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 وصف هساقات 

 (101303هبادئ نظن الوعلىهات الوحاسبية )

 ٠ٍٟ :  ٠ٙذف ٘زا اٌّغاق إٌٝ ِا

 ذؼش٠ف اٌطاٌة تّفَٙٛ إٌظاَ اٌّؽاعثٟ ٚػٕاصشٖ  ٚأٛاع اٌّؼاِالخ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤششج ف١ح. -

 اٌّؼٍِٛاخذؼش٠ف اٌطاٌة تّفَٙٛ ٚا١ّ٘ح ذم١ٕاخ ذط٠ٛش ٚ ذٛش١ك ٔظُ  -

ذؼش٠ف اٌطاٌة تماػذج اٌث١أاخ ِٚشاؼً اعرخذاَ اٌؽاعٛب ٚذؽذ٠ذ ِشاؼً ذى٠ٛٓ لاػذج اٌث١أاخ ٚاْ ٠ىْٛ لادس ػٍٝ ذٛظ١ػ  -

 ِشؼٍح اٌرص١ُّ ِٚشؼٍح اٌرؽ١ًٍ ِٚشؼٍح اٌرم١١ُ.

ٚعاخ ٚغشق اٌٛلا٠ح ٚ ذؼش٠ف اٌطاٌة تٕماغ اٌعؼف فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ اٌّؽاعث١ح ٚاٌرؼش٠ف تاالخطاء اٌّؽرٍّح , ٚاٌف١ش -

 اٌّؼاٌعح, وزٌه ذٛظ١ػ اٌرطٛس اٌرىٌٕٛٛظٟ ػٍٝ آِ اٌّؼٍِٛاخ , ٚاٌشلاتح اٌذاخ١ٍح ٚا١ّ٘ح ذاو١ذ اٌصمح فٟ اٌّؼٍِٛاخ اٌّؽاعث١ح

 

 

 (101710تحليل وتصوين النظن الوحاسبية )

٠رعّٓ اٌّمشس ترؼش٠ف اٌطاٌة تى١ف١ح ذؽ١ًٍ ٔظاَ ِؽاعبثٟ ِصبً ٔظباَ اا٠بشاداخ ٚاٌّصبشٚفاخ ٚٔظباَ ااعبرار اٌؼباَ ٚاصبٛي 

اٌصاترح ٚو١ف ٠ّىٓ ِٓ فُٙ اٌؼاللاخ اٌّرشاتىح فٟ إٌظاَ ٌّؼشفح ٔماغ اٌعؼف فٟ إٌظاَ ٚاٌمذسج ػٍبٝ ذٛصب١ف ٔظباَ تخعبرخذاَ 

ي اٌٝ ِشؼٍح اٌرطث١ك اٌؼٍّٟ تؽ١س ٠رّىٓ اٌطاٌبة ِبٓ ستبػ ِشؼٍبح ذٛصب١ف إٌظباَ ترصب١ُّ خشائػ اٌرذفك ٌٍٕظُ ِٚٓ شُ اأرما

 .Excelٚاٌمذسج ػٍٝ اػذاد ظذٜٚ ألرصاد٠ح ٌٍٕظاَ تخعرخذاَ تشٔاِط  Accessإٌظاَ ِغرخذِا تشٔاِط 

 

 (101701أنظوة التكاليف )

اٌرىا١ٌف ٚٔظش٠اخ اٌرىا١ٌف ٚو١ف١ح اػذاد لٛائُ اٌرىا١ٌف. ذؼش٠ف اٌطاٌة تّؽاعثح اٌرىا١ٌف ٚأ٘ذافٙا ٚذث٠ٛثٙا ِٚمِٛاخ ٔظاَ -  

ذؼش٠ف اٌطاٌة تاٌذٚساخ اٌّغرٕذ٠ح ٌؼٕاصش اٌرىا١ٌف ٚ اٌم١ٛد اٌالصِح ) ػٕصش ذىٍفح اٌّٛاد ، ػٕصش ذىٍفح ااظٛس ،  ػٕصش  -

 ذىٍفح اٌّصشٚفاخ ، اٌرىا١ٌف اٌصٕاػ١ح غ١ش اٌّثاششج اٌرمذ٠ش٠ح ( فٟ اٌّششٚػاخ اٌصٕاػ١ح .

اورغاب اٌطاٌة اٌمذسج ػٍٝ ذص١ُّ ٔظاَ ِؽاعثح اٌرىا١ٌف.-  

اورغاب اٌطاٌة ِٙاسج ذطث١ك ٔظاَ اٌرىا١ٌف فٟ اٌّششٚػاخ اٌرٟ ذؼًّ تٕظاَ أٚاِش اإلٔراض .  -  

اورغاب اٌطاٌة ِٙاسج ذطث١ك ٔظاَ اٌرىا١ٌف فٟ اٌّششٚػاخ اٌرٟ ذؼًّ تٕظاَ اٌّشاؼً اإلٔراظ١ح .  -  

طث١ك ٔظاَ اٌرىا١ٌف فٟ اٌّششٚػاخ اٌرٟ ذؼًّ تٕظاَ ذىا١ٌف اٌؼمٛد.اورغاب اٌطاٌة ِٙاسج ذ-  

اورغاب اٌطاٌة ِٙاسج ذطث١ك ٔظاَ اٌرىا١ٌف فٟ اٌّششٚػاخ اٌرٟ ذؼًّ تٕظاَ اٌٛلد اٌّؽذد. -  



2 
 

 .ٚػاخ اٌرٟ ذؼًّ ػٍٝ أعاط االٔشطحاورغاب اٌطاٌة ِٙاسج ذطث١ك ٔظاَ اٌرىا١ٌف فٟ اٌّشش-

 

 (101731الحاسىب )تحليل هالي وهحاسبي على 

٠ٙذف ٘زا اٌّغاق ٌرؼش٠ف اٌطاٌة تى١ف١ح ذذل١ك ذؽ١ًٍ إٌغة اٌّا١ٌح ٚاٌرؽ١ًٍ االفمٟ اٌشأعٟ ٚذؽ١ًٍ 

اٌّؤششاخ اٌخاصح تاٌرذفماخ إٌمذ٠ح ٚذؽ١ًٍ اٌغالعً اٌض١ِٕح ٚاٌرؽ١ًٍ تاعرخذاَ اٌثشِع١اخ اٌّخرٍفح ٚتشِعح 

 . Accessٚاي  Excelاي 
 

 (101130بالحاسىب )تذقيق الحسابات 

٠ٙذف اٌّغاق اٌٝ اٌرؼش٠ف ترذل١ك اٌؽغاتاخ تاعرخذاَ اٌؽاعٛب ٚاُ٘ ِؼا١٠ش ذذل١ك إٌظُ اٌّؽاعث١ح االٌىرش١ٔٚح ٚااخطاء  

 ٚاٌغش فٟ ظً اأظّح االٌىرش١ٔٚح ٌّؼاٌعح اٌث١أاخ ِٚغؤ١ٌٚح اٌّذلك ػٓ اورشافٙا.

 

 
 (101703هحاسبة هتىسطة )

 اٌطاٌة تاٌّؼاسف ٚاٌّٙاساخ اٌرا١ٌح:٠ٙذف اٌّغاق إٌٝ ذض٠ٚذ 

االغاس اٌفىشٞ ٌٍّؽاعثح اٌّا١ٌح.ت١اْ االعظ ٚاٌّفا١ُ٘ اٌّرؼٍمح تاٌّؽاعثح اٌّا١ٌح .غشق ل١اط اٌمٛائُ اٌّا١ٌح .اٌذساعاخ إٌظش٠بح  

ٚاٌرطث١م١ح ٌمائّح اٌذخً .اٌذساعاخ إٌظش٠بح ٚاٌرطث١م١بح ٌمائّبح االستباغ اٌّؽرعبضج .ِفٙبَٛ ٚا١ّ٘بح لائّبح اٌّشوبض اٌّباٌٟ ٚذث٠ٛبة 

و١ف١ببح اٌّؼاٌعح اٌّؽاعبث١ح ٌالعببرصّاساخ فبٟ االٚساق اٌّا١ٌحٌعبح اٌّؽاعببث١ح ٌٍٕمذ٠بح ٚاٌّببذ٠ْٕٛ ٚاٌّخبضْٚ اٌغببٍؼ١ػٕاصبش٘ا .اٌّؼا

 .االٌرضاِاخ اٌّرذاٌٚح ٚاالٌرضاِاخ اٌّؽرٍّح.الرٕاء االصٛي اٌصاترح ٚاٌرخٍص ِٕٙا .ذم٠ُٛ االصٛي غ١ش اٌٍّّٛعح

 

 

 (101717هحاسبة شركات )

المحاسبٌة لشركات األشخاص سواء ما  المعالجاتالتً تحكم  والمبادئمفاهٌم تتضمن هذه المادة دراسة ال

ٌتعلق منها بتؤسٌس هذه الشركات وإعادة التنظٌم والحل والتصفٌة واالنقضاء وتغٌٌر رأس المال، أو التً 

، انضمام وانفصال الشركاء والحسابات التً تنظم العالقة المالٌة بٌن الشركاء والشركةتتعلق بمشاكل 

، وتركز هذه المادة على إعداد القوائم المالٌة ءلشركالوتوزٌعات األرباح خاصة بالنسبة  ومعالجة شهرتها

 األموالشركات لالتً تحكم النظم المحاسبٌة  والمبادئتتضمن هذه المادة دراسة المفاهٌم كما  وتفسٌرها.

ال، أو التً تتعلق مرأس ال تعدٌلووالتصفٌة المساهمة العامة  ما ٌتعلق منها بتؤسٌس الشركات   سواء

واالحتٌاطٌات وإسناد القرض وذلك من خالل شرح بمشاكل إصدار األسهم واالكتتاب وتوزٌعات األرباح، 

 المعالجات المحاسبة الالزمة لذلك.

 (101773هحاسبة هالية بالحاسىب )

 

 (ٚو١ف١ح اعرخذاِح . (EXCELذؼش٠ف اٌطاٌة تثشٔاِط  -

 اٌّؽاعث١ح . EXCELذؼش٠ف اٌطاٌة تٛظائف  -

ذؼش٠ف اٌطاٌة تى١ف١ح ذطث١ك اٌؽاالخ اٌؼ١ٍّح اٌٛالؼ١ح فٟ اٌّؽاعثح ػٍٝ اٌؽاعٛب. -  

ذذس٠ة اٌطاٌة ػٍٝ ذطث١ك أِصٍح ِرؼذدج . -  
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 (101133نظن هعلىهات هحاسبية هتقذهة )

متضمنا الدورة   Excelيتناول هذا المساق تعريف الطالب بكيفية تصميم نظام محاسبي محوسب قابل لمتطبيق بأستخدام برنامج 
المستندية كاممة  لمنظام المحاسبي  بعد ان يكون الطالب قد استكمل مبادئ نظم المعمومات المحاسبية ويتضمن تعريف الطالب 

 .بالتعامل مع البرامج الجاهزه  

 

 (902704مبادىء قواعد البيانات )

فهم واستيعاب نظام قواعد البيانات العالئقية والتي تشمل عمى انشاء قواعد البيانات وما فيها من جداول ٠ٙذف اٌّغاق إٌٝ 
عميها واجراء العمميات المختمفة عمى الجداول من اجل تحسينها وتطبيعها كما يتم العمل عمى اجراء العمميات الرياضية الجبرية 

 عالم.ل عمى تحسين عمميات البحث واالستمن اجل العم
 
 

 (902773تطبيقات قواعد البيانات)

 مثل منها المختلفة اللغات باستخدام البيانات قواعد وبرمجة بلغات المتعلقة باالمور الطالب تعليم الى المقرر هذا يهدف

 قادرا   الطالب سيكون حيث مايكروسوفت شركة من اكسس التطبيقي البرنامج على بكفاءة والعمل سيكوال  اوراكل لغة

 .  كبيرة بفعالية واإلدارية التجارية التطبيقات لمختلف بيانات قواعد تصميم على

 

 (902942ترنت )تطبيقات الحاسوب واالن

ٚاٌؽاعٛب ٠غطٟ ٘زا اٌّغاق تشىً ِىصف ِفَٙٛ اٌّغائً االخالل١ح ٚاٌما١ٔٛٔح اٌّرؼٍمح ترىٌٕٛٛظ١اخ اٌّؼٍِٛاخ 

ٚاالٔرشٔد. ؼ١س ع١ذسط اٌطاٌة فٟ ٘زا اٌّغاق االٔرشٔد ِٚفِٙٛٙا ٚاعرخذاِاذٙا ٚو١ف١ح اٌشثه تٙا ٚٔظشج ػٍٝ 

ِرصفػ االٔرشٔد ٚاالِٛس اٌّرؼٍمح تؼٕا٠ٚٓ االٔرشٔد ٚاٌثش٠ذ االٌىرشٟٚٔ تؼذ٘ا ع١ذسط اٌطاٌة اٌطاٌة لعا٠ا ِرؼٍمح 

صٛص١ح ٚاٌٍّى١ح اٌفىش٠ح ِٚخاغش ٚظشائُ االٔرشٔد ٚغ١ش٘ا ِٓ االِٛس تاالٔرشٔد ِصً ِشاسوح اٌٍّفاخ ٚاالِٓ ٚاٌخ

 اٌّرؼٍمح تّغائً اخالل١ح خاصح تاٌؽاعٛب.

 (902700تصميم صفحات الويب )

٠رعّٓ اٌفُٙ ٚاالعر١ؼاب ٚاٌؼًّ تىفاءج ػٍٝ ِخرٍف اٌثشِع١اخ اٌّرٛفشج ٚاٌرٟ ذغرخذَ فٟ ذط٠ٛش ٚذص١ُّ صفؽاخ اٌٛتة 

ٚتشاِط ذص١ُّ اٌؽشواخ  PowerPointٚتشٔاِط ادٚاخ اٌؼشٚض اٌررمذ١ّ٠ح  Front Page  ٚPHP  ٚHTMLِصً 

ٚاٌشؼاساخ اٌؽشو١ح ؼ١س ذرعّٓ اٌّادج اٌرطث١ماخ اٌؼ١ٍّح ػٍٝ اٌؽاعٛب تشىً ِىصف ٚاٌؼًّ ػٍٝ ستطٙا تمٛاػذد اٌث١أاخ 

 . PHP Serverِصً االوغظ اٚ االٚساوً. ٚششغ ِفَٙٛ ٚػًّ ٚتشِعح خادَ ا٠ٌٛة 
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 (101133ن الوحاسبة الضريبية وضريبة الوبيعات )نظ

٠رعّٓ ٘زا اٌّغاق ِفَٙٛ اٌعش٠ثح ٚأٛاػٙا ٚذطث١ماذٙا فٟ االسدْ ػٍٝ االفشاد ِٓ خالي لأْٛ ظش٠ثح اٌذخً ٚلأْٛ ظش٠ثح 

س٠ف غ١ش ٚاٌّصااٌّث١ؼاخ عاسٞ اٌّفؼٛي، ؼ١س ٠رعّٓ اٌّغاق ِؼشفح اٌذخٛي اٌخافعح ٌٍعش٠ثح ٚاٌذخٛي اٌّؼفاج ظش٠ث١اً 

دفغ اٌعش٠ثح ٚاالٌرضاِاخ اٌّمثٌٛح  ٚاالػفاءاخ اٌشخص١ح ٚاٌرثشػاخ ِٚؼاٌعح اٌخغائش ظش٠ث١اً ٚاٌّؼذالخ اٌعش٠ث١ح ِٚٛاػ١ذ 

 اٌّرشذثح ػ١ٍٙا.

عطح تشٔاِط إوغً ش٠اً ٚػ١ٍّاً ِٓ خالي اٌؽاعٛب تٛاؼ١س ٠رٕاٚي اٌّغاق ذطث١ك وً اٌّفا١ُ٘ ٚاٌّؼادالخ اٌعش٠ث١ح أػالٖ ٔظ

(Excel.ٚرٌه فٟ ِخرثش اٌؽاعٛب ) 

 

 

 (101170نظن الوعلىهات الوحاسبية الحكىهية )

٠رؽذز ٘زا اٌّغاق ػٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ اٌّؽاعث١ح اٌؽى١ِٛح ٚتؼط اٌرطث١ماخ ٌٙا ٚخاصح فٟ االسدْ ِصً اٌّٛاصٔح اٌرمذ٠ش٠ح 

 ( اٌؽىِٟٛ االسدٟٔ.GFMISٚٔظاَ اٌّشرش٠اخ ٚاٌّخضْٚ اٌؽىِٟٛ ٚٔظاَ اٌؼطاءاخ. ٚوزٌه اٌرؼشف ػٍٝ تشٔاِط )

 

 (902973) الوحاسبة اإلدارية باستخذام الحاسىب

تتضمن هذه المادة  تصنيفات التكاليف ألغراض التخطيط و الرقابة وشرح العالقة بين التكلفة والحجم والربح  واهمية  اعداد  

الموازنات التخطيطية والتعرف على مفهوم محاسبة المسؤولية وتقيم األداء وتحديد طرق احتساب اسعار التحويل وطرق 

 .  EXCELبرنامج   الرسم البياني والسمبلكس بالتطبيق على

 

 (302703التدقيق الداخلي )

٠ٙذف ٘زا اٌّغاق اٌٝ ذؼش٠ف اٌطاٌة تّفَٙٛ ذذل١ك اٌؽغاتاخ ٚاٌرطٛس اٌراس٠خٟ ٌرذل١ك اٌؽغاتاخ ٚاٌرؼش٠ف ترص١ٕفاخ ٚأٛاع 

ذذل١ك اٌؽغاتاخ ِٚؤ٘الخ اٌّذلك إٌاظػ ا١ٌّّٕٙح ٚاٌىاد١ّ٠ح ٚغشق ٚاظشاءاخ لثٛي اٌضتائٓ ٚاظشاءاخ اٌرذل١ك الٌٛي ِشج 

إٌّٟٙ ٚاٌخصائص اٌشخص١ح ٌّذلك اٌؽغاتاخ ِٚٙاِٗ ِٚغؤ١ٌٚاذٗ  اٌغٍٛن٠ف تمٛاػذ ٚاظشاءاخ اٌشلاتح اٌذاخ١ٍح ٚاٌرؼش

 ٚٚاظثاذٗ

 (703703أساسيات البرمجة )

٠ٙبببببذف ٘بببببزا اٌّغببببباق اٌببببببٝ  ذٕببببباٚي ِفبببببا١ُ٘ ذؽذ٠ببببببذ ِٛاصبببببفاخ ٚذصببببب١ُّ اٌثببببببشاِط، ٚتٕببببباء اٌخٛاسص١ِببببباخ، ٚوراتببببببح 

شاِط تٍغبببببح تشِعبببببح و١ٕٔٛ١بببببح اٌرٛظبببببٗ. ٠بببببرُ اٌثبببببشاِط ٚفؽصبببببٙا فبببببٟ ت١ بببببح تشِعبببببح ؼذ٠صبببببٗ. ٠بببببرؼٍُ اٌطٍثبببببح وراتبببببح اٌثببببب

ذٕبببببباٚي اٌّٛاظبببببب١غ اٌرا١ٌببببببح: أعاعبببببب١اخ اٌخٛاسص١ِبببببباخ، ٚا١ٌٙاوببببببً االٔغبببببب١ات١ح، ِٚٙبببببباساخ ؼببببببً اٌّغببببببائً، ِٚفببببببا١ُ٘ 

اٌثشِعببببببح، ٚاأّبببببباغ ٚاٌى١ٕٛٔبببببباخ، ٚظّببببببً اٌببببببرؽىُ ٚاٌرىببببببشاس، ٚاٌّصببببببفٛفاخ، ٚاٌىٍّبببببباخ. عبببببب١رُ اٌرشو١ببببببض ػٍببببببٝ 

 اساخ فٟ ؼً ِغائً ؼٛعث١ح. ذطث١ماخ تشِع١ح أعثٛػ١ح.ِٙاساخ ؼً اٌّغائً ٚاعرخذاَ ٘زٖ اٌّٙ
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٠رٕاٚي ٘زا اٌّغاق ذؼش٠ف اٌطاٌة تّؼا١٠ش اٌّؽاعثح اٌذ١ٌٚح ِٓ ؼ١س ذى٠ٛٓ اٌّؼا١٠ش ٚاٌث١أاخ اٌّؽاعث١ح ِّٚا ذرىْٛ اٌّؼا١٠ش 

ِٚىٛٔاخ اٌّؼا١٠ش ٚو١ف١ح اٌّؼاٌعاخ اٌّؽاعث١ح ٌثؼط اٌّؼا١٠ش ِصً اٌؼشض ٚاالفصاغ  اٌذ١ٌٚح ٚو١ف١ح ػًّ اغاس٘ا اٌمأٟٛٔ

 ِٚؼ١اس االفصاغ ِٚؼ١اس االػرشاف تاال٠شاد .

 

 (101731وتطبيقاتها على الحاسىب ) هحاسبة البنىك والتاهين

 ة  ــتتضمن هذه المادة دراسة المقومات األساسٌة للنظم المحاسبٌة فً المنشآت المالٌ

التً تحكم  واإلجراءاتودراسة األسالٌب  )المصارف وشركات التؤمٌن( بؤنواعها المتعارف علٌها من جهة،

والمتعلقة بكافة األقسام المكونة  الدورة المحاسبٌة فً هذه النظم، وتسجٌل العملٌات وتبوٌبها وتلخٌصها

 وتحلٌلها.وعرضها بالقوائم المالٌة  للمصرف كالحسابات الجارٌة والخزٌنة وغٌرها

 

 (101177تكنىلىجيا الوعلىهات والتذقيق )

أو برمجٌات  Hard wordٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطالب بالمكونات المتعلقة بالتدقٌق االلكترونً: أجهزة 

(Software)  بنوعٌها األنظمة(System Programs)  أو برامج تطبٌقٌة(Application 

Programs)  إضافة إلى قواعد البٌانات، كما أنها تهدف إلى التغٌٌرات األساسٌة والجوهرٌة فً اإلجراءات

المحاسبٌة وتغٌر األهداف التً ٌسعى التدقٌق االلكترونً إلى تحقٌقها: عملٌة فحص وتقوٌم هٌكل الرقابة فً أنظمة 

ء بعض أعمال التدقٌق والتً كانت تتم بشكل التشغٌل االلكترونً للبٌانات، استغالل الحاسب من قبل المدقق فً أدا

 ٌدوي.

 


