرر وسوف يغطى من خالل المحاضرات األسبوعية المعتمدة على العروض اإليضاحية وحلقات النقاش
وايرها .

