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 المحاسبة والتمويل الماجستير في  تخصص  . 4
  برنامج مشرتك مع جامعة بوليتكنك فلسطر/ اخلليل(

 :املخرجات التعليمية املنشودة من الربنامج

مررل واملؤسسررات خبرررجيني ميتلكررون جمموعررة  سرروا الع هررذا الربنررامج  يررزود  من املتوقع أن 

يررة  جررات تعليم هررا طر شرركل يف جوهر لرريت ت عررارف ا هررارات وامل قرردرات وامل .ررذا مررن ال شررودة  من

 الربنامج، وأهمها:
 املعرفة والفهم:

 :يل: ملا مدركا اخلرجية /اخلريج سيكون الربنامج إكماا بعد 

 التعريف باألحباث العلمية الوصفية والتحليلية والتجريبية يف جمال احملاسبة والتمويل. .1

هررا تقوم اليت النظريات .2 سررفة علي سرربة فل يررل احملا لررم والتمو فررن،  كع شررامل واإلدراكو  ال

يررة .يكررل سرربة نظر يررل، احملا فررة والتمو نررواع ومعر سررة أ سرربة الرئي عررارف احملا هررا املت  علي

 .عامليا 

 هياكل التمويل األم ل للشركات، وتقييم االست مارات الرأمسالية. .3

 إدارة وحتليل احملافظ املالية، والتعرف اىل أسواا االست مار. .4

عررايري  .5 سرربة امل يررة احملا عررايري الدول عررداد وم قررارير إ يررة الت هررم مررع املال عررة هرردف ف  وتبي

 .معيار كل تطبيق ونطاا وخصائص

 تطوير املهارات الالزمة الختاذ القرارات االست مارية للشركات وحتليل املخاتر. .6

 .املختلفة بأنواعها الكلفة وضبط قياس يف احلدي ة األساليب .7

يررات .8 يرر النظر لرريت ةاإلدار يررة األعمررال منظمررات حتكررم ا  وكررذلك احلدي ررة، الدول

يررات لرريت املعاصرررة االقتصررادية النظر تررأثر ا هررا علررم ي سرربة، ب مررا احملا  املمارسررات هرري و

 .النظريات هذه استيعاب على القادرة احملاسبية

 .ختصصه يف األساسية والتطبيقية النظرية املفاهيم .9

 ة.احلدي  واإلحصائية الكمية واألساليب البح ية املناهج .10

 

عااد  اخلرجيااة /اخلااريج ساايكون الربنااامج إكماااا املهارات الذهنية اإلدراكيااة: ب

  :علل قادرًا

فرر  الرأي ءإبدا .1 مرري ال مررنهج والعل يررة واالقتصررادية القضررايا إزاء امل لرريت واملشرركالت املال  ا

 .املستقبل يف يواجهها

 .القانونية وأشكا.ا أنواعها مبختلف للشركات املالية القوائم حتليل .2

 .والتنظيمية احملاسبية البيئة حتليل على ةاملعتمد البدائل وتقديم التكاليف قياس .3
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 فكرة بناء عند وتكييفها احملاسبية واألساليب املتعددة احملاسبية املفاهيم بني الربط .4

 .تطبيق أو

قررديم .5 شررارات ت لررتفكري وإعمررال النوعيررة االست قررادي اإلبررداعي ا يررة مسررريته يف واالنت  املهن

 .واألكادميية

سرررت مارية يف  .6 يرررة واال لرررول املال جيررراد احل يرررة إل يرررات العلم سرررتخدام النظر هرررارات يف ا يرررة امل تنم

 ظروف العمل غري املؤكدة.

تنمية مهارات التحليل والرتكيب واختاذ القرارات املالية والنقدية والتمويلية يف الظروف   .7

 املختلفة.

سررروبية ل  .8 يرررات احلا سرررتخدام التقن هرررارات ا يرررة م شررركالت تنم حرررل امل سررراعدة يف  يرررلم ة اإلدار

 واملالية.

 

 :علل قادرًا اخلرجية / اخلريج سيكون الربنامج إكماا املهارات العملية: بعد

يرراماالبررداع يف  .1 سرربة بأعمررال الق يررل احملا لررف يف والتمو شررطة طت هررام األن يف  السرريما ،وامل

يررة الكررربىاملؤسسررات  يررة والدول سرربية املشرركالت حررل يف واإلسررهام ،احملل يررة احملا  واملال

 .علمي بأسلوب

شررهادات الختبارات التقدم على التعزيز من القدرات .2 يررة ال يررة املهن يررام وكررذلك ،الدول  الق

 .واالستشارات املالية والتدريس التدريب مبهام

 اكتساب القدرة على بناء مناذج التوقعات املالية والتمويلية واالست مارية للمشاريع.  .3

يررق  .4 عرر تطب يررة ارفامل يررة النظر تررار يف والتطبيق نرروعي التخصررص إ لررذي ال نرره، خترررج ا  م

يررة أنظمررة تصميم يف واملتم ل عرردادو ،مال سررة إ يرريم جرردوى درا  مراجعررةو املشررروعات، وتق

 احلسابات، واالستشارات املالية، واالستشارات االست مارية واالقتصادية.

عررداد .5 نررات اخلطررط إ لرردورات واملواز مرراذج وا.ياكررل ،املسررتندية وا  واملسررتندات والن

سرربية قرروائم ،احملا يررة وال يررة املال يررة  ،الدور شررركاتوالتحلرريالت املال يررة لل يررة احملل  واإلقليم

 .الدولية وكذلك

قرررارات  .6 خترراذ ال يررة، وا غررري الرحب يررة و مررات الرحب مررة واملنظ مررات العا لررى ادارة املنظ قرردرة ع ال

 املختلفة.وفق منهجيات علمية يف املواقع الوظيفة 

 :علل قادرًا اخلرجية / اخلريج سيكون الربنامج إكماا املهارات املنقولة: بعد

 .غريها أو إدارية مالية أو أو ملاسبية جلان أو عمل فريق ضمن العمل على قادًرا .1

مررل مررن مررع االتصررال علررى قررادًرا .2 هررم يع مرري ا.يكررل ضررمن مع  توصرريل وكررذلك ،التنظي

 .وفاعلية بكفاءة العمل مؤسسة يف مجالس التنظيميةأم لل لألفراد سواًء األفكار،

طرروير .3 عررديل ت سرراليب وت مررل أ يررة الع عررديل بالتحسررني والتوصررية احلال فررق ،والت مررة و  منظو

  .وتطبيقية وصفية

 .األداء يف املهنة وأخالا آداب مصفوفة تعزيز  .4
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لرريت  .5 يررل املشرركالت ا سررة وحتل قرردي واالبررداعي يف درا جرره قادرا  على تطوير التفكري الن توا

 املنظمة بأساليب علمية، وتوظيف املعارف يف حتليل السياسات املالية والنقدية وتقييمها.

 داب .1

عااد يااة املعلومااات: ب  /اخلااريج ساايكون الربنااامج إكماااا مهااارات االتصاااا وتقن

 :علل قادرًا اخلرجية

والدراسات النوعية البح ية  املقرتحات تطوير من متكنه متقدمة كتابية مهارات إظهار .1

 .والكمية

 املنظمات يف للعمل االخنرا  من الطلبة ميكن ومبا الفعال التواصل مهارات استخدام .2

 .واملهنية، والقطاع العام واخلاص واملؤسسات غري الرحبية األكادميية

فررة ظهررارا .3 هررم املعر نرروع األخررالا جمرراالت يف والف قررايف،  والت  يف االجتماعيررة واملسررؤوليةال 

 املالية. االتاجمل

 /اخلريج سيكون الربنامج إكماا املهارات السلوكية واألخالقية: بعد

 :علل قادرًا اخلرجية

عررد حنررو بقوة يدعم مبا اخلريج يف مةليالس األخالقية القيم غرس .1 مرره بقوا خررالا التزا  وأ

 .املهنة وآداب

 .واملاليةاحملاسبية  املشكالت حلل الفريق ضمن بفاعلية التعاون .2

 .األعمال جمتمع مع الفعال التفاعل تعزيز .3

 .األداء مستوى من يرفع مبا العمل فرا وضمن اجلماعي العمل .4

 .األخالا املهنية ضمن منظومة املهنية القرارات اختاذ .5

هرررداف  .6 مجرررة أ يرررة تر يرررة، وآل يرررة والدول سرررات احملل مرررل املؤس قرررع ع هرررم وا هرررارات ف مرررتالك م ا

 ة واالقتصادية.اإلداريالقرارات واخلطط املالية واملؤسسات من خالل 

 فرص العمل املتوقعة خلريج الربنامج:

سرربة شررهادات احملا حرراملي  لررى  لررب ع يررا إن الط سررات العل يررل للدرا يررد  والتمو فررع ويف تزا مرت

يررة وشررركات ، مستمر وذلك على املستويني احمللي والعاملي فالشركات واملؤسسررات احلكوم

تررردقيق يرررة ال شرررارات املال شرررركات االست جمرررال  و كرررنني يف  شرررخاص متم عرررن أ ئرررم  حبرررث دا يف 

 .والتمويل احملاسبة

يرردة هررذا اجملررال عد جيرري  حررة خلر مررل املتا فرررص الع عررة ،إن  يررة متنو  ،وتتم ررل يف أدوار وظيف

 م ل:

 رئيس احملاسبني*   

 املدراء املاليني*   
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 مدققي احلسابات *  

 مدراء متويل*   

 ر التجاريةمدراء املخات*   

 اختصاصي نظم املعلومات احملاسبية*  

 اخلرباء االستشاريون*   

قرريفهم  يف بدءاللتشغيل وا على يؤهل الربنامج اخلرجينيوكما  مشاريعهم اخلاصة من خالل ت 

 وتقوية اخللفية التجارية لديهم.

ة اإلداريكما ميكن ان يشغل اخلرجيون الكثمل من الوظائف يف املستويات 

 املختلفة لدى اجلهات اآلتية:

 الوزارات ومجيع املؤسسات احلكومية. .1

 منظمات القطاع اخلاص. .2

 ا.يئات األهلية واخلريية. .3

 دوائر االحباث والدراسات يف املؤسسات احلكومية واالهلية. .4

خلررردمات  .5 ئرررر ا يرررة دوا سرررات املركز يرررة يف املؤس يرررة واألمن صرررحية واالجتماع يرررة وال التعليم

 ومراكز احملافظات.

 ا.يئات احمللية والبلدية. .6

 مستشارين يف السياسات االقتصادية. .7

 األسواا املالية والبورصات، وقطاع التأمني واملؤسسات املالية. .8

 سلطة النقد الفلسطينية. .9

 

 :متطلبات ختصص احملاسبة والتمويل

مرروادتت  يررل  كون  سرربة والتمو نررامج املاجسررتري ختصررص احملا سرراعة 36مررن )خطررة بر مرردة، (  معت

 كما يلي: موزعة

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 24 إجباريةمساقات  27 إجباريةمساقات  1

 6 اختياريةمساقات  9 مساقات اختيارية 2

 6 الرسالة - - 3

 36 اجملموع 36 اجملموع 
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 مسار الرسالة:

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة:

 : جبارية المساقات اإل 

 ساعة معتمدة( باإلضافة إىل مساا الرسالة، كاآلتي: 24) جباريةاملساقات اإل

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 1 2 3 منهجية البحث العلمي يف األعمال 6590

 - - 3 3 ة االسرتاتيجيةاإلدارياحملاسبة  6591

 - - 3 3 معايري احملاسبة واإلبال  املالي الدولية 6592

 - - 3 3 التحليل املالي واحملاسيب املتقدم 6593

 - - 3 3 احلسابات املتقدمتدقيق  6594

 - - 3 3 إدارة مالية متقدمة 6595

 - - 3 3 إدارة احملافظ االست مارية 6596

 6590 2 1 3 اإلحصاء التطبيقي 6597

  3 21 24 اجملموع

 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية: 6يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 النظرية احملاسبية  6598

 6590 1 2 3 موضوعات خاصة يف احملاسبة 6599

 - - 3 3 ملاسبة التكاليف املتقدمة 6601

 - - 3 3 ملاسبة مالية متقدمة 6602

 - - 3 3 الريادة يف األعمال 6603

 - - 3 3 نظرية االست مار والتمويل 6604

 - - 3 3 إدارة املشاريع 6605
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 االسواا املالية والنقدية 6606

 - - 3 3 االسرتاتيجية املتقدمة اإلدارة 6607

 - - 3 3 ةاإلدارينظم املعلومات  6608

 6597 2 1 3 االقتصاد القياسي 6609

 

 الرسالة: 

 رسالة املاجستري، والنجال يف امتحان مناقشتها.  إعداد

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  6 - 6 الرسالة 6600

  6 - 6 اجملموع

 

 

 مسار االمتحان الشامل:

 :جباريةاملساقات اإل

 ساعة معتمدة(، باإلضافة اىل االمتحان الشامل، كاالتي: 27) جباريةاملساقات اإل

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - 1 2 3 منهجية البحث العلمي يف األعمال 6590

 - - 3 3 ة االسرتاتيجيةاإلدارياحملاسبة  6591

 - - 3 3 معايري احملاسبة واإلبال  املالي الدولية 6592

 - - 3 3 التحليل املالي واحملاسيب املتقدم 6593

 - - 3 3 تدقيق احلسابات املتقدم 6594

 - - 3 3 إدارة مالية متقدمة 6595

 - - 3 3 إدارة احملافظ االست مارية 6596
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 6590 2 1 3 اإلحصاء التطبيقي 6597

 6590 1 2 3 موضوعات خاصة يف احملاسبة 6599

  4 23 27 اجملموع

 

 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية: 9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 النظرية احملاسبية  6598

  - 3 3 ملاسبة التكاليف املتقدمة 6601

  - 3 3 ملاسبة مالية متقدمة 6602

  - 3 3 الريادة يف األعمال 6603

  - 3 3 نظرية االست مار والتمويل 6604

  - 3 3 إدارة املشاريع 6605

  - 3 3 االسواا املالية والنقدية 6606

  - 3 3 االسرتاتيجية املتقدمة اإلدارة 6607

  - 3 3 ةاإلدارينظم املعلومات  6608

 6597 2 1 3 االقتصاد القياسي 6609

 

 االمتحان الشامل: 
بررات اإل يرراز املتطل يررةيتوجب على الطالب/ة  يف مسار االمتحان الشامل بعد اجت يررة  جبار واالختيار

الدرجة، والذي  همنح لنتائجه ساعة معتمدة، أن يتقدم المتحان شامل يتقرر وفقا  (36)بواقع 

سرراقات اإل ضررمن امل مررن  سرراقات  سررتة م مررن  تررألف  يررةي سرربة  جبار هرري: )احملا طررة، و يرريف اخل ة اإلدار

قرردم,،  سرريب املت ملررالي واحملا يررل ا االسرتاتيجية، ومعايري احملاسبة واالبال  املالي الدولية،  والتحل

يررة متقدمررة، وإدارة احملررافظ االسررت مارية(، وتدقيق ا قرردم، وإدارة مال حررال ل حلسابات املت ويف 

يرراز الطالب/ة   يتمكن حررانمررن اجت شررامل االمت لررب يعطررى ال يررة فقررط، و الطا حررال يف فرصررة ثان
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شررامل حرران ال يررازه لالمت يررة عرردم اجت مرررة ال ان جررال  لل لررببن لررشررهادة  ميررنح الطا عررالي دبلوم ا يف ال

 ل.احملاسبة والتموي

 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  - - 0 االمتحان الشامل 6610

  - - 0 اجملموع

 


