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ا�ستهالل

َّذِي يََتَخبَُّطهُ الشَّيَْطانُ  َّذِينَ يَْأُكُلونَ الرِّبَا اَل يَُقومُونَ إاِلَّ َكمَا يَُقومُ ال {ال
َّمَا الْبَيْعُ مِْثُل الرِّبَا وََأحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  َّهُمْ َقاُلواْ إِن مِنَ الْمَسِّ َذلِكَ بَِأن

الرِّبَا َفمَن جَاءهُ مَوْعَِظٌة مِّن رَّبِّهِ َفانَتهَىَ َفَلهُ مَا سََلفَ وََأمْرُهُ إِلَى اللّهِ 

وَمَنْ عَادَ َفُأوْلَـئِكَ َأصْحَابُ النَّاِر هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

]البقرة: 275[
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مقدمة
احلمد لله الذي اأكمل لنا الدين ، واأمت علينا النعمة ، ور�سي لنا الإ�سالم دينا   

،وحممد نبيا ور�سول ،واأنزل القراآن تبيانا لكل �سي .
قال تعاىل : {ما فرطنا يف الكتاب من شئ}، وجعل العمل �سكرا   
وعبادة ، ودعا اإىل التكافل الجتماعي ،وحرم الف�سل الزائد عن احلاجة وقت ال�سدة 
 ، الجتماعية  وظيفته  وتعطيل  التداول  من  ومنعه  الأموال  كنز  حرم  ،كما  والأزمة 
ل  ،حتى  وتوزيعه  املال  لتنمية  و�سيلة  واأعتربهما  املرياث  وتوزيع  الزكاة  و�سرع 
القت�سادية  الأمرا�ض  املجتمع من  ، وتطهري  الفقراء  الأغنياء دون  يكون دولة بني 
والجتماعية والنف�سية ، وجعل الإن�سان م�ستخلفا يف املال ، وحدد له وجوه الك�سب 
وطرق الإنفاق ،واعترب املال و�سيلة ل غاية ،كما اعترب التعامل على الوجه امل�سروع 
ك�سبا واإنفاقا جزءا من عقيدة امل�سلم ، واأن ال�سرب فى الأر�ض والبتغاء من ف�سل 

الله عبادة من العبادات .
فاإّن كلية القت�ساد والعلوم الإدارية  بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم   
باحل�ساحي�سا من الكليات التي ت�ساهم يف ن�سر هذه الر�سالة ومن �سمن اأهدافها 
التي قامت عليها الكلية هي متكني املتعلم من الكفايات التخ�س�سية واملهنية والثقافية 

العامة الالزمة ل�سوق العمل، حيث تهدف مناهج اأق�سامها املختلفة اإىل:
 ... وال�سيا�سية  والإدارية  املالية  العلوم  جمالت  يف  الكوادر  وتاأهيل  اإعداد   -1
ومع�سالته  الواقع  لفهم  ال�سرورية  التحليلية  املعارف  اكت�ساب  من  ومتكينهم 

القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية واإمكانية امل�ساهمة يف حلها.
ال�ستيعاب الناقد يف جمال العلوم املالية والإدارية وال�سيا�سية الغربية.  -2

تطوير املناهج التعليمية مبا يلبي حاجة التغيري يف البنية القت�سادية والجتماعية   -3
وال�سيا�سية للمجتمع ومواكبة امل�ستجدات العلمية.
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والجتماعية  القت�سادية  املجالت  يف  العلمية  والدرا�سات  بالبحوث  الهتمام   -4
القت�سادية  التنمية  وخطط  املجتمع  احتياجات   خلدمة  وتوجيها  وال�سيا�سية 

والجتماعية وال�سيا�سية.
العام  القطاعني  يف  الدولة  واأجهزة  موؤ�س�سات  يف  العاملني  اأداء  كفاءة  رفع   -5

واخلا�ض من خالل برامج  التدريب والتاأهيل امل�ستمر اأثناء اخلدمة.
ال�سيا�سية  العلوم  ومبادئ  واأ�س�ض  باأ�سول  ال�سيا�سية  العلوم  دار�سي  اإملام   -6
وقواعد العمل ال�سيا�سي مبنظور اإ�سالمي على ال�سعيدين الر�سمي وال�سعبي 
وتخريج متخ�س�سني ميتلكون املعرفة ال�سيا�سية الإ�سالمية والقدرة على اأدارة 

�سوؤون الدولة على امل�ستوىات املحلية والوطنية والدولية.
تقدمي ال�ست�سارات والدرا�سات القت�سادية ملختلف اأجهزة الدولة وموؤ�س�ساتها   -7

العامة اخلا�سة .
توثيق العالقات والروابط العلمية والثقافية مع الكليات واجلهات املتخ�س�سة   -8
بالقت�ساد والإدارة يف كل من اجلامعات ومراكز البحوث والهيئات واملوؤ�س�سات 

العربية والإقليمية والدولية.
الن�ساأة والتطور:

يد  على  اإفتتاحها  ،كان  2009م  املوافق  �سنة1430هـ  يف  الكلية  اأن�سئت   
وايل ولية اجلزيرة اآنذاك الأ�ستاذ الدكتور الزبري ب�سري طه يف عهد اإدارة الأ�ستاذ 
الدكتور علي العو�ض عبدالله واأول من اأ�سند اإليه عمادة الكلية، د. الهادي عبد الله 
احل�سن عميدُا مكلفًا ملدة عام ،  ثم  خلفه د. عمر تاج ال�سر حممد عميدُا منتدبًا من 
�سعدالدين  برير  الدكتور  ثم  �سنتني.  ملدة  الإ�سالمية  والعلوم  الكرمي  القراآن  جامعة 
ال�سماين اأكمل فيها دورة كاملة اأربعة �سنوات خلفه الدكتور عبد املجيد الهادي عبد 
العزيز. والكلية كان ا�سمها كلية القت�ساد والعلوم الإدارية وكانت ت�سم ثالثة اأق�سام 
هي: )1( ق�سم القت�ساد، )2( ق�سم الإدارة، )3( ق�سم املحا�سبة. ثم يف العام 1999م 
اأحلق بها ق�سم العلوم ال�سيا�سية، ثم اأ�سبحت كلية العلوم الإدارية وهي ت�سم ق�سم 
 8 الأربعاء  بتاريخ  )2018/1/6م(  رقم  بالقرار  وذلك  الإدارة،  وق�سم  املحا�سبة 
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جمادى الثاين 1439هـ املوافق له 2018/2/21م.
مت قبول اأول دفعة يف العام 1431/1430ه املوافق 2009م/2010م  الدفعة   
)18( والآن الدفعة )25(، وقد خرجت خم�ض دفعات اأولد واأربع دفعات بنات يف 
جمال القت�ساد، ودفعة واحدة اأولد ودفعة واحدة بنات يف جمال العلوم ال�سيا�سية. 
ت�سري الدرا�سة بالكلية على النظام الف�سلي الذي يحتوي على ثماين ف�سول درا�سية 
درا�سيني  ف�سلني  كل  بني  وجترى  اأ�سبوعًا،  ع�سر  اثني  درا�سي  ف�سل  كل  مدة 
المتحانات الف�سلية وبعدها عطلة ق�سرية، ويتم خالل ال�سنة اإجراء العمل امليداين 

واإعداد البحوث العملية املطلوبة والتدريب العملي، اإ�سافة اإىل بحث التخرج.
اأع�ساء هيئة التدري�س:

ال�سفةاال�ســــــــــمم
عميد الكليةد. عبد املجيد الهادي عبد العزيز 1
رئي�ض ق�سم املجتمعد. حممد ب�سري حممد اخلليفة2
درا�سات اإ�سالميةد. حبيب الله عبدالله عو�ض الله3
رئي�ض ق�سم اإدارة الأعمالد: حذيفة اأحمد الأمني4
رئي�ض ق�سم القت�سادد: زبيدة نورالدين عبدالله5
م�سرف الطالباتد. و�سال عبدالله حممد6
رئي�ض ق�سم العلوم ال�سيا�سيةد.ال�سفتي علي اأحمد عثمان7
رئي�ض ق�سم املحا�سبةد.�سماح عبد الله حممد8
م�سرف الدرا�سات العلياد. اأحمد مروان حممد اأحمد9

د. اإبراهيم علي جماع البا�سا10
د. عفراء احمد حممد خال11
د.الباقر اإبراهيم مو�سى عبداجلليل12
اأ . دفع الله م�سطفىاأحمد حممد13
د . هدى حممد الأمني عبد الله14
د. حنان عبدالله ح�سب الر�سول15
د. �سذى عثمان ح�سني �سالح16
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د. رمزي عو�ض اجليد �سعيد17
اأ. بلقي�ض طلحة نور الدائم18
د. ال�سادق مو�سى19
د. هنيدي مريغني حممد عمر20
اأ . عبدالله عبد البا�سط21
من�سق  ق�سم القراناأ. حممد �سعيد عثمان حممد22
طالباتالهام �سيد احمد من�سق ق�سم القراآن23
اأحمد الأمني مناها24
اأجمد حممد عثمان علي25
مزاهر الأمني بابكر التلب26
عبد العزيز ح�سني العو�ض27

اأواًل: مطلوبات الكلية:
اخلطة التدري�سية ملطالب كلية العلوم االإدارية

      املطلوبات
الف�سول

مطلوبات الكلية
ال�ساعاتاملقررات

36الف�سل الدرا�سي الأول
36الف�سل الدرا�سي الثاين
24الف�سل الدرا�سي الثالث
12الف�سل الدرا�سي الرابع

12الف�سل الدرا�سي اخلام�ض
24الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ض

--الف�سل الدرا�سي ال�سابع
--الف�سل الدرا�سي الثامن

1224املجموع
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املقررات وال�ساعات للف�سول الدرا�سية:
ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي االأولالرمزالرقم

2مدخل علوم احلا�سوب )1(مك- �ض1101
2مدخل القت�ساد )1(مك - �ض 2102
2مدخل الإدارة )1(مك - �ض 3103

6جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي الثاينالرمزالرقم
2مدخل علوم احلا�سوب )2(مك – �ض 1204
2مدخل القت�ساد )2(مك – �ض 2205
2مدخل الإدارة )2(مك – �ض 3206

6جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي الثالثالرمزالرقم
2فقه املعامالت )1(مك - �ض1307
2الإح�ساء الو�سفيمك - �ض2308

4جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي الرابعالرمزالرقم
2فقه املعامالت )2(مك - �ض 1409

جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي اخلام�سالرمزالرقم
2تف�سري اآيات الأحكاممك - �ض  1510

2جمموع ال�ساعات
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ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي ال�ساد�سالرمزالرقم
2اأحاديث الأحكاممك – �ض 1611
2مناهج البحث العلميمك – �ض 2612

4جمموع ال�ساعات
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل 
علوم 

احلا�سوب 
)1(

مك – االأول
�س 101

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
الت�سغيل  نظم  مع  والتعامل  احلا�سوب  ا�ستخدام  كيفية  املقرر  هذا  يتناول   

والتطبيقات املختلفة.
اأهداف املقرر:

رفع قدرة الطالب ل�ستخدام احلا�سوب باأ�سلوب جيد وبكيفية التعامل مع نظام   .1
الت�سغيل  والتطبيقات املختلفة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مدخل اإىل تكنولوجيا املعلوماتالأول
الإدخال-الثاين املادية- وحدات  الآيل  مكونات احلا�سوب 

الإخراج-املعاجلة
2

2مكونات احلا�سوب الآيل املادية - وحدات التخزين الثالث
2مكونات احلا�سوب الآيل الربجميةالرابع

نظام الت�سغيل ويندوز windows xp، –التعامل مع اخلام�ض
النوافذ

2

2التعامل مع قائمة اأبداأ وت�سغيل الربامجال�ساد�ض
2خ�سائ�ض �سطح املكتب  والتعامل معهاال�سابع
2العمل مع الربامج وامللفاتالثامن

2برنامج الدفرت و احلا�سبةالتا�سع
2امل�ستك�سف – نقل امللفات واملجلدات والتعامل معهاالعا�سر
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2مقدمة  عن �سبكات املعلومات احلادي ع�سر
2تطبيقات عامةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. مقدمة يف احلا�سب والنرتنت د:عبد الله بن عبد العزيز املو�سى.
2. الكمبيوتر والنرتنت يف التعليم خطوة خطوة – الغريب زاهر.
3. معجم م�سطلحات النرتنت واحلا�سوب – اأ�سد الدين التميمي.
4. مقدمة يف احلا�سب والنرتنت- عبدالله بن عبدالعزيز املو�سى.

5. اأ�ساليب الربجمة- حممد اأحمد اأفندي.
6. املدخل العلمي لنظام الت�سغيل – خالد اأبو الفتوح.

7. جمموعة احرتاف الأوف�ض 2007 ، مايكل نبيل ونرمني فهيم.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

12ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل 
االقت�ساد 

)1(

مك – االأول
�س 102

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف الـمقرر:
تتناول املادة طبيعة علم القت�ساد واأق�سامه املختلفة وعالقته بالعلوم الأخرى   

ومهامه.
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب مبفهوم القت�ساد .
2. متكني الطالب من بع�ض املعارف القت�سادية .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفاهيم اأ�سا�سية يف القت�سادالأول
2تعريف القت�ساد يف ال�سالمالثاين
2امل�سكلة القت�ساديةالثالث
ال�سرتاكي- الرابع القت�سادية)الرا�سمايل-  النظمة 

ال�سالمي(
2

2النتاجاخلام�ض
2عنا�سر النتاجال�ساد�ض

2عوائدعنا�سر النتاجال�سابع
2العالقه بني ايرادات النتاج ونفقات النتاجالثامن

2النتاج يف ال�سالمالتا�سع
2عوائد النتاج يف ال�سالمالعا�سر

2تكاليف النتاجاحلادي ع�سر
2نظريةالطلبالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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13ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

املراجع:
1. اأ�سول علم القت�ساد الإ�سالمي: د. احمد �سفي الدين عو�ض.

2. املدخل اإيل القت�ساد الإ�سالمي :د.عبد العزيز هيكل.
3. مبادئ القت�ساد :د. حممد زكى امل�سري.

4. القت�ساد الإ�سالمي :د. عبد الواحد عثمان.
5. مقدمة يف القت�ساد: د. عبد الرحمن ي�سري.

6. مبادئ القت�ساد التحليل اجلزئي: د. حربي حممد عريقات.
7. اأ�س�ض علم القت�ساد: نعمة الله بخيت اإبراهيم.
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14ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل 
االإدارة )1(

مك – االأول
�س 103

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

تو�سيف املقرر : 
يتناول هذا املقرر التق�سيمات الأ�سا�سية للم�سروعات والأعمال الإدارية التي   
يقوم  التنظيمية، كما  الأق�سام داخل وحداتهم  الإدارات وروؤ�ساء  ميار�سها مديري 

بتو�سيف طبيعة الأعمال داخل الأق�سام املختلفة بامل�سروعات.
اأهداف املقرر : 

1. تزويد الطالب باملبادئ و املفاهيم الأ�سا�سّية لالإدارة.
2. تزويد الطالب باأهم نظريات ومدار�ض الإدارة.

3. تزويد الطالب باملفهوم الإ�سالمّي لالإدارة.           
4. تعريف الطالب بوظائف الإدارة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الإدارة والإدارة العامة مفاهيم وتعريفات .الأول
الفرق بني الإدارة العامة واإدارة الأعمال وهل الإدارة الثاين

علم اأم فن اأم مهنة .
2

2العالقة بني علم الإدارة العامة والعلوم الأخرى .الثالث
2مدار�ض ونظريات الإدارة ) التقليدية (الرابع

2مدار�ض ونظريات الإدارة  ) احلديثة (اخلام�ض
2املنظور الإ�سالمي لالإدارة .ال�ساد�ض

2وظائف الإدارة من منظور اإ�سالمي .ال�سابع
2وظائف الإدارة – التخطيط .الثامن

2وظائف الإدارة – التنظيم .التا�سع
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15ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

2وظائف الإدارة ) التن�سيق (العا�سر
2وظائف الإدارة – التوجيه )القيادة – الت�سال ( .احلادي ع�سر

2وظائف الإدارة – الرقابة .الثاين ع�سر
2وظائف الإدارة – اتخاذ القرارات الإدارّية .الثالث ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1. اأ�سول الإدارة – �سوقي ح�سني عبد الله .
2. اإدارة الأعمال – حممد �سعيد عبد الفتاح .

3. اأ�سول الإدارة – د. حممود ع�ساف .
4. اإدارة الأعمال مدخل وظيفي – د. جميل احمد توفيق .
5. التنظيمات الإدارية فيالإ�سالم – حممد حممد جاهني .

6. الإدارة العامة  ) مدخل بيئي مقارن (  احمد �سقر عا�سور .
7. مدخل اإىل علم الإدارة– د. يون�ض عبد العزيز املقدادي .

8. الإدارة يف الإ�سالم – احمد اإبراهيم اأبو �سن .
9. الإدارة العامة – حممد رفعت عبد الوهاب .

10. نظرية الإدارة – احمد ر�سيد.
11. اأ�سا�سيات يف درا�سة الإدارة العامة – �سعيد حممد امل�سري.
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16ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل علوم 
احلا�سوب 

)2(

مك – الثاين
�س 204

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
با�ستخدام احلا�سوب ومعاجلة  الكتابة  برنامج  تطبيقات  املقرر  يتناول هذا   

الن�سو�ض واعددات عملية الطباعة.
اأهداف املقرر :

رفع قدرة الطالب ل�ستخدام احلا�سوب با�سلوب جيد ومعرفة التعامل مع نظام   .1
الت�سغيل والتطبيقات املختلفة.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع

2مقدمة عن تطبيقات Microsoft Officeالأول
Microsoft الثاين الن�سو�ض  معالج  برنامج  يف  مقدمة 

word
2

التعريف وال�ستخدام لالأ�سرطة والقوائم يف برنامج الثالث
معالج الن�سو�ض

2

برنامج الرابع يف  امللف  مع  والتعامل  الن�سو�ض  اإدخال 
معالج الن�سو�ض

2

معالج اخلام�ض برنامج  يف  الن�سو�ض  وتن�سيق  حترير 
الن�سو�ض

2

يف ال�ساد�ض الن�سو�ض  وتن�سيق  حترير  يف  متقدمة  عمليات 
برنامج معالج الن�سو�ض

2
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17ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

معالج ال�سابع برنامج  يف  عنها  والبحث  امللفات  حفظ 
الن�سو�ض

2

معالج الثامن برنامج  التلقائية  والأ�سكال  ال�سور  اإدراج 
الن�سو�ض

2

يف التا�سع والفقرات  ال�سفحات  وترقيم  الإمالئي  التدقيق 
برنامج معالج الن�سو�ض

2

معالج العا�سر برنامج  يف  معها  والتعامل  اجلداول  ت�سميم 
الن�سو�ض

2

2الطباعة واإعداداتها  يف برنامج معالج الن�سو�ضاحلادي ع�سر
2تطبيقات عامة يف برنامج معالج الن�سو�ضالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. مقدمة يف احلا�سب والنرتنت - د. عبدالله بن عبد العزيز.
2. املدخل العلمي لنظام الت�سغيل - خالد اأبو الفتوح.

3. احرتاف الأوف�ض 2007 - مايكل نبيل.
4. اأ�ساليب الربجمة - حممد احمد الفندي.
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18ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل علم 
االقت�ساد 

)2(

مك – الثاين
�س 205

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
والبطالة وبع�ض  والت�سخم  امل�ستهلك  العر�ض و�سلوك  نظرية  املادة  تتناول   

املفاهيم القت�سادية.
اأهداف املقرر :

1. تعريف الطالب باأق�سام القت�ساد .
2. تعريف الطالب باملذاهب القت�سادية .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع

2نظرية العر�ضالأول
2التوازن يف ال�سوقالثاين
2ال�سواقالثالث
2�سلوك امل�ستهلكالرابع

2�سلوك امل�ستهلك-منحنيات ال�سواءاخلام�ض
2الدخلال�ساد�ض

2البطالة والت�سخمال�سابع
2النقود والبنوكالثامن

2النقود يف ال�سالمالتا�سع
2التجارة اخلارجيةالعا�سر

2التخطيط القت�سادياحلادي ع�سر
2التنمية القت�سادية يف ال�سالمالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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19ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

املراجع :
1. اأ�سول علم القت�ساد الإ�سالمي:د. احمد �سفي الدين عو�ض.

2. املدخل اإيل القت�ساد الإ�سالمي:د.عبد العزيز هيكل.
3. مبادئ القت�ساد:د. حممد زكى امل�سري.

4. القت�ساد الإ�سالمي:د. عبد الواحد عثمان.
5. مقدمة يف القت�ساد: د. عبد الرحمن ي�سري.

6. مبادئ القت�ساد التحليل اجلزئي: د. حربي حممد عريقات.
7. اأ�س�ض علم القت�ساد: نعمة الله بخيت اإبراهيم.

8. املدخل اإيل القت�ساد، د. حممد كامل ريحان واآخرون.
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20ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل 
االإدارة )2(

مك – الثاين
�س 206

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

تو�سيف املقرر:  
يتناول هذا املقرر التق�سيمات الأ�سا�سية للم�سروعات والأعمال الإدارية التي   
يقوم  التنظيمية، كما  الأق�سام داخل وحداتهم  الإدارات وروؤ�ساء  ميار�سها مديري 

بتو�سيف طبيعة الأعمال داخل الأق�سام املختلفة بامل�سروعات.
اأهداف املقرر :

1. تزويد الطالب بوظائف امل�سروع وتعريفه واأنواعه . 
2. تزويد الطالب باأ�سكال امل�سروع القانونية.

3. تزويد الطالب بوظائف امل�سروع ال�ستة .   
4. تعريف الطالب مبو�سوعات ثقافية فى الإدارة .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2وظائف امل�سروع – تعريفه  واأنواعهالأول
2اأ�سكال امل�سروع القانونيةالثاين
2وظيفة التمويلالثالث
2وظيفة الإنتاجالرابع

2وظيفة الت�سويقاخلام�ض
2وظيفة اإدارة الأفرادال�ساد�ض

2وظيفة امل�سرتيات واملخازن )ال�سراء + التخزين(ال�سابع
2وظيفة العالقات العامةالثامن

2ق�سايا اإدارية معا�سرة ) اإدارة الوقت (التا�سع
2ق�سايا اإدارية معا�سرة ) اإدارة الجتماعات (العا�سر
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21ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

2ق�سايا اإدارية معا�سرة ) كتابة التقارير(احلادي ع�سر
2مراجعة عامةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1. اأ�سول الإدارة – �سوقي ح�سني عبد الله.
2. اإدارة الأعمال مدخل وظيفي – د. جميل توفيق.

3. اإدارة الأعمال – د. حممد �سعيد عبد الفتاح.
4. مبادئ الت�سويق – د. ن�سيم حنا.

5. وظائف الإدارة – د. حنفى حممود �سليمان.
6. الإدارة العلمية– د. زكى حممود ها�سم.

7. اإدارة الأفراد – بكرى الطيب مو�سى. 
8. املدخل اىل اإدارة الأعمال – اجتاه �سرطي – �سمري احمد ع�سكر.

9. الإدارة فى ال�سالم – احمد اإبراهيم اأبو �سن.
10. التنظيمات الإدارية فى ال�سالم – حممد حممد جاهني.

11. اإدارة الت�سويق – د. حممود �سادقة بازرعة.
12. تخطيط وتنفيذ امل�سروعات – د.عثمان اإبراهيم ال�سيد.

13.الوجيز فى مبادئ واأ�سول الإدارة – عمر و�سفى عقيلى.
14. اأ�س�ض الإدارة احلديثة -  د. ب�سري العالق.
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22ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

فقه 
املعامالت 

)1(

مك – الثالث
�س 307

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

تو�سيف املقرر:
فهمها  و  عنها  املنهي  والبيوع  البيع  و�سروط  املالية  املعامالت  اأحكام  بيان   
بال�سورة  املعا�سرة  املالية  املعامالت  مع  واملقارنة  العملي  الواقع  يف  وتنزيلها 

ال�سحيحة.
اأهداف املقرر:

تهدف املادة اإىل بيان اأحكام املعامالت املالية ومتكني املتلقي من فهمها وتنزيلها   .1
يف الواقع العملي بال�سورة ال�سحيحة. 

مفردات املقرر: 
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف عام بفقه املعامالت الأول 
2تعريف امللك وبيان اأ�سبابه واأنواعه الثاين 
2تعريف املال وبيان اأق�سامه الثالث 
2تعريف العقد وبيان اأركانه و�سروطه الرابع 

2تق�سيمات العقود باعتباراتها املختلفة اخلام�ض 
2تعريف البيع وبيان م�سروعيته واأركانه ال�ساد�ض 

2�سروط البيع واأحكامه ال�سابع 
2اخليار يف البيع الثامن 

2تعريف ربا البيع وبيان اأنواعه واأحكامه التا�سع 
2اأ�سباب النهي يف البيوع املنهي عنهاالعا�سر 

2البيوع املنهي عنها ب�سبب الغرر احلادي ع�سر 
2البيوع املنهي عنها لأ�سباب اأخرى غري الغررالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
1- بدائع ال�سنائع للكا�ساين.

2- ال�سرح ال�سغري على اأقرب امل�سالك للدردير.
3- بداية املجتهد لبن ر�سد احلفيد.

4- حا�سيتا قليوبي وعمرية.
5- نظرية العقد لبن تيمية.

6- الغرر واأثره يف العقود لالأ�ستاذ الدكتور �سديق ال�سرير.
7- اأحكام املعامالت لعلي اخلفيف.

8- حا�سية ابن عابدين.
9- القوانني الفقهية لبن اجلزري.

10-  مغني املحتاج للخطيب ال�سربيني.
11- املغني مع ال�سرح الكبري لأبي قدامة.

12- الفقه الإ�سالمّي واأدلته د. وهبة الزحيلي.
13- امللكية ونظرية العقد لأبي زهرة.

14 - املدخل الفقهي العام للزرقا.
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24ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإح�ساء 
الو�سفي

مك – الثالث
�س 308

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
تتناول املادة تعريف واق�سام الح�ساء ومقايي�ض النزعة املركزية ومقايي�ض   
العالقات بني  البيانات ولقيا�ض  الرتباط لرتتيب وجمع  الت�ستت ومقايي�ض ونظرية 

املتغريات القت�سادية واملعامالت املالية والإدارية وال�سيا�سية.
اأهداف املقرر :  

1. رفع قدرة الطالب التحليلية والتقديرية للبيانات واملعلومات
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
ـ الأول مفاهيم  الإح�ساء  علم  تعريف  القرَان  الإح�ساءيف 

اأ�سا�سية
2

2اأق�سام ووظائف علم الإح�ساءالثاين
2اأ�ساليب وطرق جمع البياناتالثالث
2العر�ض اجلدويل للبيانات )التوزيع التكراري(الرابع

2العر�ض البياين للبيانات )الر�سومات البيانية(اخلام�ض
2مقايي�ض النزعة املركزية ـ الو�سط احل�سابيال�ساد�ض

2الو�سيط ـ املنوال – الو�سط الهند�سي ال�سابع
2مقايي�ض الت�ستت ـ النحراف املتو�سط  الثامن

2النحراف املعيارى ـ التباينالتا�سع
2معامل الختالف ـ ومعامل اللتواءالعا�سر

2نظرية الرتباط ـ تعريف الرتباط احلادي ع�سر
2معامل ارتباط بري�سون و�سبري مانالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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25ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

املراجع : 
1. �سل�سلة �سوم الإح�ساء والقت�ساد القيا�سي دومنيك �سلفاتوري .

2. مبادئ الإح�ساء ، حممد �سرحان .
3. الإح�ساء ، د . �سعد الدين ال�سال .

4. الإح�ساء ، د . عز الدين مالك .
5. مبادئ الإح�ساء ، د. حممد �سرحان ، 

6. مقدمة يف الإح�ساء: د. م�سطفى اخلواجة.
7. الطرق الإح�سائية يف العلوم الجتماعية : د. فتحي عبد العزيز اأبو را�سي.

8. مقدمة يف الإح�ساء الجتماعي: د. اعتماد حممد عالم



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

26ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

فقه 
املعامالت 

)2(

مك – الرابع
�س 409

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
فهمها  و  عنها  املنهي  والبيوع  البيع  و�سروط  املالية  املعامالت  اأحكام  بيان   
بال�سورة  املعا�سرة  املالية  املعامالت  مع  واملقارنة  العملي  الواقع  يف  وتنزيلها 

ال�سحيحة.
اأهداف املقرر :

الواقع  يف  وتنزيلها  فهمها  من  املتلقي  ومتكني  املالية  املعامالت  اأحكام  بيان   .1
العملي ب�سورة �سحيحة.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2القر�ض: تعريفه ، اأركانه ، اأحكامه. الأول
2العارية: تعريفها ، اأركانها ، �سروطها.الثاين
2الوكالة: تعريفها ، اأركانها ، �سروطها.الثالث
2اأحكام الوكالة بالبيع وال�سراء واخل�سومة.الرابع

، اخلام�ض الكفالة  �سروط   ، الكفالت  اأنواع   ، الكفالة  تعريف 
اأحكام الكفالة ، اإنهاء عقد الكفالة

2

2ال�سركة: تعريفها وم�سروعيتها.ال�ساد�ض
2اأنواع ال�سركات و�سروطها.ال�سابع
والتطبيقات الثامن �سرطها  اأركانها   ، تعريفها  امل�ساربة: 

العملية والتكليف ال�سرعي لها.
2

2ال�سلم: تعريفه ، اأركانها ، �سروطها.التا�سع
2املرابحة: تعريفها ، اأركانها ، �سروطها.العا�سر
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27ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

2اأنواع املرابحات وتكييف التطبيق العملي �سرعًا.احلادي ع�سر
2الرهن: تعريفه ، اأركانه ، �سروطه.الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع : 

1. امللكية ونظرية العقد لأبي زهرة.
2. الفقه الإ�سالمي واأدلته – د.وهبة الزحيلي.

3. ال�سرح ال�سغري علي اأقرب امل�سالك.
4. بدائع ال�سنائع – للك�سائي.

5. بداية املجتهد – لإبن ر�سد احلفيد.
6. مغني املحتاج – للخطيب ال�سربيني.

7. املغني – لبن قدامة.
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28ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

تف�سري اآيات 
االأحكام

مك – اخلام�س
�س 510

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
املوارد  ندرة  و  القران  يف  امللكية  لآيات  وتف�سريا  �سرحا  املادة  تتناول   
القران  يف  العمل  و  وبالغيب  والإميان  الكرمي  القراآن  يف  واأ�سبابها  القت�سادية 
الكرمي - الأمانة والإخال�ض و ربط العبادة والأخالق بالإنتاج ال�ستهالك يف القراآن 

الكرمي التدرج يف حترمي الربا.
اأهداف املقرر :

1. تدريب الطالب على ا�ستخراج وفهم الآيات القت�سادية من الن�سو�ض القراآنية .
2. تدريب الطالب على فهم التف�سري التحليلي واملو�سوعي التطبيقي .

3. تعليم الطالب على تاأ�سيل الن�ساط القت�سادي .
4. العمل بالقيم الإ�سالمية واأتباع العلم بالعمل .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع

2اآيات امللكية يف القرانالأول
2املالك هو الله والب�سر م�ستخلفني – نكران الذاتالثاين
ندرة املوارد القت�سادية واأ�سبابها يف القراآن الكرمي الثالث

بالغيب – الإميان 
2

2العمل يف القران الكرمي - الأمانة والإخال�ض الرابع
2العدل وامليزان – العدالةاخلام�ض
ال�سجاعة ال�ساد�ض و  ال�سدق   – الكرمي  القراآن  يف  الإنتاج 

والكرم
2

2الإنتاج – ا�ستغالل املوارد القت�ساديةال�سابع
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29ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

2الإنتاج - حجم الإنتاج وحدوده - الرزق ف�سل من اللهالثامن
2ربط العبادة والأخالق بالإنتاجالتا�سع
2ال�ستهالك يف القراآن الكرميالعا�سر

2التدرج يف حترمي الربااحلادي ع�سر
2ندوةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1. تف�سري القرطبى.
2. خمت�سر تف�سري ابن كثري.

3. مفاحت فهم القران: اأ.د.  اأحمد على الإمام.
4. الأحكام ال�سلطانية: املاوردي.

5. �سيا�سة الإنفاق يف الإ�سالم: د. عوف حممود الكفراوي.
6. اأ�سول القت�ساد الإ�سالمي- القت�ساد الفردي:  اأحمد �سفي الدين عو�ض.

7. عوامل النتاج يف القت�ساد الإ�سالمي: حمزة اجلميعي الدموهي.
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30ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اأحاديث 
االأحكام

مك – ال�ساد�س
�س 611

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
املوارد  ندرة  و  القران  يف  امللكية  لآيات  وتف�سريا  �سرحا  املادة  تتناول   
القراآن  يف  العمل  و  وبالغيب  والإميان  الكرمي  القراآن  يف  واأ�سبابها  القت�سادية 
الكرمي - الأمانة والإخال�ض و ربط العبادة والأخالق بالإنتاج ال�ستهالك يف القراآن 

الكرمي التدرج يف حترمي الربا.
اأهداف املقرر :

1. تعريف الطالب باجلوانب القت�سادية يف اأحاديث الر�سول �سلى الله عليه و�سلم.
2. تدريب الطالب على ا�ستنباط الأحكام من كتب ال�سنة املعروفة .

3. تدريب الطالب على تاأ�سيل القت�ساد بالرجوع اإىل كتب ال�سنة .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع
2املال و�سيلة للخريالأول
2العمل يف الزراعةالثاين
2العمل يف ال�سناعةالثالث
2العمل يف التجارةالرابع

2حترمي الربااخلام�ض
2توزيع الرثوة ال�ساد�ض

2احلرية القت�ساديةال�سابع
2تدخل الدولةالثامن

2البيوع املحرمةالتا�سع
2البيوع املحرمة الآثار القت�ساديةالعا�سر
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31ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

2البيوع املحرمة الآثار الجتماعيةاحلادي ع�سر
2�سوابط ال�سراع الجتماعي وعالجهالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. فتح الباري �سرح �سحيح البخاري – لبن حجر الع�سقالنى.
2. �سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام – لبن حجر الع�سقالنى.

3. كتب احلديث ال�ستة امل�سهورة . 
4. املغني مع ال�سرح الكبري: ابن قدامة.

5. الغرر: اأ.د. ال�سديق ال�سرير.   
6. بداية املجتهد : لبن ر�سد.

7. الفقه الإ�سالمي واأدلته : د. وهبة الزحيلي.
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32ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مناهج 
البحث 
العلمي

مك – ال�ساد�س
�س 612

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
ومعايري  العلمي  البحث  اأهمية  و  تعريفات  و  مفاهيم  املادة  تتناول   
البحث)املنهجية العلمية- الأمانة العلمية- الإ�سافة الإيجابية و جهود العلماء امل�سلمني 
يف البحث العلمي واأنواع  مناهج البحث العلمي وم�سادر جمع املعلومات و اأ�سلوب 

العر�ض و الكتابة.
اأهداف املقرر :

1.اأن يتعرف الطالب  على اأ�سا�سيات البحث العلمي.
2. يتعرف على جهود العلماء امل�سلمني يف جمال البحث العلمي 

3. اأن ي�سمم الإطار النظري يف جمال املعرفة خا�سة يف جمال تخ�س�سه
4. اأن ي�سمم الإطار الإجرائي خا�سة يف جمال تخ�س�سه 

5. اأن ي�ستخدم طرق البحث العلمي عن املعلومات  و التعامل مع املراجع و امل�سادر
6. اأن يجري عمليات القيا�ض

7. اأن يكت�سب مهارة  القتبا�ض
: مفردات املقرٍرٍ

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
البحث العلمي مفاهيم و تعريفات )املفهوم-الأهداف- الأول

اأهمية البحث العلمي(
2

2الإطار النظري للبحثالثاين
2جهود العلماء امل�سلمني يف البحث العلميالثالث
2اأنواع  مناهج البحث العلميالرابع
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33ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

املراحل التمهيدية للبحث العلمي) اختيار املو�سوع- اخلام�ض
عنوان البحث- الفرو�ض(

2

2اإعداد خطة البحث العلمي ال�ساد�ض
2م�سادر جمع املعلوماتال�سابع
2اأدوات البحثالثامن

2حتديد العينة و �سروطها و جمتمع البحثالتا�سع
2التوثيق و التدوينالعا�سر

2اأ�سلوب العر�ض و الكتابةاحلادي ع�سر
العلمية- الثاين ع�سر الأمانة  العلمية-  البحث)املنهجية  معايري 

الإ�سافة الإيجابية
2

24جمموع ال�ساعات
اأهم املراجع :

1. اأحمد بدر- اأ�سول البحث العلمي ومناهجه.  
2. حممد خليفة بركات-مناهج البحث العلمي يف الرتبية و علم النف�ض    

3. احمد حممد عثمان- البحث العلمي-    
4. كتابة البحث العلمي وم�سادر الدرا�سات الإ�سالمية - د. عبد الوهاب اإبراهيم.

5. حلمي حممد و د. عبد الرحمن �سالح - املر�سد يف كتابة الأبحاث 
6. مناهج البحث العلمي -  عبدالرحمن حممد عثمان.

7. املخت�سر يف اأ�س�ض ومناهج البحث يف العلوم الجتماعية - حممد الغايل
8. الأ�س�ض العلمية ملناهج البحث الجتماعي - اإح�سان حممد احل�سن 

9. املنهج العلمي وتطبيقاته يف العلوم الجتماعية - اإبراهيم اأبرا�ض 
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ال�صوؤون العلمية

ثانيًا: مطلوبات التخ�س�س
)اأ ( ق�سم اإدارة االأعمال:

 املطلوبات

 الف�سول

مطلوبات اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�س

املجموع

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

61436121022الف�سل الدرا�سي االأول
61436121022الف�سل الدرا�سي الثاين
51224481124الف�سل الدرا�سي الثالث
410126121124الف�سل الدرا�سي الرابع

1412714920الف�سل الدرا�سي اخلام�س
1424612920الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س

714818--14الف�سل الدرا�سي ال�سابع
714818--14الف�سل الدرا�سي الثامن

26681224397876168املجموع

الف�سل الدرا�سي االأول
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرميمج تاأ 1101
2التجويد )1(مج تاأ 2102
2مدخل اأ�سول الفقه مج تاأ 3103
2فقه العبادات )1(مج تاأ 4104
2اللغة العربية )1(مج تاأ 5105
2اللغة الإجنليزية )1(مج تاأ 6106
2مدخل علوم احلا�سوب )1(مك- �ض101 7
2مدخل القت�ساد )1(مك – �ض  8102
2مدخل الإدارة )1( مك – �ض 9103

2املحا�سبة املالية )1( مك – �ض ر 10101
22جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الثاين
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرميمج تاأ 1207
2التجويد )2(مج تاأ 2
2مدخل علوم القراآن مج تاأ3208
2مدخل التف�سريمج تاأ4209
2فقه العبادات )2(مج تاأ5210
2اللغة العربية )2(مج تاأ6211
2اللغة الإجنليزية )2(مج تاأ7212
2مدخل علوم احلا�سوب )2(مك – �ض 8204
2مدخل القت�ساد )2(مك – �ض 9205

2  مدخل الإدارة )2( مك – �ض 10206
2  املحا�سبة املالية )2( مك – �ض ر 11202

24جمموع ال�ساعات
الف�سل الدرا�سي الثالث

ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم
4القران الكرميمج تاأ1313
2العقيدة و املذاهب الفكرية مج تاأ2314
2فقه ال�سرية وتاريخ الرا�سدين مج تاأ3315
2مناهج تاأ�سيل العلوم مج تاأ4316
2الدرا�سات ال�سودانية مج تاأ5317
2فقه املعامالت )1(مك- �ض 6307
2الإح�ساء الو�سفيمك- �ض 7308
2الريا�سيات الأ�سا�سيةمت–�ض ر 8303
2القانون التجاريمت– �ض ر 9304

2مدخل الت�سويقمت – �ض ر 10305
2ال�سلوك التنظيمىمت – �ض ر 11306

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الرابع
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرميمج تاأ1418
2مقا�سد ال�سريعةمج تاأ2419
2مدخل احلديث و علومه مج تاأ3420
2مدخل الإعجاز العلميمج تاأ4421
2فقه املعامالت )2(مك - �ض 5409
2الإح�ساء التطبيقيمك - �ض ر 6407
2احل�سبانمت – �ض ر 7408
2تطبيقات احلا�سوب  يف  الإدارةمت – �ض ر 8409
2  املحا�سبة املتو�سطةمت– �ض ر 9410

2 نظرية املنظمة والتطوير الإداري مت – �ض ر 10411
2الإدارة يف الإ�سالممت – �ض ر 11412

24جمموع ال�ساعات

الف�سل الدرا�سي اخلام�س
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرميمج تاأ1522
2تف�سري اآيات الأحكام مك – �ض  2510
2النقود وامل�سارفمت – �ض ر 3513
2حما�سبة التكاليفمت – �ض ر 4514
2الإدارة املالية )1(مت – �ض ر 5515
2 اإدارة امل�سرتيات واملخازنمت – �ض ر 6516
2امل�سطلحات الإدارية باللغة الجنليزية )1( مت – �ض ر 7517
2 اإدارة الأزماتمت – �ض ر 8518
2اإدارة الت�سويق مت – �ض ر 9519

20جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرميمج تاأ1623
2اأحاديث الأحكاممك – �ض 2611
2مناهج البحث العلميمك – �ض  3612
2نظم املعلومات الداريةمت – �ض ر 4620
2الإدارة املالية )2(مت – �ض ر 5621
2اإدارة املوارد الب�سرية مت – �ض ر 6622
2اإدارة وتقومي امل�سروعاتمت – �ض ر 7623
2اإدارة الإنتاج والعمليات مت – �ض ر 8624
2مهارات الت�سالمت – �ض ر 9625

20جمموع ال�ساعات

الف�سل الدرا�سي ال�سابع
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القراآن الكرمي مج تاأ1724
2التجارة الإلكرتونيةمت – �ض ر 2726
2املحا�سبة الإدارية مت– �ض ر 3727
2اإدارة املن�ساآت املتخ�س�سةمت – �ض ر 4728
2اإدارة اجلودة ال�ساملةمت – �ض ر 5729
2بحوث الت�سويقمت – �ض ر 6730
2امل�سطلحات الإدارّية باللغة الإجنليزية )2(مت – �ض ر 7731
2اأخالقيات العمل وامل�سئولية الجتماعية مت – �ض ر 8732

18جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الثامن
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرميمج تاأ1825
2الإدارة الإ�سرتاتيجيةمت – �ض ر 2833
2اإدارة الأعمال الدولية مت – �ض ر 3834
2اإدارة املعرفة مت – �ض ر 4835
2بحوث العمليات مت – �ض ر 5836
2ق�سايا اإدارية معا�سرة مت – �ض ر 6837
2امل�سطلحات الإدارّية  باللغة الإجنليزية )3( مت – �ض ر 7838
2بحث التخرجمت – �ض ر 8839

18جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املالية )1(

مت- �س االأول
ر 101

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
بالعلوم  عالقته  املالية  للمحا�سبة  النظري  الطار  املقرر  هذا  يتناول   

الأخرىبالإ�سافة اإىل�سرح الدورة املحا�سبية و كيفية اإم�ساك الدفاتر املحا�سبية.
اأهداف املقرر:

بعلم  املتعلقة  الأ�سا�سية  واملفاهيم  باملبادئ  الطالب  تزويد  اإىل  املادة  تهدف   .1
املحا�سبة املالية .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2ن�ساأة املحا�سبة ومراحل تطورها وتعريفها واأهدافهاالأول
الجتماعية الثاين بالعلوم  املحا�سبة  عالقة  املحا�سبة  اأنواع 

الأخرى
2

2الفرو�ض واملبادئ واملفاهيم والأ�س�ض املحا�سبيةالثالث
والدفاتر الرابع املحا�سبية  والدورة  املزدوج  القيد  نظرية 

املحا�سبية
2

الطرق املحا�سبية )الإيطالية ، الفرن�سية ، الإجنليزية اخلام�ض
، الأمريكية(

2

املعاجلات املحا�سبية للعمليات والأحداث املالية بدفرت ال�ساد�ض
اليومية

2

2املعاجلة املحا�سبية لعمليات راأ�ض املالال�سابع
2املعاجلة املحا�سبية لعمليات الب�ساعةالثامن



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية
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ال�صوؤون العلمية

وامل�سروفات التا�سع النقدية  للعمليات  املحا�سبية  املعاجلة 
والإيرادات و�سراء وبيع الأ�سول الثابتة

2

وعمليات العا�سر اخل�سم  لعمليات  املحا�سبية  املعاجلة 
امل�سحوبات

2

2املعاجلة املحا�سبية لعمليات الأوراق التجاريةاحلادي ع�سر
الأ�ستاذ الثاين ع�سر دفرت  اإيل  اليومية  دفرت  من  القيود  ترحيل 

واإعداد ميزان املراجعة
2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

املدخل يف املحا�سبة املالية د. حلمي منر م.  .1
املحا�سبة املالية فالرت ميج�ض وروبريت ، ترجمة وتعريب د. و�سفي عبد الفتاح   .2

اأبو املكارم ود. �سلطان بن حممد ال�سلطان ود. حممد ها�سم البدوي.
اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية د. عبد ال�سميع الد�سوقي.  .3

املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية د. حازم اأحمد ي�ض.  .4
مبادئ املحا�سبة املالية د. عبد املاجد عبد الله ح�سن .  .5

مبادئ املحا�سبة املالية ، اأ. د. يحي قللي   .  .6
يف مبادئ املحا�سبة املالية ، د. اأحمد حممد نور  ود. الأمرية اإبراهيم عثمان.  .7

املحا�سبة املالية )املبادئ والإجراءات(، د. عبدال�ستار الكبي�سى واآخرون، اجلزء   .8
الأول.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املالية )2(

مت- �س الثاين
ر 202

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
املحا�سبية  القيود  اجراءات  الت�سويات اجلردية وجميع  املقرر   يتناول هذا   

وكيفية اعداد احل�سابات اخلتامية والقوائم املالية ومعرفة بقية الطرق املحا�سبية.
اأهداف املقرر:

جميع  فهم  على  قادرًا  اأ�سبح  قد  يكون  املادة  هذه  درا�سة  الطالب  اإكمال  عند   .1
ومعرفة  اخلتامية  احل�سابات  اإعداد  يف  مهارته  وزيادة  املحا�سبية  الإجراءات 

بقية الطرق املحا�سبية . 
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2الت�سويات اجلرديةالأول
2الت�سويات اجلرديةالثاين
2الت�سويات اجلرديةالثالث
2احل�سابات اخلتاميةالرابع

2القوائم املالية )قائمة الدخل(اخلام�ض
2القوائم املالية )قائمة الأرباح املحتجزة(ال�ساد�ض

2القوائم املالية )قائمة املركز املايل(ال�سابع
2الأخطاء املحا�سبيةالثامن

2طرق معاجلة الأخطاء املحا�سبيةالتا�سع
الدفاتر العا�سر يف  للت�سجيل  الأخرى  املحا�سبية  الطرق 

)الطريقة الفرن�سية(
2

الدفاتر احلادي ع�سر  يف  للت�سجيل  الأخرى  املحا�سبية  الطرق 
)الطريقة الإجنليزية(

2
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ال�صوؤون العلمية

الدفاتر الثاين ع�سر  يف  للت�سجيل  الأخرى  املحا�سبية  الطرق 
)الطريقة الأمريكية(

2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د.حلمي منر ، املدخل يف املحا�سبة املالية ، )القاهرة: مكتبة النه�سة العربية ،   .1
1980م(.

فالرت ميج�ض وروبريت ، املحا�سبة املالية ، ترجمة وتعريب د.و�سفي واآخرون )   .2
عبد الفتاح اأبو املكارم ود.�سلطان بن حممد ال�سلطان ود.حممد ها�سم البدوي ، 

الريا�ض: دار املريخ للن�سر ، 1988م( .
د.عبد ال�سميع الد�سوقي ، اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية ، )القاهرة: دار النه�سة   .3

العربية ، 1990م (.
د.حازم اأحمد ي�ض ، املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية ، )غري معروف مكان   .4

الن�سر والنا�سر ، 1986م( .
د.عبد املاجد عبد الله ح�سن ، مبادئ املحا�سبة املالية ، )اأم درمان: دار جامعة   .5

اأم درمان الإ�سالمّية ، 1998م (.
اأ. د. يحي قللي ،  مبادئ املحا�سبة املالية  ، دار ايرتاك ، 2004 .  .6 

د. اأحمد حممد نور  ود. الأمرية اإبراهيم عثمان ، يف مبادئ املحا�سبة املالية  ،   .7
الدار اجلامعية ، 2000 .

د. عبدال�ستار الكبي�سى واآخرون ، املحا�سبة املالية )املبادئ والإجراءات(،اجلزء   .8
الأول، عمان : دار احلامد ، 1999 .

حممد عثمان البطمة ،  مبادئ املحا�سبة  ، ال�سعودية : معهد الإدارة العامة ،   .9
. 1961
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

الريا�سيات 
االأ�سا�سية

مت- �س الثالث
ر 303

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
بينهما  الريا�سية  والعالقات  واملجموعات  الفئات  درا�سة  املقرر   يتناول   
بني  العالقات  قيا�ض  يف  ل�ستخدامها  احلدين  ذي  ونظرية  والتوافيق  والتباديل 

املتغريات القت�سادية واملالية والإدارية.
اأهداف املقرر :

1. اإعانة الطالب على فهم بع�ض مواد التخ�س�ض التي تعتمد على الريا�سيات .
2. رفع قدرات الطالب العلمية والتحليلية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الفئات والفئات اجلزئيةالأول 
2عمليات الفئات الأ�سا�سيةالثاين 
2فئات الأعداد –ال�سرب الكارتيزي والتمثيل البياينالثالث
2الدوالالرابع

2العالقاتاخلام�ض
2الأعداد الرئي�سية والفئات املرتبة جزئيًا وكليًاال�ساد�ض

2جرب الفرتا�ساتال�سابع
2جرب بولالثامن

2املقايي�ض وال�سبا ب املنطقيةالتا�سع
2التباديلالعا�سر

2التوافيقاحلادي ع�سر
2نظرية ذو احلدينالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
1. �سل�سلة �سوم - امل�سفوفات.

2. �سل�سلة �سوم - الطرق الريا�سية لالقت�ساديني.
3. �سل�سلة �سوم – اجلرب اخلطي.

4. الطرق الريا�سية - ادوارد دولينج.
5. الريا�سيات ال�سا�سية.

6. مقدمة يف الريا�سيات اجلامعية - د.اأحمد بن نا�سر.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

القانون 
التجاري

مت- �س الثالث
�س 304

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقر ر:
يتناول هذا املقرر مو�سوعات القانون التجاري وتنظيمه يف الفقه والقانون   

بال�سافة اليدرا�سة الأوراق التجارية كو�سيلة للتعامل.
اأهداف املقرر :

بيان مو�سوعات القانون التجاري والقواعد التي تنظمه يف الفقه والقانون.  .1

درا�سة الأوراق التجارية كاأهم و�سيلة للتعامل الئتماين يف الفقه والقانون.  .2
ذلك  ومقارنة  وانق�سائها  وجودها  و�سروط  واأنواعها  ال�سركات  على  التعرف   .3

بال�سريعة ال�سالمية.
معرفة نظام الإفال�ض التجاري يف الفقه والقانون.  .4

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

التجاري-الأول  القانون  التجاري-ذاتية  القانون  تعريف 
طبيعة القانون التجاري-نطاق القانون التجاري 

2

2م�سادر القانون التجاري يف الفقه والقانون الثاين 
والقانون الثالث الفقه  يف  التجارية  الأعمال  نظرية 

والتجارية،- املدنية  الأعمال  بني  وت�سمل)التفرقة 
معيار التفرقة الأعمال املدنية والتجارية

2

2الأعمال التجارية الأ�سليةالرابع
2الأعمال التجارية بالتبعية-الأعمال التجارية املختلطةاخلام�ض
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46ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

نظرية التاجر يف الفقه والقانون وت�سمل:)تعريف التاجر-ال�ساد�ض
�سروط اكت�ساب �سفة التاجر-التزامات التاجر

2

2موا�سلة نظرية التاجرال�سابع
الإفال�ض-الثامن –تعريف  والقانون  الفقه  يف  الإفال�ض 

الأ�س�ض التي يقوم عليها الإفال�ض-الفرق بني الإفال�ض 
والإع�سار-اأنواع الإفال�ض

2

فعل الإفال�ض يف الت�سريع ال�سوداين-�سروط اإعالن التا�سع
الإفال�ض –اإجراءات طلب �سهر الإفال�ض-اأمر اإ�سهار 

الإفال�ض-اأيلولةمال املفل�ض-اآثار الإفال�ض

2

والقانون-وت�سمل:-العا�سر الفقه  يف  التجارية  الأوراق 
الكمبيالة -ال�سيك

2

2ال�سند الذيناحلادي ع�سر
2حلقة نقا�ضالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. القانون التجاري ، د.م�سطفى كمال طه.
2. القانون �سرح القانون التجاري ، د.�سمري ال�سرقاوي .

3. الأوراق التجارية ، د. علي ح�سن يون�ض. 
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل 
الت�سويق

مت- �س الثالث
ر 305

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقر ر:
املراحل  متناوًل  بالت�سويق،  املتعلقة  الأ�سا�سية  املفاهيم  املقرر  هذا  يتناول   
التاريخية التي مر بها الفكر الت�سويقي، كما ميثل مدخاًل تعريفيًا لالأق�سام املختلفة 

لعلم الت�سويق.
اأهداف املقرر :

تزويد الطالب باملعارف الأ�سا�سية يف جمال الت�سويق .  .1
البيئة  يف  �سيما  ل  الت�سويق  جمال  يف  الأ�سا�سية  بامل�سكالت  الطالب  تعريف   .2

ال�سودانية. 
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2املفاهيم الأ�سا�سية للت�سويق الأول 
2تطور الفكر الت�سويقى الثاين 
2 البيئة الت�سويقية )داخليه وخارجيه(الثالث
2املزيج الت�سويقىالرابع

2املزيج الت�سويقى اخلدمىاخلام�ض
2دورة حياة املنتجال�ساد�ض

2�سلوك امل�ستهلك ال�سابع
2نظم الت�سويقالثامن

2حماية امل�ستهلكالتا�سع
2متييز املنتجاتالعا�سر

2الرقابة الت�سويقيةاحلادي ع�سر
2الت�سويق من منظور ا�سالمىالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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48ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

املراجع :
الت�سويق  : �سادق بازرعة.  .1

زكى خليل امل�ساعد ، الت�سويق فى املفهوم ال�سامل ، عمان ، دار زهران للطباعة   .2
والن�سر ، 1997م.

ن�سيم حنا ، مبادى الت�سويق ، الريا�ض : دار املريخ للن�سر ، 2001م .   .3
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49ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

ال�سلوك 
التنظيمي

مت- �س الثالث
ر 306

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
ودوافع  الإدارية،  التنظيمات  داخل  الأفراد  �سلوك  املقرر  هذا  يتناول   
املنظمات،  داخل  الأعمال  على  ذلك  وتاأثري  العاملني،  لالأفراد  ال�سلوك  وحمددات 

وتوجيهات الإ�سالم فيما يتعلق بال�سلوك املطلوب. 
اأهداف املقرر :

1. تزويد الطالب باملعلومات الع�سرية املتعلقة بال�سلوك .
2. اإعانة الطالب على مزج هذه املعلومات بالثقافة الإ�سالمية املتاحة يف بقية املواد .

3. اإعانته على تنزيل هذا املزيج على واقع املمار�سة . 
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفاهيم اأ�سا�سية الأول 
2مفهوم ومكونات ونظريات ال�سخ�سيةالثاين 
2التعلم والإدراك الثالث
2الجتاهات والقيمالرابع

2مفهوم الدوافع واحلوافزاخلام�ض
2منهج الإ�سالم يف درا�سة ال�سلوكال�ساد�ض

2القيادةال�سابع
2مفهوم واأنواع واأ�سباب تكوين اجلماعاتالثامن

2الر�ساء الوظيفي والروح املعنوية التا�سع
2�سغوط العملالعا�سر

2اخالقيات العملاحلادي ع�سر
2ال�سراع ومراحلهالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
1. الإن�سان والتنظيم – الهادي عبد ال�سمد .   

2. ال�سلوك الإن�ساين يف الإدارة . د. علي ال�سلمي .
3. ال�سلوك التنظيمي – د. علي ال�سلمي .   

4. ال�سلوك الإن�ساين يف التنظيم – د. حممد علي �سهيب .
5. الإن�سان والإدارة – د. من�سور فهمي .   

6. �سلوك املالك ، العالمة �سهاب الدين اأحمد بن اأبي الربيع .
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإح�ساء 
التطبيقي

مت- �س الرابع
ر 407

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
بوا�سن  وتوزيع  احلدين  ذي  وتوزيع  الحتمالت  اأ�سا�ض  املادة  تتناول   

والتوزيع الطبيعي وال�ستدلل الح�سائي. 
اأهداف املقرر :

1. تزويد الطالب ببع�ض الأدوات التحليلية الإح�سائية املهمة .
2. تنمية قدرات البحث العلمي لدى الطالب .

3. بناء اأ�سا�ض نظري وحتليلي لبع�ض مواد القت�ساد التي تتطلب جوانب اإح�سائية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2اأ�سا�ض الحتمالت - التجربة الع�سوائية - ف�ساء العينةالأول 
2م�سلمات نظرية الحتمال – العمليات اجلربيةالثاين 
2املتغريات الع�سوائية والتوقع الريا�سي الثالث
2دالة التوزيع الحتمايل الرابع

2توزيع ذي احلدين اخلام�ض
2توزيع بوا�سونال�ساد�ض

2التوزيع الطبيعي ال�سابع
2ال�ستدلل الإح�سائي – التقدير الثامن

2ال�ستدلل الإح�سائي – التقدير التا�سع
2ال�ستدلل الإح�سائي – التقدير العا�سر

2ال�ستدلل الإح�سائي – اختبارات الفرو�ض احلادي ع�سر
2ال�ستدلل الإح�سائي – اختبارات الفرو�ض الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
1. الإح�ساء – �سل�سلة �سوم موراى �سبيجل.

2. الإح�ساء الريا�سي . يوحنا هرمز.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مت- �س الرابعاحل�سبان
ر 408

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
التفا�سل  على  وتطبيقات  والنهايات  واأنواعها  الدوال  املادة  تتناول   

والتكامل.
اأهداف املقرر :

1. متكني الطالب من الأدوات الريا�سية التي تعينه على حتليل القوانني القت�سادية.
2. رفع قدرات الطالب يف فهم القت�ساد الريا�سي و القت�ساد القيا�سي .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الدوال )تعريفها – العالقات الدالية وغري الدالية(الأول
2اأنواع الدوال )ثابتة – خطيه –اأ�سية - لوغريتمية( الثاين
2النهاياتالثالث
2التفا�سل – الأ�سا�سياتالرابع

2التفا�سل )اجلمع – ال�سرب - الق�سمة(اخلام�ض
2تفا�سل دالة الدالة – الدالة ال�سمنيةال�ساد�ض

2تفا�سل الدالة الأ�سية والدالة اللوغريتميةال�سابع
2التفا�سل اجلزئي متعدد املتغرياتالثامن

2التفا�سل الكلىالتا�سع
العظمى العا�سر "النهايات   - التفا�سل  على  تطبيقات 

وال�سغرى"
2

2التكاملاحلادي ع�سر 
2التكامل الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
1. الطرق الريا�سية لالقت�ساديني – �سل�سلة �سوم .

2. ح�ساب التفا�سل والتكامل ، �سل�سلة �سوم.
3. التفا�سل والتكامل املتقدم – موراي �سبيجل.

4. التفا�سل والتكامل - قي�ض الوهابي.
5. مقدمة يف القت�ساد الريا�سي – نعمة الله جنيب اإبراهيم.

6. التفا�سل والتكامل – خالد ح�سنني.
7. اأ�سول القت�ساد الريا�سي – حممد علي الليثي.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

تطبيقات 
احلا�سوب 
يف االإدارة

مت- �س الرابع
ر 409

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

اأهداف املقرر :
الإح�سائية  البيانات  اجتاه  يف  احلا�سوب  مع  التعامل  بكيفية  الطالب  تعريف   .1

ومتكني الطالب من حتليل البيانات وتكوين اجلداول.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
لالأ�سرطة والوقوائم واخلاليا الأول التعريف وال�ستخدام 

وا�ستخدام الوظائف اجلاهزة
2

2الر�سم البياين واأنواعه وا�ستخدامهالثاين
الفرعية الثالث واملجاميع  البيانات  قواعد  مع  التعامل 

والت�سفية التلقائية والفرز
2

اجلداول املحورية والورق املرو�ض واحلفظ وا�سرتداد الرابع
اجلداول الأخرى

2

وفك اخلام�ض ال�سر  وكلمة  واحلماية  الأدوات  ا�ستخدام 
احلماية

2

Power PointMicrosft- ال�ساد�ض وا�ستخدامات  مفهوم 
واأنواع ال�سرائح

2

2كيفية طرق ملء ال�سريحة واأنواعهاال�سابع
2ا�ستخدام الربامج اجلاهزة يف ال�سرائحالثامن 
التعريف بقواعد البيانات واأنواعها وامللفات واأنواعها التا�سع

واجلداول
2
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ال�صوؤون العلمية

واإدخال العا�سر التكوين  بطرق  اجلداول  اإن�ساء  كيفية 
البيانات

2

عدة احلادي ع�سر اأو  واحد  جدول  عن  ال�ستعالم  عمل  كيفية 
جداول

2

كيفية عمل وت�سميم النماذج واإدخال البيانات وكيفية الثاين ع�سر
املختلفة  وال�سروط  اجلداول  وا�ستخدام  ت�سميم 

واأدوات الت�سميم

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. مرجع الكامل ويندوز 98، حممد جمال اأحمد .
2. ال�سبكات والت�سالت، حممد جمال اأحمد .

3. تعديل ويندوز،حممد جمال اأحمد .
4. جمموعة احرتاف الأوفي�ض 2007، مايكل نبيل ونرمني فهيم.

5. مقدمة يف احلا�سب والنرتنت، د: عبد الله بن عبد العزيز املو�سى.
6. اأ�ساليب الربجمة- حممد اأحمد الأفندي.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

57ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املتو�سطة

مت- �س الرابع
ر 410

اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
املاىل  لقيا�ض عنا�سر قائمة املركز  التطبيقات املحا�سبية  املقرر  يتناول هذا   

يف جانب ال�سول حتديدًا . 
اأهداف املقرر :

تهدف هذه املادة اإىل تعميق فهم الطالب للمحا�سبة املالية وذلك من خالل درا�سته   .1
للتطبيقات املحا�سبية لقيا�ض عنا�سر املركز املايل.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف باملحا�سبة املتو�سطة - بيئتها ومو�سوعاتهاالأول
2الرقابة على النقدية وح�ساب النرثية  الثاين
2الرقابة على النقدية وت�سوية ك�سف ح�ساب البنكالثالث
2املعاجلة املحا�سبية للمدينون واأوراق القب�ضالرابع

3املعاجلة املحا�سبية للمدينون واأوراق القب�ضاخلام�ض
2املعاجلة املحا�سبية لال�ستثمارات.ال�ساد�ض

2تقومي املخزون ال�سلعيال�سابع
2تقومي املخزون ال�سلعيالثامن

2طرق اهالك الأ�سول الثابتةالتا�سع
2طرق اهالك الأ�سول الثابتةالعا�سر

2ال�ستغناء عن الأ�سول الثابتةاحلادي ع�سر
2اللتزامات وحقوق امللكية.الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
دونالد كي�سو و د.جرييويجانت،املحا�سبة املتو�سطة، ط1، ج1، )2002م(.  .1

فالرت ميج�ض وروبريت، املحا�سبة املالية ، ترجمة وتعريب د. و�سفي واآخرون   .2
ها�سم  حممد  ود.  ال�سلطان  حممد  بن  �سلطان  ود.  املكارم  اأبو  الفتاح  )عبد 

البدوي، الريا�ض : دار املريخ للن�سر ، 1988م( .
د. عبد ال�سميع الد�سوقي ، اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية ، )القاهرة : دار النه�سة   .3

العربية ، 1990م( .
د. جازم اأحمد ي�ض ، املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية ، )غري معروف مكان   .4

الن�سر والنا�سر ، 1986م(.
د. عبد املاجد عبد الله ح�سن ، مبادئ املحا�سبة املالية ، )اأم درمان : دار جامعة   .5

اأم درمان الإ�سالمية ، 1998م(.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

نظرية املنظمة 
والتطوير 
االإداري 

مت-�س الرابع
ر 411

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر مفهوم املنظمة باعتبارها الإطار الذي مُياَر�ض داخله العمل   
التطوير  يتم عربها  التي  والأ�س�ض  الإداري،  التنظيم  مبادئ  يتناول  كما  الإداري، 

الإداري من مناهج وطرق وممار�سات.
اأهداف املقرر :

1. يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب با�سا�سيات ومفاهيم نظرية املنظمة والتطوير الدارى.
2. مزج هذه املعارف باملعارف ال�سالمية .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع

مدخل اىل نظرية املنظمة ) مفهومها وظاهرتها وربطها الأول
بالعلوم الخري(

2

2تطور الفكر التنظيمى .الثاين
2 مبادى وا�سول التنظيم الدارى .الثالث
2التطوير الدارىالرابع

2م�ساهمات الفكر الدارى فى التطوير التنظيمى اخلام�ض
2مناهج التطوير التنظيمى ال�ساد�ض

2الولء التنظيمى ال�سابع
2ال�ست�سارات الدارية والتطوير التنظيمى الثامن

2التناف�سية والتطوير الدارى .التا�سع
2ال�سالحالدارى .العا�سر

2البداع والتطوير التنظيمى .احلادي ع�سر
2تفوي�ض ال�سالحيات .الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

60ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

املراجع :
على عبد املجيد عبده ، ال�سول العلمية لالدارة والتنظيم ، القاهرة : دار النه�سة   .1

العربية ، 1971م .
ال�سماع ، خليل حممد ح�سن ، وحمود ، خ�سري كاظم ، نظرية املنظمة ، عمان :   .2

دار امل�سرية للطباعة والن�سر ،2014م.
للطباعة  : داروائل  املنظمة والتنظيم ، عمان  ، نظرية  القريوتى ، حممد قا�سم   .3

والن�سر والتوزيع ، 2015م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإدارة يف 
االإ�سالم

مت-�س الرابع
ر 412

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
اإ�سالمي،  منظور  من  الإدارية  العملية  مفهوم وممار�سة  املقرر  هذا  يتناول   
املختلفة  جوانبه  يف  الإداري  العمل  ممار�سة  يف  واأ�سبقيته  الإ�سالم  دور  مو�سحًا 

املالية والب�سرية وال�سلوكية يف احلقب الإ�سالمية املختلفة.
اأهداف املقرر :

و�سع يد طالب الإدارة على تراث امل�سلمني يف حقل الإدارة.  .1
ت�سجيع طالب الإدارة على ال�ستزادة من املعرفة املتعلقة باملمار�سات الإدارّية   .2

يف حياة امل�سلمني.
بقية  املتاحة يف  ال�سرعية  باملعارف  املعرفة  هذه  على مزج  الإدارة  طالب  اإعانة   .3
اإدارية  بروؤية  للخروج  الأجنبية  املراجع  املتاحة يف  الع�سرية  واملعارف  املنهج 

اإ�سالمية معا�سرة .
�سعيد  على  املعا�سرة  الإ�سالمّية  الروؤية  هذه  تنزيل  على  الإدارة  طالب  اإعانة   .4

املمار�سة.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفاهيم اأ�سا�سية الأول
الدارة الثاين ال�سالم ونظريات  فى  الداره  نظرية  مقارنة 

املعا�سرة
2

2الإداره يف عهد النبوة واخلالفة الرا�سدةالثالث
2الإدارة يف العهد الأموي والعبا�سيالرابع

2ال�سلطة وامل�سئولية يف الإ�سالماخلام�ض
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ال�صوؤون العلمية

2ادارة اجلودة فى ال�سالمال�ساد�ض
2اإدارة املوارد الب�سرية فى ال�سالمال�سابع
2كفاءة الدارة فى  ال�سالمالثامن

2ال�سلوك الدارى يف ال�سالمالتا�سع
2العالقات العامة يف ال�سالمالعا�سر

2الإدارة املالية يف الإ�سالم احلادي ع�سر 
2مفهوم العمل يف الإ�سالم الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. الإدارة يف الإ�سالم – احمد اإبراهيم اأبو �سن .

2. الإدارة يف الإ�سالم – اأ . د . خالد �سر اخلتم .
3. الفكر الإداري و املقارن ، حمدي اأمني عبد الهادي .

4. الأحكام ال�سلطانية – للماوردى .  
5. الأحكام ال�سلطانية للقا�سي اأبو يعلى .

6. الرقابة على اأعمال الإدارة يف ال�سريعة الإ�سالمية – د. �سعيد احلكيم.
7. الإن�سان والتنظيم : من منظور اإ�سالمي – الهادي عبد ال�سمد عبد الله.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

النقود 
وامل�سارف

مت– �س اخلام�س
ر 513

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر 
تتناول املادة مفهوم النقود وامل�سارف ووظائفها وانواعهاواأهميتها وتطورها   

واأثر امل�سارف علي التمويل وخلق الودائع .
اأهداف املقرر: 

1. اإعطاء فكرة للطالب عن النقود، اأهميتها ،اأ�سكالها ، تطورها.
2. اإعطاء فكرة للطالب عن امل�سارف واأثرها يف التمويل وخلق النقود.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2ن�ساأة وتطور النقودالأول
2النقود – "وظائفها وخ�سائ�سها" الثاين
2النقود "قيمتها واأثارها القت�سادية"الثالث
2اأحكام النقود يف الإ�سالمالرابع

2ن�ساأة وتطور امل�سارف – الربوية والإ�سالميةاخلام�ض
2الئتمان امل�سريف " مفهومه واإطرافهوخماطره "ال�ساد�ض

2التكييف ال�سرعي لأعمال امل�سارف    )1( ال�سابع
2التكييف ال�سرعي لأعمال امل�سارف   )2(الثامن

توفيق اأو�ساع امل�سارف ح�سب مقررات موؤمتر بازل التا�سع
 2 ،1

2

2خطاب العتماد امل�ستندي ال�سرعي – وتكييفهالعا�سر
2التجارة اللكرتونية وتطبيقاته يف امل�سارف الإ�سالميةاحلادي ع�سر

2خطاب ال�سمان وتكييفه ال�سرعيالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
1. اقت�ساديات النقود . د. عبدالرحمن ي�سرى.

2. النقود والبنوك . د. عبد املنعم مبارك و د. احمد الناقة.
3. النقود والبنوك . د. عرفات التهامى.

4. بنوك بال فوائد . د. احمد النجار.
5. نحو نظام نقدى عادل . د. حممد عمر �سابرا.

6. ال�سيا�سة املالية والنقدية يف ظل القت�ساد الإ�سالمي: عوف حممود الكفراوي.
7. النقود والبنوك: د. حممد فرح عبد احلليم.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
التكاليف

مت– �س اخلام�س
ر 514

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
يتناول هذا املقرر ما يتعلق بالطار النظرى ملحا�سبة التكاليف وكيفية قيا�ض   

تكلفة اأي منتج.
اأهداف املقرر:

بدرا�سة الطالب لهذه املادة يكون قد اأ�سبح ملمًا بكل ما يتعلق باملفاهيم الأ�سا�سية   .1
ملحا�سبة التكاليف واأ�سبح قادرًا على قيا�ض تكلفة اأي منتج.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

وعالقتها الأول واأهدافها  تعريفها  التكاليف  حما�سبة 
باملحا�سبة املالية واملن�ساآت ال�سناعية

2

2عنا�سر التكلفة وتبويبهاالثاين
2عنا�سر التكلفة وتبويبهاالثالث
التكاليف الربع قوائم  اإعداد   -  : التكاليف  حتميل  طرق 

ح�سب النظرية الكلية
2

2- اإعداد قوائم التكاليف ح�سب النظرية املبا�سرةاخلام�ض
2- اإعداد قوائم التكاليف ح�سب النظرية املتغريةال�ساد�ض

2- اإعداد قوائم التكاليف ح�سب النظرية امل�ستغلةال�سابع
2املحا�سبة عن املواد اخلامالثامن

2املحا�سبة عن عن�سر تكلفة العملالتا�سع
2اإعداد ك�سف الأجور وحتليل الأجورالعا�سر

2حتميل التكاليف ال�سناعية غري املبا�سرةاحلادي ع�سر 
2حتميل التكاليف ال�سناعية غري املبا�سرةالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع:
د. نا�سر نور الدين عبد اللطيف ، مبادئ حما�سبة التكاليف ، الدار اجلامعية ،   .1

2009م.
د. بديع الدين ري�سو ، اإدارة التكاليف ، دار التعليم اجلامعي ، 2010م.  .2

ت�سارلز  هورجنرت ، حما�سبة التكاليف ،اجلزء الأول ، تعريب د. اأحمد حامد   .3
حجاج ، دار املريخ ، 1996م .

ت�سارلز  هورجنرت ، حما�سبة التكاليف ،اجلزء الثاين ، تعريب د. اأحمد حامد   .4
حجاج ، دار املريخ ، 1987م .

د. حممد توفيق بلبع  واآخرون ، اأ�سا�سيات حما�سبة التكاليف ، 1993م.  .5
د. عبد احلي مرعي  ود. عطية مرعي، مقدمة يف  اأ�سا�سيات حما�سبة التكاليف   .6

،الدار اجلامعية ، 1999م.
د. علي عبد العليم عبد احلميد ، الأ�س�ض النظرية ملحا�سبة التكاليف ، دار الوفاء،   .7

1990م.
اأ. د. اإ�سماعيل يحيى التكريني ، حما�سبة التكاليف املتقدمة )ق�سايا معا�سرة(،   .8

دار احلامد ، 2006م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإدارة 
املالية )1( 

مت– �س اخلام�س
ر 515

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
يتناول هذا املقرر اجلوانب املتعلقة باإدارة املال، من خالل الإدارة املخت�سة   
بت�سيري الأعمال املالية، واملو�سومة بالإدارة املالية، م�ستعر�سًا وظائف هذه الإدارة 

واتخ�سا�ساتها والأهداف املنوطة بها.
اأهداف املقرر :

1. تعريف الدار�ض باأ�سا�سيات الإدارة املالية.
2. تعريف الدار�ض مب�سادر التمويل.

3. تعريف الطالب بالتخطيط املايل .
4. تعريف الدار�ض باأ�ساليب التحليل املايل.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفهوم وتعريف وتطور الدارة املالية الأول
2عالقة الدارة املالية بالعلوم الخريوبالداراتالخريالثاين
2اهداف ووظائف الدارة املالية الثالث
2الهيكل التنظيمى لالدارة املالية الرابع

2التحليل املايل  اخلام�ض
2الن�سب املاليةال�ساد�ض

2التخطيط املايل –  املوازنة النقدية التقديرية ال�سابع
2التخطيط املاىل -  الن�سبة املئوية للمبيعاتالثامن

2اإدارة راأ�ض املال العاملالتا�سع
2بيان تدفق الأموال  العا�سر
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ال�صوؤون العلمية

2الدارة املالية من منظور ا�سالمىاحلادي ع�سر
2العائد واخلطرالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع : 

1. الإدارة املالية - �سيد الهواري .
2. التمويل والإدارة املالية - �سوقي ح�سني عبد الله.

3. الإدارة املالية والتمويل - حممد �سالح احلناوي. 
4. الإدارة املالية - اإ�سماعيل حممد الأزهري.

5. اإدارة وتقومي امل�سروعات - زكي مكي اإ�سماعيل.
6. الإدارة املالية - حممد �سعيد عبد الهادي.

7. التمويل واإ�سالح خلل الهياكل املالية - �سمري حممد عبد العزيز.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اإدارة 
امل�سرتيات 

واملخازن

مت– �س اخلام�س
ر 516

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يخت�ض هذا املقرر بتناول �سقني من الأعمال الإدارية، اأحدهما متعلق بعمليات   
ال�سراء، والآخر بعمليات التخزين، وجاء ذلك القرتان ن�سبة ً لأنهما مكمالن لبع�سهما 
والوظائف،  والكيفية  املفهوم  من حيث  ال�سراء  مو�سوع  تناول  يتم  البع�ض، حيث 

والتخزين من حيث الأن�سطة واملهام والأهمية، والنظر لذلك من املنظور الإ�سالمي.
اأهداف املقرر :

تزويد طالب الإدارة باملعارف الع�سرية يف ميدان ال�سراء والتخزين.  .1
ت�سليح الطالب بالعلم ال�سرعّي الذي يعينه على وزن النظريات املعا�سرة مبيزان   .2

الإ�سالم.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفهوم واأهمية واأبعاد وظيفة ال�سراء الأول
2اإجراءات ال�سراء الثاين
2تنظيم اإدارة امل�سرتيات  الثالث
2املركزية والالمركزية يف ال�سراء  الرابع

- اخلام�ض كمية   - �سعر   - وقت   - )جودة  ال�سراء  حمددات 
م�سدر(

2

2مفهوم واأهمية واأبعاد وظيفة التخزين ال�ساد�ض
2اإجراءات  وممار�سه التخزين ال�سابع
2التنظيم الداخلي  للمخازن الثامن

2املركزية والالمركزية  يف التخزينالتا�سع
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70ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

2تكامل اأن�سطة ال�سراء والتخزين مع الأن�سطة الأخرىالعا�سر
2الرقابة على اأن�سطة ال�سراء والتخزين  احلادي ع�سر

2املنظور ال�سالمى لعمليات ال�سراء والتخزينالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع :
1. حممد �سعيد عبد الفتاح – اإدارة امل�سرتيات واملخازن.
2. نظيمة عبد العزيز خالد  -  اإدارة امل�سرتيات واملخازن.

3. على عبد املجيد عبده – اإدارة امل�سرتيات واملخازن.
4. ب�سري العالق  - الأ�س�ض العلمية لل�سيطرة املخزنية.

5. عبد العزيز جميل خميمر – اإدارة امل�سرتيات واملخزون.
6. اإدارة امل�سرتيات واملخازن- علي عبد الله احلاكم.
7. اأ�سول الإدارة والتنظيم – زكي مكي اإ�سماعيل.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

امل�سطلحات 
االإدارّية 
باللغة 

االإجنليزية 
)1(

مت– �س اخلام�س
ر 517

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

اأهداف املقرر:
1.   اإعانة طالب الإدارة على التخاطب بلغة اأجنبية يف جمال تخ�س�سه مب�ستوى 
 The course( ميكنه من ن�سر اأهداف اجلامعة بني الناطقني بغري اللغة العربية
 aims at developing students vocabulary and support them with

.)management terms

اإعانته على الإطالع يف مراجع الإدارة بغري اللغة العربية )الأجنبية(.  .2
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
Definition of Management2الأول
Resources2الثاين
Performance2الثالث
Efficiency & Effectiveness2الرابع

& Managerial Functions : Planning اخلام�ض
Organizing

2

Leadership2ال�ساد�ض
Controlling2ال�سابع
Managerial Levels2الثامن

&Managerial Roles : Interpersonal التا�سع
Informational& Decisional

2

,Managerial Skills: Conceptual, Human العا�سر
Technical Skills

2
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ال�صوؤون العلمية

Management Types and Characteristics2احلادي ع�سر
Evolution of Management Theory2الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. A dictionary of translator terms.
2. Management , David Hampton.
3. Management and Organization,  Allen , L,A. Mc Grew Hill , 

N,Y,1958.
4. Principles of management : An analysis of managerial 

functions,  Kootz, Harold and Cyril O Darnel, Mcgrau Hill 
book Co, Inc .  1968m.

5. Marketing , Phillip Katler, .
6. " Motivation and personality " Mashow,  Harper and row New 

york , 1954m.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اإدارة 
االأزمات

مت– �س اخلام�س
ر 518

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر مفهوم الأزمات الإدارية، وم�سبباتها ومراحلها، والعمل   
على احتوائها، والأ�سلوب العلمي الواجب اتباعه ملواجهتها، والتطرق لبع�ض النماذج 

الإ�سالمية يف مواجهة الأزمات.
اأهداف املقرر:

يهدف املقرر اإىل تعليم الطالب مفهوم ومعنى الأزمة من خالل تو�سيح اأ�سبابها   .1
وتاأثريها على املنظمات وما اإذا كانت املنظمة تواجه اأزمة اأم ل. 

وكيفية  الأزمات،  مع  التعامل  اإ�سرتاجتيات  الطالب  تعليم  اإىل  اأي�سًا  ويهدف   .2
تقدير اخل�سائر والأ�سرار واإعادة البناء وا�ستعادة الن�ساط والتعلم من الأزمة 

وكيفية الت�سال يف ظل الأزمة.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع
2معنى الأزمة وم�سبباتها الأول
2اأنواع الأزمات ومراحل اإدارتها الثاين
2مرحلة ما قبل الأزمةالثالث
2مرحلة الأزمة واإ�سرتاتيجيات التعامل معهاالرابع

2مرحلة ما بعد الأزمة واحتواء اخل�سائراخلام�ض
2اإعادة البناء والتعلم من الأزمةال�ساد�ض

2حتليل الأزمة من خالل اأ�سواأ واأف�سل �سيناريوال�سابع
2الت�سال يف ظل الأزمةالثامن

2خطوات الأ�سلوب العلمي يف التعامل مع الأزمةالتا�سع
2اتخاذ القرار فى معاجلة الزماتالعا�سر
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74ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

2مقومات ادارةالزمهاحلادي ع�سر
2اإدارة الأزمات )روؤية تاأ�سيلية(الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1.  اإدارة الأزمات - الدكتور اأحمد ماهر.
2.  دارة الأزمات - الدكتور حم�سن اأحمد خ�سري.

3.  اإدارة الأزمات - الدكتور الفا�سل تيمان.
4. اإدارة الأزمات – حممد ال�سرييف.

5. اأ�سول الإدارة والتنظيم – زكي مكي اإ�سماعيل.
6. الأزمة املالية واأثرها على �سوق املال – حممد عبد احلميد عطية.

7. الأزمة املالية العاملية : الأ�سباب والعالج – عبد العزيز قا�سم.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اإدارة 
الت�سويق

مت– �س اخلام�س
ر 519

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر الإدارة املخت�سة مبمار�سة العمل الت�سويقي يف املنظمات الإنتاجية،   
من حيث التعريف بها، والوظائف التي متار�سها، والبيئة التي تعمل فيها، وال�سرتاتيجيات 

التي تقوم باتباعها، كما يتطرق لبع�ض اجلزئيات املتعلقة بعملية الت�سويق.
اأهداف املقرر :

تزويد طالب الإدارة باملعارف واملفاهيم النظرية الع�سرية يف جمال الت�سويق   .1
الذي يعترب من العلوم احلديثة واملهمة.

اإعانة طالب الإدارة على اكت�ساب نظرة اإ�سالمية يف جمال الت�سويق.  .2
ال�سلوك  وتنزيل  الت�سويق  ال�سلوكية يف حقل  الأمناط  تبني  على  الطالب  اإعانة   .3

الإ�سالمي على واقع املمار�سة العملية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2تعريف ادارة الت�سويق  وعالقتها بالإدارات الخرىالأول
2البيئه  الت�سويقية الثاين
2الوظائف الت�سويقية الثالث
2ا�سرتاتيجيات الت�سويق)1-2(الرابع

2ت�سويق اخلدمات اخلام�ض
2الفر�ض الت�سويقيةال�ساد�ض

2ادارةاعمال الت�سويق ال�سابع
2العملية الت�سويقية – مدخل وظيفىالثامن

2تكلفة الت�سويقالتا�سع
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ال�صوؤون العلمية

2الت�سويق الدوىلالعا�سر 
2الت�سويق اللكرتونىاحلادي ع�سر

2بحوث الت�سويق الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع :
اإدارة الت�سويق ، اجلزء الأول والثاين - حممد بازرعة.  .1

ا�سرتاتيجيات ونظم الت�سويق، اجلزء الأول والثاين - اإ�سماعيل عبداحلميد.  .2
الإدارة الت�سويقية احلديثة ، املفهوم والإ�سرتاتيجية - �سالح ال�سنواين.  .3

.Philip Koter . Marketing  .4
اإ�سرتاتيجية الت�سويق: مدخل كمي -  حممد اإبراهيم عبيدات.  .5

الت�سويق : اأ�س�ض ومفاهيم معا�سرة -  تامر البكري.  .6
الت�سويق الإلكرتوين – د. حممد طاهر ن�سري.  .7

مبادئ الت�سويق – ر�سوان املحمود العمر.  .8
مبادئ الت�سويق احلديثة – حممد قا�سم القريوين.  .9

حممد فريد ال�سحن واآخرون ، اإدارة الت�سويق  ، ال�سكندرية : الدار اجلامعية،   .10
2003 م. 
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

نظم 
املعلومات 
االإدارية  

مت– �س ال�ساد�س
ر620

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر :
باملعلومات  وربطها  واأنواعها،  مفهومها  الإدارية  النظم  املقرر  هذا  يتناول   
الإدارية،  القرارات  اإتخاذ  عند  وخ�سو�سًا  الإداري،  العمل  يف  املعلومات  واأهمية 

ودور احلا�سب الآيل وملحقاته يف اجنازالعمال الإدارية.
اأهداف املقرر :

1. تزويد طالب الإدارة باملعارف الع�سرية يف جمال نظم املعلومات الإدارية.
2. مزج هذه املعرفة بالثقافة الإ�سالمية.

3. اإعانة الطالب على تبني ال�سلوك الذي ينزل هذا املزج على ار�ض الواقع.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2فل�سفة ومفاهيم النظم الأول
2اأنواع النظمالثاين
2نظرية النظم فى الدارةال�سالميةالثالث
2املعلومات واتخاذ القراراتالرابع

2نطم املعلومات املرتبطة باحلا�سب الآىلاخلام�ض
2قاعدة البياناتال�ساد�ض

2نظم املعلومات الداريةال�سابع
2نظم دعم القرارالثامن

2الربجميات التا�سع
2الت�سالت ومعاجلة البياناتالعا�سر

2تطبيقات عملية على احلا�سب الآىل )1(احلادي ع�سر
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ال�صوؤون العلمية

2تطبيقات عملية على احلا�سب الآىل )2(الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

 املراجع :
1. نظم املعلومات الإدارية – د. عبد احلميد عبد الفتاح املغربي.

2. نظم املعلومات الإدارية - رايوندمكليود– تعريب د.م. �سرور على اإبراهيم �سرور.
3. اإدارة املعلومات -  د. عالء الدين عبد الرازق ال�ساملي.

4. نظم املعلومات الإدارية  - د. �سونيا حممد البكري. 
5. نظم املعلومات الإدارية –  د. اإبراهيم �سلطان. 

6. اقت�ساديات نظم املعلومات الإدارية واملحا�سبية - �سالح الدين عبداملنعم مبارك.
7. تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف الأعمال – ب�سري العالق.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإدارة 
املالّية )2(

مت– �س ال�ساد�س
ر621

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر :
والعيني،  النقدي  املال  باإدارة  الأ�سا�سية  املفاهيم  بع�ض  املقرر  هذا  يتناول   
واإدارة  ان�ساء  وكيفية  املنظمات،  اأعمال  لت�سيري  التمويل  على  احل�سول  وكيفية 

الإ�ستثمارات، واإدارة الأرباح املحققة وتوزيعها على امل�ستحقني.
اأهداف املقرر : 

تزويد طالب الإدارة باملعارف الع�سرية املتعلقة باإدارة املال.  .1
ت�سليح الطالب باملفاهيم الإ�سالمّية و�سلوك ال�سلف ال�سالح املتعلقة باإدارة املال.  .2

اإعانته على مزج املعرفة الع�سرية بالثقافة الإ�سالمّية وتبنى منط ال�سلوك الذي   .3
ينزل هذه املعرفة على �سعيد املمار�سة العملية .

تزويد الطالب باملعارف املتعلقة بالإدارة املالية املتقدمة.  .4
مفردات املقرر : 

ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع
2مفاهيم اأ�سا�سيةالأول
2اأنواع منظمات الأعمال الثاين
2اإدارة النقدية الثالث
2اإدارة الذمم املدينة الرابع

2اإدارة املخزوناخلام�ض
2الهيكل املايل وا�ستخدام الرافعة ال�ساد�ض

2 م�سادر التمويلال�سابع
2التمويل بال�ستئجارالثامن

2تكلفة را�ض املال التا�سع
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ال�صوؤون العلمية

2تخطيط ال�ستثمارات الرا�سمالية العا�سر
2تخطيط ال�ستثمارات الرا�سمالية احلادي ع�سر 

2�سيا�سة توزيع الأرباحالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع :
1. الإدارة املالية  - د . �سيد الهوارى.

2. التمويل والإدارة املالية – د . �سوقي ح�سني عبد الله.
3. الإدارة املالية والتمويل - د . حممد �سالح احلناوى.

4. الإدارة املالية –  د . عبد احلميد م�سطفى.
5. الإدارة املالية–  د . ال�سيد حممد عبد الغفار.

6. الإدارة املالية املتقدمة –اإ�ساعيل الأزهرى واآخر. 
7. الإدارة املالية- علي عبا�ض.

8. مبادئ الإدارة املالية – فائز متيم.
9. التمويل الإداري – فريد و�سنت.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اإدارة 
املوارد 
الب�سرية

مت– �س ال�ساد�س
ر622

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر :
يتناول هذا املقرر اجلهة اأو الق�سم املخت�ض باإدارة املورد الب�سري باملنظمات   
للوظائف،  وتخطيط  لل�سيا�سات،  و�سع  من  واملهام  والوظائف  الأهمية  حيث  من 
حقوقه  وحفظ  الب�سري،  للكادر  وتدريب  للوظائف،  وت�سنيف  وتعيني،  واختيار 

وغريها.
اأهداف املقرر:

1. تعريف الدار�ض باأ�سا�سيات مفهوم اإدارة املوارد الب�سرية.
2. حتقيق الهدف املعريف وال�سلوكي واملهاري لتنمية مهارات الطالب يف املجال املهني.

3. متكني الطالب من مزج املعرفة العلمية بالثقافة.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفاهيم اأ�سا�سية  الأول
2�سيا�سات �سوؤون الأفرادالثاين
2تخطيط املوارد الب�سرية الثالث
2حتليل وتو�سيف الوظائف الرابع

2ترتيب وتقومي الوظائف اخلام�ض
2ماهية تقييم الوظائف ال�ساد�ض

2موازنة الوظائف ال�سابع
2الختيار والتعنيالثامن

2التدريبالتا�سع
2الرتقيةالعا�سر
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ال�صوؤون العلمية

2تقييم الأداء احلادي ع�سر 
2دوافع العمل واأخالقيات اخلدمة الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

1. اإدارة �سوؤون الأفراد  - د. اأحمد اإبراهيم اأبو �سن واآخرون.
2. اإدارة �سوؤون الأفراد  د. علي ال�سلمي.

3. اإدارة �سوؤون املوظفني - اأ. ح�سني ح�سن عمار.
4. اإدارة املوارد الب�سرية  - د. م�سطفى م�سطفى كامل.

5. املدخل اإىل اإدارة الأفراد - د. حممد اإ�سماعيل.

6. اإدارة التخطيط والقوى العامة  - رفعت عثمان.
7. اإدارة املوارد الب�سرية  - عبد احلميد م�سطفى اأبو ناعم. 
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اإدارة 
وتقومي 

امل�سروعات

مت– �س ال�ساد�س
ر623

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر :
تكونها  منذ  اأنواعها،  مبختلف  امل�سروعات  اإدارة  كيفية  املقرر  هذا  يتناول   
والجتماعية  الفنية  باجلوانب  املتعلقة  املختلفة  اإن�سائها  مبراحل  مرورًا  كفكرة 

والقانونية واملالية، ثم القيام بالتنفيذ الفعلي للم�سروع، وتقييم اأعمال امل�سروع.
اأهداف املقرر :

التعرف على اأنواع امل�سروعات واأهميتها ومعايري تبني امل�سروعات وال�ستمرار   .1
فيها. 

التعرف على كيفية اإجراء الدرا�سة املبدئية للم�سروعات والدرا�سة القت�سادية   .2
الفنية واملالية والتجارية والقانونية والجتماعية  الأ�سواق والدرا�سة  ودرا�سة 

والبيئية.
تطبيق الأ�ساليب الكمية يف اإدارة امل�سروعات.  .3

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2ادارة امل�سروعات مفاهيم عامهالأول
2م�سادر افكار امل�سروعات الثاين
2درا�سة اجلدوى املبدئية الأولية للم�سروع الثالث
2 درا�سة ال�سوقالرابع

2درا�سة ال�سوقاخلام�ض
2الدرا�سة الفنيةال�ساد�ض

2الدرا�سة الجتماعية والثقافية والبيئيةال�سابع
2الدرا�سة املالية والتجاريةالثامن
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ال�صوؤون العلمية

2الدرا�سة القانونيةالتا�سع
2تنفيذ امل�سروع العا�سر

2تقومي امل�سروعات احلادي ع�سر
2تقومي امل�سروعات الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. اإعداد وتقييم امل�سروعات - ي�سري خ�سر اإ�سماعيل.
2. تقومي واإدارة امل�سروعات - عثمان اإبراهيم ال�سيد.

3. درا�سة اجلدوى للم�سروعات  - عبد املنعم عو�ض الله.
4. تخطيط وتنفيذ امل�سروعات  - عثمان اإبراهيم ال�سيد.

5. اإدارة وتقومي امل�سروعات – زكي مكي اإ�سماعيل.
6. درا�سة اجلدوى القت�سادية – عبداملطلب عبد احلميد.

7. درا�سة اجلدوى القت�سادية التجارية – عبد القادر حممد عبد القادر.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اإدارة 
االإنتاج 

والعمليات

مت– �س ال�ساد�س
ر624

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر :
يخت�ض هذا املقرر بتناول العملية الإنتاجية يف املنظمات، حيث يتناول مفهوم   
الإنتاج، والنظم املتبعة يف العملية الإنتاجية، وعالقة اإدارة الإنتاج باإدارات املنظمة 

املختلفة، واجلوانب الفنية املتعلقة بالعملية الإنتاجية من تخطيط ورقابة و�سيانة.
اأهداف املقرر:

1. تزويد الطالب مبفاهيم اإدارة الإنتاج والعمليات والتطور التاريخي لها.

2. تعريف طالب الإدارة بتخطيط العمليات الإنتاجية وتخطيط املخرجات.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفاهيم اإدارة الإنتاج والعملياتالأول
2منهج النظم فى الإنتاج الثاين
2قرارات الإنتاج الثالث
2عالقة اإدارة الإنتاج بالإدارات الأخرىالرابع

2تخطيط الإنتاجاخلام�ض
2تطور تقنيات )تكنولوجيا( الإنتاجال�ساد�ض

2تخطيط موقع الإنتاج  ال�سابع
2الرتتيب الداخلى للم�سنع الثامن

2م�سكالت الإنتاجالتا�سع
2معايري الإنتاج العا�سر

2ال�سيانةاحلادي ع�سر
2الرقابة على جودة الإنتاج الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
1. د. حممد علي �سهيب ، اإدارة العمليات و الإنتاج . 

2. اإدارة الإنتاج والعمليات: مدخل كمي – ح�سني عبدالله التميمي.
3. اإدارة الإنتاج والعمليات: مدخل كمي – عبد ال�ستار حممد العلي.

4. اإدارة الإنتاج والعمليات –  زكي مكي اإ�سماعيل.
5. اإدارة الإنتاج والعمليات – �سوار الذهب اأحمد عي�سى.

6. اإدارة الإنتاج والعمليات –العلي�ض حممد احل�سن.
7. الإدارة احلديثة – م�سطفى جنيب �ساوي�ض .

8. القرارات الإدارية – مدخل كمي – ح�سن علي م�سريف.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مهارات 
االت�سال

مت– �س ال�ساد�س
ر625

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر :
العمل  يف  واأهميتها  وخ�سائ�سها،  الت�سالت  مفهوم  املقرر  هذا  يتناول   
الإداري، املهارات ال�سخ�سية الواجب توفرها للقيام بالت�سال الناجح، واملعوقات 

الت�سالية وطرق التغلب عليها.
اأهداف املقرر :

1. يهدف املقرر اإىل تعريف  الطالب باأ�سا�سيات الت�سال.
2. حمددات عملية الت�سال ومعوقات الت�سال.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

2مفهوم وتعريف الت�سال واهدافهالأول
2عنا�سر ومعوقات الت�سال الثاين
2 نظريات الت�سال الثالث
2خ�سائ�ض الت�سال اجليد الرابع

2الت�سالت الدارية )املفهوم –النواع– الو�سائل(اخلام�ض
2مهارات الت�سال مفهومها وت�سنيفاتها . ال�ساد�ض

)الت�سال ال�سابع الت�سال   عملية  فى  ال�سخ�سية  املهارات 
ال�سخ�سى وال�سفوى(

2

2معوقات الت�سال وطرق التغلب عليها الثامن
2جناح الت�سال .التا�سع
2املهارات املهمة فى الت�سال اجليد .العا�سر

2مهارة اإعداد وكتابة الر�سائل والتقارير احلادي ع�سر 
2مهارة اإتخاذ القرار وا�سلوب حل امل�سكالت .الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
نوح يحى ال�سهرى ، مهارات الت�سال ، جامعة امللك عبد العزيز ، دار حافظ   .1

للن�سر ، ال�سعودية.
التعليم  تطوير  مركز   ، الت�سال  مهارات   ، امل�سعودى  حمدى  بركى  بن  �سعد   .2

اجلامعى ، جامعة امللك عبد العزيز ، 2007م.
خالد �سامل ، مهارات الت�سال والتعامل مع الآخرين ، الريا�ض ، ال�سعودية ،   .3

2009 م.
برن روبن ، الت�سال وال�سلوك الإن�ساين ، ترجمة عمر اخلطيب ، الإدارة العامة   .4

للبحوث، جامعة امللك �سعود ، 1991م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

التجارة 
االإلكرتونية

مت– �س ال�سابع
ر 726

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر :
تو�سيح  مع  اللكرتوين  ال�سوق  واقت�ساد   ا�سا�سيات  املقرر  هذا  يتناول   

مفهوم التجارة اللكرتونية ومعوقاتها.
اأهداف املقرر :

تزويد الطالب باأ�سا�سيات واقت�ساديات ال�سوق الإلكرتوين.   .1
تو�سيح مفهومات التجارة الإلكرتونية ومعوقاتها.   .2

التي  اخل�سائ�ض   ، الأعمال  تنظيم  يف  التغيري  ا�ستيعاب  على  الطالب  معاونة   .3
يتمتع بها املنتجون ، الإنرتنت والإك�سرتانت .

اإملام الطالب باملنتجات الرقمية ، حماية حقوق الطبع والن�سر للمنتجات الرقمية   .4
ومتيز املنتج والت�سعري وا�ستخدام بيانات الزبائن.

بالتجارة  املرتبطة  الأعمال  وتو�سيح  الإلكرتونية   املتاجر  بالأ�سواق  التعريف   .5
الإلكرتونية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفاهيم اأ�سا�سية عن التجارة اللكرتونيةالأول
2اأ�سا�سيات واقت�ساديات ال�سوق اللكرتوينالثاين
التجارة الثالث موؤ�س�سات   - اللكرتوين  ال�سوق  مفهوم 

اللكرتونية : التغري يف تنظيم الأعمال -  اخل�سائ�ض 
التي يتمتع بها املنتجون - النرتنت ، الك�سرتانت

2

التجارة الرابع موؤ�س�سات   - اللكرتوين  ال�سوق  مفهوم 
اللكرتونية : التغري يف تنظيم الأعمال -  اخل�سائ�ض 

التي يتمتع بها املنتجون - النرتنت ، الك�سرتانت

2
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ال�صوؤون العلمية

التجارة اخلام�ض موؤ�س�سات   - اللكرتوين  ال�سوق  مفهوم 
اللكرتونية : التغري يف تنظيم الأعمال -  اخل�سائ�ض 

التي يتمتع بها املنتجون - النرتنت ، الك�سرتانت

2

2املنتجات الرقمية ال�ساد�ض
2ت�سعري املنتجات الرقمية ال�سابع
وحماية الثامن البيانات  وا�ستخدام  والت�سعري  املنتج  متيز 

حقوق الطبع للمنتجات الرقمية 
2

2الأ�سواق واملتاجر اللكرتونيةالتا�سع
والت�سويق العا�سر الإعالن   - والو�سطاء  وال�سمعة  اجلودة 

يف التجارة اللكرتونية
2

امل�سارف اللكرتونية واأنظمة الدفع -  العملة الرقمية احلادي ع�سر
وتاأثرياتها - البنك اللكرتوين

2

2الأمن وال�سالمة والبيئة القانونية الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

امل�سادر واملراجع : 
1. الإدارة الإلكرتونية ، ال�سرتاتيجية والوظائف وامل�سكالت جنم عبود حلم.

2. التجارة الإلكرتونية، مالحظات �سريعة عمار احلداد.
3. مقدمة يف �سبكات احلا�سوب - اأحمد �سالح الدين ، جالل الدين اإ�سماعيل. 

4. املحا�سبة الإلكرتونية - اأ. د. حممد �سريف توفيق.
5. التجارة الإلكرتونية - هند حممد حامد.

6. التحكيم التجاري الإلكرتوين-  �سامي عبدالباقي اأبو �سالح.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
االإدارّية

مت– �س ال�سابع
ر 727

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
التكلفة  بني  العالقة  حتليل  وكيفية  الإدارية  املحا�سبة  املقرر  هذا  يتناول   

واحلجم والربح وطرق م�ساعدة الإدارة يف اتخاذ القرارات الر�سيدة.
اأهداف املقرر :

تهدف هذه املادة اإىل جعل طالب الإدارة ملمًا بالأدوات والأ�ساليب املحا�سبّية   .1
الإدارّية  القرارات  اتخاذ  وكيفية  الإدارّية  القرارات  تر�سيد  يف  امل�ستخدمة 

ال�سليمة يف امل�سروعات.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2املحا�سبة الإدارّية تعريفها واأهدافها وخ�سائ�سها الأول
2املحا�سبة الإدارّية وعالقتها بالعلوم الأخرىالثاين
)حتليل الثالث والربح  واحلجم  التكلفة  بني  العالقة  حتليل 

التعادل(
2

)الطريقة الرابع ح�سابها  وطرق  التعادل  نقطة  تعريف 
الر�سم  طريقة   ، امل�ساهمة  هام�ض  طريقة   ، الريا�سية 

البياين( 

2

2هام�ض الأمان ون�سبة هام�ض الأماناخلام�ض
2اإيجاد نقطة التعادل يف حالة تعدد املنتجاتال�ساد�ض

التعادل ال�سابع نقطة  علي  التعادل  نقطة  عوامل  تغري  اأثر 
وفر�سيات نقطة التعادل

2

2. دور املعلومات املحا�سبية يف اتخاذ القراراتالثامن
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ال�صوؤون العلمية

2حتليل متاثل التكلفةالتا�سع
2قرار قبول طلبيه بيع خا�سةالعا�سر

2قرار ال�سراء اأو ال�سنعاحلادي ع�سر
2قرار اإ�سافة اأو حذف خط اإنتاجي اأو منتج معنيالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

د.حممد حممود خريي ، اأ�سول املحا�سبة الإدارّية ، )القاهرة: مطابع الطوبجي   .1
التجارية ، 1985م(.

د.اأحمد  ترجمة  الإدارّية،  املحا�سبة  هيتجرود.�سريجماتولت�ض،  اأي.  د.لي�سرت   .2
حامد حجاج، )الريا�ض: دار املريخ للن�سر، 1988م(  

جامعة  )اخلرطوم:  الإدارّية  املحا�سبة  يف  درا�سات  غنيم،  حممد  د.رم�سان   .3
القاهرة فرع اخلرطوم ، 1989م(. 

د.عبد ال�سميع الد�سوقي، اأ�سا�سيات املحا�سبة الإدارّية، )القاهرة: دار النه�سة   .4
العربية، 1993م( .  

اأ د. حممد �سامي را�سي، املدخل املعا�سر يف املحا�سبة الإدارية ، دار التعليم   .5
اجلامعي ،2009م.

د. ر�سيد اجلمال  ود. اأمين �ستيوي ، املحا�سبة الإدارية املتقدمة يف بيئة الأعمال   .6
احلديثة ، املكتب اجلامعي ،2010م. 

د. مهدي ح�سن زويلف  ود. اأحمد القطامني ، الرقابة الإدارية )مدخل كمي ( ،   .7
دار حنني ، 1995م. 

املطبوعات  دار   ، املتقدمة  الإدارية  املحا�سبة   ، ح�سني  علي  ح�سني  اأحمد  د.   .8
اجلامعية ، 1997م. 

اأ د. اأحمد نور ، املحا�سبة الإدارية ، جامعة الإ�سكندرية ، 1994م.10-  اأ د.   .9
عبد احلي مرعي ، حما�سبة التكاليف.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اإدارة 
املن�ساآت 

املتخ�س�سة

مت– �س ال�سابع
ر 728

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر: 
املن�ساآت،  من  خا�سة  اأنواع  يف  الإدارية  املمار�سات  على  املقرر  هذا  يركز   
املالية  الأوراق  واأ�سواق  التاأمني،  اأنواعها، و�سركات  البنوك وتف�سيل  واملتمثلة يف 

ووظائفها، وموؤ�س�سات التمويل الدولية.
اأهداف املقرر :

1. تزويد الطالب باأ�س�ض ومبادئ اإدارة املن�ساآت املتخ�س�سة.
2. تعريف الدار�ض مبوؤ�س�سات التمويل الدولية.

3. متكني الطالب من تنزيل املفاهيم النظرية يف الواقع العملّي.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
والوظائف الأول والنواع  املفهوم   ( التجارية  البنوك 

والتنظيم الإدارى لها(
2

2اخلدمات امل�سرفية الثاين
2البنوك املركزية الثالث
2البنوك ال�سالميةالرابع

2ال�سيا�سات امل�سرفية واإدارة حمفظة املالاخلام�ض
2 �سركات التاأمني ال�ساد�ض

2اإدارة �سركات التاأمني  ال�سابع
2مفهوم واأنواع ووظائف البور�سة .الثامن

2نظام التعامل داخل البور�سة .التا�سع
2�سركات و�سناديق ال�ستثمار .العا�سر
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ال�صوؤون العلمية

2موؤ�س�سات التمويل الدولية- �سندوق النقد الدوىل .احلادي ع�سر
لالإن�ساء الثاين ع�سر  الدوىل  البنك   - الدولية  التمويل  مو�س�سات 

والتعمري .
2

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. اإدارة املوؤ�س�سات املالية : حممد �سالح احلناوى و�سيد عبد الفتاح.
2. اإدارة ال�سواق واملن�ساآت املالية: منري اإبراهيم هندي.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اإدارة 
اجلودة 

ال�ساملة    

مت– �س ال�سابع
ر 729

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
مفهوم  متناوًل  املنظمات،  الأداء يف  املقررباأمر اجلودة وحت�سني  يهتم هذا   
اجلودة، ومراحل تطورها، ومعايري تطبيقها باملنظمات، والتكاليف املتعلقة بالتطبيق، 

واجلوائز التي ميكن احل�سول عليها نتيجة تطبيق اجلودة.
اأهداف املقرر:

1. تو�سيح املفاهيم الأ�سا�سية لإدارة اجلودة ال�ساملة.
2. التعريف باأ�ساليب تقييم �سبط اجلودة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

العالقة الأول ذات  امل�سطلحات   -   : اأ�سا�سية  مفاهيم 
دليل   ، اجلودة  وتوكيد  اجلودة  ك�سبط  باجلودة 

اجلودة ، �سيا�سة اجلودة ... الخ  

2

2اإدارة اجلودة ال�ساملة – الن�ساأة والتطورالثاين
2خطط تطبيق اجلودة الثالث
2ابعاد اجلودة ال�ساملةالرابع

ومعايري اخلام�ض ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  بني  الختالف 
اجلودة 

2

2م�ستلزمات تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة ال�ساد�ض
2حلقات اجلودة وعالقتها باإدارة اجلودة ال�ساملة ال�سابع
2تكاليف اجلودة وقيا�سها الثامن
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ال�صوؤون العلمية

2نظم واأ�ساليب حت�سني اجلودة التا�سع
2اإدارة �سبط اجلودة العا�سر

2جوائز و�سهادات  اجلودهاحلادي ع�سر
2- القيادة واللتزام فى اجلودة ال�ساملة الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. اإدارة اجلودة ال�ساملة - فريد النجار.
2. اأ�سا�سيات اإدارة اجلودة ال�ساملة - ويالمز ، ري�سارد.

3. ثالثية اإدارة اجلودة ال�ساملة- ما هوين ، فران�سي�ض وكارك ج.
4. تطبق اإدارة اجلودة بني النجاح والف�سل - زين العابدين ، فريد عبد الفتاح.

5. نظام اإدارة البيئة - املليجي اأ�سامة ، علي علي عبد العزيز.
6. اإدارة اجلودة ال�ساملة – عمر اأحمد عثمان املقلي.

7. اجلودة ال�ساملة – جيم�ض اإيفان وجيم�ض دين – تعريب �سرور علي اإبراهيم.
8. منته الدقة – مايكل هاري ورت�سارد �سرويدر.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

بحوث 
الت�سويق

مت– �س ال�سابع
ر 730

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
يتناول هذا املقرر البحوث التي يتم اإجراوؤها يف جمال الت�سويق، ومعرفة   
البحث  اإجراء  عند  اتباعها  الواجب  واخلطوات  الت�سويقي،  البحث  ونطاق  اأهداف 
واأنواعها،  عليها  احل�سول  املطلوب  الت�سويقية  البيانات  يتناول  وكذلك  الت�سويقي، 

وكيفية احل�سول عليها، واعداد التقارير النهائية.
اأهداف املقرر:

1. تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب ببحوث الت�سويق .
2. تدريب الطالب على معرفة بحوث الت�سويق وتعدد اأنواعه.

3. حتديد اأهمية البيانات الثانوية والأولية بالن�سبة لبحوث الت�سويق .
4. تو�سيح كيفية اإعداد قوائم ال�ستق�ساء واختبار العينات.

5. تهدف املادة اإىل �سرح وحتليل البيانات اإح�سائيًا واإعداد التقرير النهائي.
6. التعريف مبفهوم بحوث الت�سويق الدويل وتبيني كيفية اإعدادها.  

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مقدمة فى بحوث الت�سويقالأول
2نطاق وجمالت بحوث الت�سويقالثاين
2مراحل تقييم بحوث الت�سويقالثالث
2اأ�ساليب جمع البياناتالرابع

2خطوات البحث الت�سويقي )1( اخلام�ض
2خطوات البحث الت�سويقي )2(ال�ساد�ض

2البيانات الأولية واأهميتها يف البحث الت�سويقي )1(ال�سابع
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ال�صوؤون العلمية

2البيانات الأولية واأهميتها يف البحث الت�سويقي )2(الثامن
2قوائم ال�ستق�ساءالتا�سع
2حتليل البيانات اإح�سائيًا واإعداد التقرير النهائي العا�سر

2حتليل البيانات اإح�سائيًا واإعداد التقرير النهائي احلادي ع�سر 
2بحوث الت�سويق الدويلالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

بحوث ت�سويق - اأ.د. حممد ح�سن حافظ ، ود. حممد الفاحت املغربي.  .1
بحوث الت�سويق - عبد العزيز اأبو نبعة.  .2

الت�سويق الو�سفي والتحليلي - عطية ، جمدي طه.  .3
بحوث الت�سويق – مدخل تطبيقي - كري ، توما�ض ، تايلور ، جمي�ض ، تعريب   .4

عبد الرحمن دعالة بيلة. 
بحوث الت�سويق – حممد عبيدات.  .5

بحوث الت�سويق – حممد ح�سن حافظ.  .6
الكامل يف بحوث الت�سويق – هالل بدر الدين.  .7
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

امل�سطلحات 
االإدارية 
باللغة 

االإجنليزية 
)2(

مت- �س ال�سابع
�س 731

اإدارة البكالوريو�س�ساعتان
اأعمال

-

و�سف املقرر:
الأعمال،  اإدارة  يف  ال�سائعة  الإجنليزية  امل�سطلحات  املقرر  هذا  يتناول   
امل�سطلحات  يتناول  كما  الإجنليزية،  للغة  الرئي�سية  القواعد  بع�ض  اأي�سًا  ويتناول 

املتعلقة بالوظائف الرئي�سية للمديرين، وبع�ض وظائف امل�سروع.
اأهداف املقرر:

1.   اإعانة طالب الإدارة على التخاطب بلغة اأجنبية يف جمال تخ�س�سه مب�ستوى 
 The course( العربية  اللغة  بغري  الناطقني  بني  اجلامعة  اأهداف  ن�سر  من  ميكنه 
 aims to develope students vocabulary and support them with

.)management terms

اإعانته على الطالع يف مراجع الإدارة بغري اللغة العربية )الأجنبية(.  .2
مفردات املقرر:

Week Subjects Hours
First Leadership 2
Second Grammar and Terminology(1) 2
Third Grammar and Terminology(2) 2
Fourth Human Resources management (1) 2
Fifth Human Resources management(2) 2
Sixth Communication 2
Seventh Strategic Management 2
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ال�صوؤون العلمية

Eighth Financial control (budgetary control) 2
Nineth Other Financial control, Break – even 

analysis, Financial Ratios.
2

Tenth Decision Ratios 2
Eleventh Different terms 2
Twelveth Production and Operations management 2

Total Hours 24
References:
1. A dictionary of translator terms 
2. David Hampton , Management 
3. Allen , L.A. Management and Organization , McGraw Hill , 

N.Y,1958 . 
4. Koots , Harold and Cyril O Dornell principles of management 

: An analysis of managerial fuctions , Mcgrau Hill book Co 
,Inc , 1968m .

5. Phillip Katler , Marketing .
6. Cliff Bowman and David Asch , Strategic Management .  
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اأخالقيات 
العمل 

وامل�سئولية 
االجتماعية 

مت- �س ال�سابع
�س 732

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
وال�سلوك  الإداري،  العمل  فى  املطلوبة  الأخالقية  املقرراملبادى  هذا  يتناول   
الأخالقي لدي العاملني وكيفية التاأثري فيه، وامل�سوؤولية الجتماعية ملنظمات الأعمال 

جتاه الأطراف املختلفة، وبع�ض النماذج ال�سودانية يف امل�سوؤولية الجتماعية.
اأهداف املقرر :

1. يهدف املقرر اإىل تعريف  الطالب باأخالقيات العمل وامل�سئولية الجتماعية .
2. مزج هذه املعارف باملعارف الإ�سالمية .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

2اخالقيات الدارة والعمالالأول 
2املبادى الخالقية فى العمل الدارىالثاين 
2 العوامل املوؤثرة فى ال�سلوك الخالقىالثالث
2امل�سئولية الجتماعية )املفهوم - املوؤيدون واملعار�سون(الرابع

2تطور مفهوم امل�سئولية الجتماعية واملواثيق العاملية اخلام�ض
2ابعاد امل�سئولية الجتماعية . ال�ساد�ض

2امناط وعنا�سر امل�سئولية الجتماعية . ال�سابع
2مبادى امل�سئولية الجتماعية .الثامن

امل�سئولية الجتماعية للموؤ�س�سات وفقا لنموذج التميز التا�سع
الوربى .

2

2املبادرات الجتماعيةالعا�سر
2ا�س�ض تطبيق امل�سئولية الجتماعيةاحلادي ع�سر
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ال�صوؤون العلمية

مفاهيم تتعلق بامل�سئولية الجتماعية  وبع�ض المثلة الثاين ع�سر
من الواقع ال�سوداين .

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

�سالح احلمورى ورول املعايطة ، امل�سئولية املجتمعية للموؤ�س�سات من الألفاإىل   .1
الياء  ، عمان : دار كنوز املعرفة ،2015م .

طاهر حم�سن الغالبى و�سالح العامرى ، امل�سوؤولية الجتماعية واخالقياتالعمال   .2
،عمان :دار وائل للن�سر ، 2005م .

حممد ال�سريفى ، امل�سئولية الجتماعية لالدارة ، ال�سكندرية : دار الوفاء لدنيا   .3
الطباعة ، 2007م .

بالل خلف ال�سكارنة ، اأخالقيات العمل ، عمان : دار امل�سرية ، 2009م .  .4
: دار ومكتبة احلامد ،  الت�سويق ، عمان  ، ق�سايا معا�سرة فى  البكرى  ثامر   .5

2014م .
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإدارة 
اال�سرتاتيجية

مت– �س الثامن
ر 833

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر املفاهيم ال�سا�سية لالإدارة ال�سرتاتيجية، والتحديات التي   
تواجهها، وكذلك حتليل ودرا�سة بيئة املنظمة، ثم املفا�سلة بني البدائل ال�سرتاتيجية، 
التطبيقات  لبع�ض  والتطرق  التطبيق،  مرحلة  ثم  ومن  الأن�سب،  البديل  واختيار 

العملية.
اأهداف املقرر :

1. تعريف الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية لالإدارة الإ�سرتاتيجية.
2. تعريف الطالب مبفهوم التخطيط ال�سرتاتيجي واأ�ساليبه .

3. تدريب الطالب على اأبعاد واأ�سا�سيات تنفيذ وتقييم الأداء ال�سرتاتيجي.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
2املفاهيم الأ�سا�سيةالأول
2امل�سكالت الإدارية والتحديات املعا�سرة الثاين
2ر�سالة املنظمة وروؤيتها واأهدافهاالثالث
2عمليات الإدارة الإ�سرتاتيجيةالرابع

2حتليل ودرا�سة البيئةاخلام�ض
2الختيار ال�سرتاتيجي ال�ساد�ض

2تنفيذ الإ�سرتاتيجيةال�سابع
2نظم املعلومات الإ�سرتاتيجيةالثامن 
2الإطار العام للتحليل ال�سرتاتيجي )1(التا�سع
2الإطار العام للتحليل ال�سرتاتيجي )2(العا�سر
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ال�صوؤون العلمية

2الإ�سرتاتيجية ربع القرنيةاحلادي ع�سر 
2تطبيقات عمليةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

كامل ال�سيد راغب ، الإدارة الإ�سرتاتيجية اأ�سول وحالت عملية .  .1
اإ�سماعيل اأحمد ال�سيد ، الإدارة الإ�سرتاتيجية ، مفاهيم وحالت تطبيقية .  .2

عائد �سيد خطاب ، الإدارة والتخطيط ال�سرتاتيجي يف قطاع الأعمال واخلدمات   .3
)�سيا�سة اإدارية( .

جون هو ، جاك�سون واودين ، نظرية التنظيم ، مفهوم كلي لالإدارة ، ترجمة   .4
خالد ح�سن زروق – مفهوم الإدارة العامة . 

توما�ض وهلني ، الإدارة الإ�سرتاتيجية ، ترجمة معهد الإدارة العامة .  .5
اأ.د. علي عبد الله حاكم ، الإدارة الإ�سرتاتيجية .  .6

فالح ح�سن احل�سني ، الإدارة الإ�سرتاتيجية .   .7
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اإدارة 
االأعمال 

الدولية         

مت– �س الثامن
ر 834

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر املفاهيم الرئي�سية لالأعمال الدولية، والبيئة التي مُتاَر�ض   
التجارة  الدولية والتكتالت املرتبطة بها، ومنظمة  التجارة  فيها، والتطرق لنظريات 

الدولية، ومعرفة راأي الإ�سالم يف حرية التجارة.
اأهداف املقرر:

1. تزويد الطالب باملعارف العلمية يف ميدان اإدارة الأعمال  الدولية.
2. مزج هذه املعرفة بالثقافة الإ�سالمية و�سلوك ال�سلف ال�سالح يف هذا امليدان. 

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفاهيم اأ�سا�سية الأول
2بيئةالعمال الدولية )1(الثاين
2بيئةالعمال الدولية )2(الثالث
2 وظائف الأعمال الدوليةالرابع

2مفهوم ونظريات التجارة الدوليةاخلام�ض
2اأنواع الأعمال الدوليةال�ساد�ض

2اإ�سرتاتيجيات املزيج الت�سويقي الدويل  ال�سابع
2ال�ستثمار الأجنبيالثامن

2منظمة التجارة العامليةالتا�سع
اأثر التكتالت واملنظمات الدولية على عمليات الت�سويق العا�سر

الدويل
2

2اإجراءات التبادل وال�سداد يف الت�سويق الدويلاحلادي ع�سر 
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ال�صوؤون العلمية

2احلرية التجارية فى ال�سالمالثاين ع�سر 
24جمموع ال�ساعات

املراجع :
1. مدخل اىل اإدارة العمال الدولية : اأحمد عبد الرحمن اأحمد.

2. اإدارة العمال الدولية عبد ال�سالم اأبو قحف.
3. اإدارة العمال الدولية : طاهر مر�سي عطية .

4. الت�سويق الدويل ونظم الت�سدير وال�سترياد - د. �سديق حممد عفيفي.
5. الت�سويق الدويل من منظور دول نامية - عمر عبد احلميد �سليمان.

6. التجارة اخلارجية - ح�سن اأحمد توفيق.
7. الت�سويق الدويل - هاين حامد الطمور. 

8. الإدارة الإلكرتونية – جنم عبود حلم.
9. التجارة الإلكرتونية – عمار احلداد.

10. الت�سويق املتقدم – حممد عبد العظم اأبو النجا.
11. مبادئ الت�سويق احلديث – حممد قا�سم القريوين.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اإدارة 
املعرفة

مت- �س الثامن
ر 835

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر :
اإدارة  يتناول هذا املقرراأ�سا�سيات عامة حول املعرفة، ودورة حياتها، وكيفية   
على  التعرف  ثم  املعرفة،  مكونات  كاأحد  الفكري  املال  راأ�ض  باملنظمات،وتناول  املعرفة 

مهام وواجبات مدير املعرفة باملنظمة.
اأهداف املقرر :

يهدف املقرر اإىل تعليم الطالب مفهوم واأ�سا�سيات اإدارة املعرفة والنظم والتقنيات    .1
التي ت�ستخدم لتقييم راأ�ض املال الفكري وا�سرتاتيجية املعرفة.

اإدارة  برامج  تطبيق  حتديات  حتليل  كيفية  الطالب  تعليم  اإىل  كذلك  ويهدف   .2
املعرفة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2 اأ�سا�سيات املعرفة )1(الأول
2 اأ�سا�سيات املعرفة )2(الثاين
2 دورة حياة املعرفة الثالث
2 نظم اإدارة املعرفة)1(الرابع

2 نظم اإدارة املعرفة )2(اخلام�ض
2 مراحل ومتطلبات اأدارة املعرفة.ال�ساد�ض

2 راأ�ض املال الفكرى )1(ال�سابع
2راأ�ض املال الفكري )2( الثامن

2تقييم وقيا�ض راأ�ض مال املعرفة )راأ�ض املال الفكري( التا�سع
2حتديات تطبيق اإ�سرتاتيجية اإدارة املعرفة .العا�سر
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ال�صوؤون العلمية

2حتليل حتديات تطبيق برامج اإدارة املعرفةاحلادي ع�سر
2مهام وم�سئوليات مدير ادارة املعرفةالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

دار   ، يا�سني  غالب  �سعد  الدكتور   ، التقنيات  والنظم  املفاهيم   : املعرفة  اإدارة   .1
املناهج للن�سر والتوزيع ، اململكة الأردنية الها�سمية الطبعة الأوىل.

اب�ستمولوجيا ال�سيا�سة املقارنة: النموذج املعريف – النظرية – املنهج، ن�سر   .2
حممد عارف ،  بريوت: املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�سر، 2002.

اإدارة املعرفة ودورها يف اإر�ساء جمتمع املعلومات: عماد ال�سباغ.  .3
روؤية م�ستقبلية لدور اخت�سا�سي املعلومات يف اإدارة املعرفة. اإدارة املعلومات   .4
رزوقي    جرب  ح�سن  نعيمة  واجلودة:   والكفاءات  املعارف  الرقمية:  البيئة  يف 
)وقائع املوؤمتر الثالث ع�سر لالإحتاد العربي للمكتبات واملعلومات )بريوت 29 
والعلوم.  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تون�ض  نوفمرب2002(.   1 اأكتوبر، 

2003
اإدارةاملعرفة.: مطريان،املطريان.  .5

جنم عبود جنم . اإدارة املعرفة : املفاهيم وال�سرتاتيجيات والعمليات - عمان:   .6
موؤ�س�سة الو راق للن�سر والتوزيع، 2005م.

للتنمية  العربية  منظمة  القاهرة:   - املعرفة  اإدارة  �سالح.  الكبي�سي،   .7
الإدارية،2005م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

بحوث 
العمليات

مت– �س الثامن
ر 836

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
يتناول هذا املقرر بحوث العمليات من حيث البحوث والتطور، كما يتعر�ض   
الأعمال،  �سبكات  ومناذج  اخلطية،  كالربجمة  العمليات  بحوث  يف  الأفرع  لبع�ض 

ومنوذج النقل، ونظريات النتظار.
اأهداف املقرر :

1. تزويد طالب الإدارة باملعرفة العلمية يف ميدان بحوث العمليات .
2. مزج هذه املعرفة بالثقافة الإ�سالمية.

3. اإعانة الطالب على تبنى ال�سلوك الذي ينزل هذا املزج على ار�ض الواقع .  
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفهوم وتطور بحوث العمليات الأول 
2نظرية القرار الثاين
2الربجمة اخلطية الثالث
2الربجمة اخلطيةالرابع

2برجمة الأهدافاخلام�ض
2مناذج �سبكات الأعمالال�ساد�ض

2�سبكة بريتال�سابع
2�سبكة �سفوف النتظارالثامن

2م�سائل يف النقلالتا�سع
2حتليل �سال�سل ماركوف العا�سر

2نظريات املباريات احلادي ع�سر
2مناذج الرقابة على املخزون الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املرجع :
1. بحوث العمليات ، حممد �سليمان هدى ، الإ�سكندرية 1982م .

2. Fundamentals of Operation Research ، R  ، ackoh ، M، sasioni، 
NT 1986m

3. نظريات القرارات الإدارية – مدخل كمي – ح�سن علي م�سفي.
4. بحوث العمليات : ا�ستخدام الأ�ساليب – حممد اإ�سماعيل بالل.

5. اإدارة الإنتاج والعمليات – منى حممد اإبراهيم.
6. اإدارة الإنتاج والعمليات – �سيد حممد جاد الرب.

7. اإدارة الإنتاج والعمليات –األوود اأ�ض بفاراتي.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

ق�سايا 
اإدارية 
معا�سرة

مت– �س الثامن
ر 837

-اإدارة اأعمالالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
كالهندرة،  الأعمال  اإدارة  يف  احلديثة  املفاهيم  بع�ض  املقرر  هذا  يتناول   
منظمات  وتق�سيم  والعوملة،  واخل�سخ�سة،  الأعمال،  وريادة  امل�ستقبلية،  والإدارة 

الأعمال اإىل �سغرية ومتو�سطة ومتناهية ال�سغر.
اأهداف املقرر :

1. يهدف املقرر اإىل تعليم الطالب املو�سوعات احلديثة والنظم والتقنيات فى الدارة.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2اإدارة الوقتالأول
2املدير ونظام اجلودة ال�ساملةالثاين
2اإدارة املعلومات التقنيةالثالث
2الهندرة )Business Process Reengineering - B.P. R(الرابع

2التطوير التنظيمىاخلام�ض
2الإدارة امل�ستقبلية والريادةال�ساد�ض

2اإدارة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�سغرال�سابع
2ادارة التغيري )1(الثامن

2ادارة التغيري )2(التا�سع
2اخل�سخ�سةالعا�سر

2العوملة احلادي ع�سر
2ال�سواق املالية والبور�ساتالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

112ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

املراجع :
1. اأ�سا�سيات الإدارة احلديثة - اأ.د اأحمد عبد الله العباب واآخرون.

2. حما�سرات فى ق�سايا اإدارية معا�سرة -  د. الفا�سل  تيمان
3. اإدارة الوقت – �سيخ الدين يو�سف من الله.

4. اإدارة الوقت – يا�سر اأحمد فرح.
5. العوملة ال�سيا�سية بني الفكرين الإ�سالمي ولغربي- �سعيد حممد عثمان.

6. اخل�سخ�سة وجتربة ال�سودان – الطيب علي عبد الرحمن.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

امل�سطلحات 
االإدارية 
باللغة 

االإجنليزية 
)3(

مت- �س الثامن
ر 838

اإدارة البكالوريو�س�ساعتان
اأعمال

و�سف املقرر:
الأعمال،  اإدارة  يف  ال�سائعة  الجنليزية  امل�سطلحات  املقرر  هذا  يتناول   
بع�ض  يتناول  كما  الإجنليزية،  للغة  الرئي�سية  القواعد  بع�ض  اأي�سًا  ويتناول 
الدافعية،  ونظرية  الإح�سائية،  الإدارة  ومدر�سة  الإدارية،  كاملعاجلات  امل�سطلحات 

والبناء التنظيمي، ونظام املعلومات الإدارية.
اأهداف املقرر: 

تخ�س�سه مب�ستوى  اأجنبية يف جمال  بلغة  التخاطب  على  الإدارة  طالب  اإعانة   .1
 The course( ميكنه من ن�سر اأهداف اجلامعة بني الناطقني بغري اللغة العربية
 aims at developing students vocabulary and support them with

 .)management terms
اإعانته على الإطالع يف مراجع الإدارة بغري اللغة العربية ) الأجنبية (.  .2

مفردات املقرر : 
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

Managerial process2الأول
Grammar and Terms )1(2الثاين
Scientific management school2الثالث
Theories of motivation2الرابع

Marketing )1(2اخلام�ض
Marketing )2(2ال�ساد�ض
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ال�صوؤون العلمية

Introduction to Organization Theory2ال�سابع
Grammar and terms )2(2الثامن

Organization Structure2التا�سع
Management Information system2العا�سر

Planning2   احلادي ع�سر
Controlling2الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع : 

1- A dictionary of translator terms 
2- Management ، David Hampton .
3- Management and Organization،  Allen ، L،A. Mc Grew Hill ، 

N،Y،1958 .
4- Principles of management : An analysis of managerial functions،  

Kootz، Harold and Cyril O Darnel، Mcgrau Hill book Co، Inc .  
1968m

5- Marketing ، Phillip Katler، .
6- " Motivation and personality " Mashow،  Harper and row New 

york ، 1954m 
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

بحث 
التخرج

مت- �س الثامن
ر 839

اإدارة البكالوريو�س�ساعتان
اأعمال
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ال�صوؤون العلمية

)ب ( ق�سم املحا�سبة:
اخلطة الدرا�سية لق�سم املحا�سبة – مطلوبات التخ�س�س:

 املطلوبات

 الف�سول

مطلوبات اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�س

املجموع

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

61436121022الف�سل الدرا�سي االأول
71636121124الف�سل الدرا�سي الثاين
51224361022الف�سل الدرا�سي الثالث
410125101022الف�سل الدرا�سي الرابع

14128161022الف�سل الدرا�سي اخلام�س
14247141022الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س

816920--14الف�سل الدرا�سي ال�سابع
816920--14الف�سل الدرا�سي الثامن

26681224418279174املجموع

الف�سل الدرا�سي االأول
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )1(مج تاأ 1101
2التجويد مج تاأ  2102
2مدخل اأ�سول الفقه مج تاأ 3103
2فقه العبادات )1(مج تاأ 4104
2اللغة العربية )مهارات لغويه( )1(مج تاأ 5105
2اللغة الإجنليزية )1(مج تاأ 6106
2مدخل علوم احلا�سوب )1(مك- �ض101 7
2مدخل القت�ساد )1(مك – �ض  8102
2مدخل الإدارة )1(مك – �ض 9103

2املحا�سبة املالية )1(مت –�ض �ض 10101
22جمموع ال�ساعات



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

117ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الثاين
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )2(مج تاأ1207
2التجويد )2(مج تاأ 2
2مدخل علوم القراآن مج تاأ3208
2مدخل التف�سريمج تاأ4209
2فقه العبادات )2(مج تاأ5210
2اللغة العربية )مهارات لغويه( )2(مج تاأ6211
2اللغة الإجنليزية )2(مج تاأ7212
2مدخل علوم احلا�سوب )2(مك – �ض8204
2مدخل القت�ساد )2(مك – �ض 9205

2مدخل الإدارة )2(مك – �ض 10206
2املحا�سبة املالية )2(مت –�ض �ض 11202

24جمموع ال�ساعات

الف�سل الدرا�سي الثالث
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )3(مج تاأ1313
2العقيدة و املذاهب الفكرية مج تاأ2314
2فقه ال�سرية وتاريخ الرا�سدين مج تاأ3315
2مناهج تاأ�سيل العلوم مج تاأ4316
2الدرا�سات ال�سودانية مج تاأ5317
2فقه املعامالت )1(مك- �ض6307
2الإح�ساء الو�سفيمك- �ض7308
2الريا�سيات الأ�سا�سيةمت- �ض �ض 8303
2القانون التجاريمت –�ض �ض 9304

2املحا�سبة املتو�سطة )1(مت- �ض �ض 10305
22جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الرابع
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )4(مج تاأ1418
2مقا�سد ال�سريعةمج تاأ2419
2مدخل احلديث و علومه مج تاأ3420
2مدخل الإعجاز العلميمج تاأ4421
2فقه املعامالت )2(مك - �ض 5409
2الإح�ساء التطبيقيمت – �ض �ض6406
2احل�سبانمت –�ض �ض 7407
2قانون ال�سركاتمت –�ض �ض 8408
2املحا�سبة املتو�سطة)2(مت- �ض �ض 9409

2حما�سبة التكاليف )1(مت- �ض �ض  10410
22جمموع ال�ساعات

الف�سل الدرا�سي اخلام�س
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )5(مج تاأ1522
2تف�سري اآيات الأحكام مك – �ض  2510
2حما�سبة التكاليف )2(مت –�ض �ض 3511
2حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة )1( مت –�ض �ض 4512
2املراجعة )1(مت –�ض �ض 5513
2املحا�سبة احلكوميةمت –�ض �ض 6514
2حما�سبة �سركات الأ�سخا�ضمت –�ض �ض 7515
2نظم املعلومات املحا�سبيةمت –�ض �ض 8516
2حما�سبة ال�سرائبمت –�ض �ض 9517

2اأ�سواق الأوراق املاليةمت –�ض �ض 10518
22جمموع ال�ساعات



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

119ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )6(مج تاأ1623
2اأحاديث الأحكاممك- �ض 2611
2مناهج البحث العلميمك- �ض 3612
2حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة )2(مت- �ض �ض 4619
2املراجعة )2(مت- �ض �ض 5620
2املحا�سبة القوميةمت- �ض �ض 6621
2حما�سبة  �سركات الأموالمت- �ض �ض 7622
2حما�سبة امل�سارف الإ�سالميةمت- �ض �ض 8623
2حما�سبة الزكاةمت- �ض �ض 9624

2تطبيقات احلا�سوب يف املحا�سبةمت –�ض �ض 10625
22جمموع ال�ساعات

الف�سل الدرا�سي ال�سابع
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )7(مج تاأ1724
2التجارة الإلكرتونيةمت- �ض �ض 2726
2الإدارة املاليةمت- �ض �ض 3727
2نظرية املحا�سبة )1(مت- �ض �ض 4728
2املحا�سبة الإدارية )1(مت- �ض �ض 5729
2حما�سبة التكاليف املتقدمةمت- �ض �ض 6730
2املحا�سبة الدوليةمت- �ض �ض 7731
2امل�سطلحات املحا�سبية  باللغة الإجنليزية )1(مت- �ض �ض 8732
2املحا�سبة املتقدمةمت –�ض �ض 9733

20جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الثامن
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )8(مج تاأ1825
2بحوث العملياتمت- �ض �ض 2834
2املحا�سبة الإلكرتونيةمت- �ض �ض 3835
2التحليل املايل مت- �ض �ض 4836
2نظرية املحا�سبة )2(مت- �ض �ض 5837
2املحا�سبة الإدارية )2(مت- �ض �ض 6838
2معايري املحا�سبة الإ�سالميةمت- �ض �ض 7839
2امل�سطلحات املحا�سبية باللغة لإجنليزية )2(مت- �ض �ض 8840
2بحث التخرجمت –�ض �ض 9841

20جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املالية )1(

مت- �س االأول
�س 101

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان
و�سف املقرر:

يتناول هذا املقرر الطار النظري للمحا�سبة املالية وعالقة املحا�سبة بالعلوم   
الأخرى بالإ�سافة اإىل �سرح الدورة املحا�سبية و كيفية اإم�ساك الدفاتر املحا�سبية.

اأهداف املقرر:
بعلم  املتعلقة  الأ�سا�سية  واملفاهيم  باملبادئ  الطالب  تزويد  اإىل  املادة  تهدف   .1

املحا�سبة املالية .
متكني الطالب من معرفة كيفية اإم�ساك الدفاتر املحا�سبية.  .2

درا�سة الدورة املحا�سبية والرتحيل بني الدفاتر املحا�سبية املختلفة.  .3
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2ن�ساأة املحا�سبة ومراحل تطورها وتعريفها واأهدافهاالأول
اأنواع املحا�سبة وعالقة املحا�سبة بالعلوم الجتماعية الثاين

الأخرى
2

2الفرو�ض واملبادئ واملفاهيم والأ�س�ض املحا�سبيةالثالث
والدفاتر الرابع املحا�سبية  والدورة  املزدوج  القيد  نظرية 

املحا�سبية
2

2املعاجلات املحا�سبية للعمليات والأحداث املالية بدفرت اليوميةاخلام�ض
2املعاجلات املحا�سبية للعمليات والأحداث املالية بدفرت اليوميةال�ساد�ض

2املعاجلات املحا�سبية للعمليات والأحداث املالية بدفرت اليوميةال�سابع
الأ�ستاذ الثامن دفرت  اإىل  اليومية  دفرت  من  القيود  ترحيل 

اإعداد ميزان املراجعة.
2
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ال�صوؤون العلمية

الأ�ستاذ التا�سع دفرت  اإىل  اليومية  دفرت  من  القيود  ترحيل 
اإعداد ميزان املراجعة.

2

2املعاجلة املحا�سبية لعمليات اخل�سم وعمليات امل�سحوباتالعا�سر
2املعاجلة املحا�سبية لعمليات اخل�سم وعمليات امل�سحوباتاحلادي ع�سر

2املعاجلة املحا�سبية لعمليات الأوراق التجارية.الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
املدخل يف املحا�سبة املالية - د. حلمي منر.  .1

املحا�سبة املالية فالرت ميج�ض وروبريت ، ترجمة وتعريب د.و�سفي عبد الفتاح   .2
اأبو املكارم ود.�سلطان بن حممد ال�سلطان ود.حممد ها�سم البدوي.

اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية د.عبد ال�سميع الد�سوقي.  .3
املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية د.حازم اأحمد ي�ض.  .4

مبادئ املحا�سبة املالية د.عبد املاجد عبد الله ح�سن .  .5
مبادئ املحا�سبة املالية ، اأ. د. يحي قللي   .  .6

يف مبادئ املحا�سبة املالية ، د. اأحمد حممد نور  ود. الأمرية اإبراهيم عثمان.  .7
املحا�سبة املالية )املبادئ والإجراءات(، د. عبدال�ستار الكبي�سى واآخرون، اجلزء   .8

الأول.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املالية )2(

مت- �س الثاين
�س 202

املحا�سبة حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان
املالية )1(

و�سف املقرر:
املحا�سبية  القيود  اجراءات  الت�سويات اجلردية وجميع  املقرر   يتناول هذا   

وكيفية اعداد احل�سابات اخلتامية والقوائم املالية ومعرفة بقية الطرق املحا�سبية.
اأهداف املقرر:

جميع  فهم  على  قادرًا  اأ�سبح  قد  يكون  املادة  هذه  درا�سة  الطالب  اإكمال  عند   .1
ومعرفة  اخلتامية  احل�سابات  اإعداد  يف  مهارته  وزيادة  املحا�سبية  الإجراءات 

بقية الطرق املحا�سبية. 
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2الت�سويات اجلرديةالأول
2الت�سويات اجلرديةالثاين
2الت�سويات اجلرديةالثالث
2احل�سابات اخلتاميةالرابع

2القوائم املالية )قائمة الدخل(اخلام�ض
2القوائم املالية )قائمة الأرباح املحتجزة(ال�ساد�ض

2القوائم املالية )قائمة املركز املايل(ال�سابع
2الأخطاء املحا�سبيةالثامن

2طرق معاجلة الأخطاء املحا�سبيةالتا�سع
الدفاتر العا�سر يف  للت�سجيل  الأخرى  املحا�سبية  الطرق 

)الطريقة الفرن�سية(
2

الدفاتر احلادي ع�سر  يف  للت�سجيل  الأخرى  املحا�سبية  الطرق 
)الطريقة الإجنليزية(

2
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ال�صوؤون العلمية

الدفاتر الثاين ع�سر  يف  للت�سجيل  الأخرى  املحا�سبية  الطرق 
)الطريقة الأمريكية(

2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د.حلمي منر ، املدخل يف املحا�سبة املالية ، )القاهرة: مكتبة النه�سة العربية ،   .1
1980م(.

فالرت ميج�ض وروبريت ، املحا�سبة املالية ، ترجمة وتعريب د.و�سفي واآخرون )   .2
عبد الفتاح اأبو املكارم ود.�سلطان بن حممد ال�سلطان ود.حممد ها�سم البدوي ، 

الريا�ض: دار املريخ للن�سر ، 1988م( .
د.عبد ال�سميع الد�سوقي ، اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية ، )القاهرة: دار النه�سة   .3

العربية ، 1990م (.
د.حازم اأحمد ي�ض ، املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية ، )غري معروف مكان   .4

الن�سر والنا�سر ، 1986م( .
د.عبد املاجد عبد الله ح�سن ، مبادئ املحا�سبة املالية ، )اأم درمان: دار جامعة   .5

اأم درمان الإ�سالمّية ، 1998م (.
اأ. د. يحي قللي ،  مبادئ املحا�سبة املالية  ، دار ايرتاك ، 2004 .  .6

د. اأحمد حممد نور  ود. الأمرية اإبراهيم عثمان ، يف مبادئ املحا�سبة املالية  ،   .7
الدار اجلامعية ، 2000 .

د. عبدال�ستار الكبي�سى واآخرون ، املحا�سبة املالية )املبادئ والإجراءات(،اجلزء   .8
الأول، عمان : دار احلامد ، 1999 .

حممد عثمان البطمة،  مبادئ املحا�سبة، ال�سعودية: معهد الإدارة العامة، 1961.  .9
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

الريا�سيات 
االأ�سا�سية

مت- �س الثالث
�س 303

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
بينهما  الريا�سية  والعالقات  واملجموعات  الفئات  درا�سة  املقرر   يتناول   
بني  العالقات  قيا�ض  يف  ل�ستخدامها  احلدين  ذي  ونظرية  والتوافيق  والتباديل 

املتغريات القت�سادية واملالية والإدارية
اأهداف املقرر :

1. اإعانة الطالب على فهم بع�ض مواد التخ�س�ض التي تعتمد على الريا�سيات .
2. رفع قدرات الطالب العلمية والتحليلية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الفئات والفئات اجلزئيةالأول 
2عمليات الفئات الأ�سا�سيةالثاين 
2فئات الأعداد –ال�سرب الكارتيزي والتمثيل البياينالثالث
2الدوالالرابع

2العالقاتاخلام�ض
2الأعداد الرئي�سية والفئات املرتبة جزئيًا وكليًاال�ساد�ض

2جرب الفرتا�ساتال�سابع
2جرب بولالثامن

2املقايي�سوال�سبا ب املنطقيةالتا�سع
2التباديلالعا�سر

2التوافيقاحلادي ع�سر
2نظرية ذو احلدينالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
1. �سل�سلة �سوم - امل�سفوفات.

2. �سل�سلة �سوم - الطرق الريا�سية لالقت�ساديني.
3. �سل�سلة �سوم - اجلرب اخلطي.

4. الطرق الريا�سية - ادوارددولينج.
5. الريا�سيات الأ�سا�سية.

6. مقدمة يف الريا�سيات اجلامعية - د.اأحمد بن نا�سر.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

القانون 
التجاري

مت- �س الثالث
�س 304

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقر ر:
يتناول هذا املقرر مو�سوعات القانون التجاري وتنظيمه يف الفقه والقانون   

بالإ�سافة اإىل درا�سة الأوراق التجارية كو�سيلة للتعامل.
اأهداف املقرر :

بيان مو�سوعات القانون التجاري والقواعد التي تنظمه يف الفقه والقانون.  .1

درا�سة الأوراق التجارية كاأهم و�سيلة للتعامل الئتماين يف الفقه والقانون.  .2
ذلك  ومقارنة  وانق�سائها  وجودها  و�سروط  واأنواعها  ال�سركات  علي  التعرف   .3

بال�سريعة الإ�سالمية.
معرفة نظام الإفال�ض التجاري يف الفقه والقانون.  .4

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

التجاري-الأول  القانون  التجاري-ذاتية  القانون  تعريف 
طبيعة القانون التجاري-نطاق القانون التجاري 

2

2م�سادر القانون التجاري يف الفقه والقانون الثاين 
والقانون الثالث الفقه  يف  التجارية  الأعمال  نظرية 

والتجارية،- املدنية  الأعمال  بني  وت�سمل)التفرقة 
معيار التفرقة الأعمال املدنية والتجارية

2

2الأعمال التجارية الأ�سليةالرابع
2الأعمال التجارية بالتبعية-الأعمال التجارية املختلطةاخلام�ض
وت�سمل:)تعريف ال�ساد�ض والقانون  الفقه  يف  التاجر  نظرية 

التاجر-�سروط اكت�ساب �سفة التاجر-التزامات التاجر
2
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ال�صوؤون العلمية

2موا�سلة نظرية التاجرال�سابع
الإفال�ض-الثامن –تعريف  والقانون  الفقه  يف  الإفال�ض 

الأ�س�ض التي يقوم عليها الإفال�ض-الفرق بني الإفال�ض 
والإع�سار-اأنواع الإفال�ض

2

فعل الإفال�ض يف الت�سريع ال�سوداين-�سروط اإعالن التا�سع
الإفال�ض –اإجراءات طلب �سهر الإفال�ض-اأمر اإ�سهار 

الإفال�ض-اأيلولةمال املفل�ض-اآثار الإفال�ض

2

والقانون-وت�سمل:-العا�سر الفقه  يف  التجارية  الأوراق 
الكمبيالة -ال�سيك

2

2ال�سند الذيناحلادي ع�سر
2حلقة نقا�ضالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. القانون التجاري ، د.م�سطفى كمال طه.
2. القانون �سرح القانون التجاري ، د.�سمري ال�سرقاوي .

3. الأوراق التجارية ، د. علي ح�سن يون�ض. 
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املتو�سطة 

)1(

مت- �س الثالث
�س 305

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
املاىل  لقيا�ض عنا�سر قائمة املركز  التطبيقات املحا�سبية  املقرر  يتناول هذا   

يف جانب الأ�سول حتديدًا.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تعميق فهم الطالب للمحا�سبة املالية وذلك من خالل درا�سته   .1
للتطبيقات املحا�سبية لقيا�ض عنا�سر املركز املايل

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف باملحا�سبة املتو�سطة - بيئتها ومو�سوعاتهاالأول 
2الرقابة على النقدية وح�ساب النرثية  الثاين 
2الرقابة على النقدية وت�سوية ك�سف البنكالثالث
2ال�ستثمارات ق�سرية الأجلالرابع

2ال�ستثمارات طويلة الأجلاخلام�ض
2املدينون واأوراق القب�ضال�ساد�ض

2املدينون واأوراق القب�ضال�سابع
2تقومي املخزون ال�سلعيالثامن

2تقومي املخزون ال�سلعي التا�سع
2اقتناء الأ�سول الثابتةالعا�سر

2اإهالك الأ�سول الثابتةاحلادي ع�سر
2ال�ستغناء عن الأ�سول الثابتةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع:
دونالد كي�سو و د.جرييويجانت،املحا�سبة املتو�سطة، ط1، ج1، )2002م(.  .1

فالرت ميج�ض وروبريت ، املحا�سبة املالية ، ترجمة وتعريب د. و�سفي واآخرون   .2
)عبد الفتاح اأبو املكارم ود. �سلطان بن حممد ال�سلطان ود. حممد ها�سم البدوي 

، الريا�ض : دار املريخ للن�سر ، 1988م( .
د. عبد ال�سميع الد�سوقي ، اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية ، ) القاهرة : دار النه�سة   .3

العربية ، 1990م( .
د. جازم اأحمد ي�ض ، املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية ، ) غري معروف مكان   .4

الن�سر والنا�سر ، 1986م(.
د. عبد املاجد عبد الله ح�سن ، مبادئ املحا�سبة املالية ، ) اأم درمان : دار جامعة   .5

اأم درمان الإ�سالمية ، 1998م(. 
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة
متطلب 

�سابق

االإح�ساء 
التطبيقي

مت- �س الرابع
�س 406

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
تتناول املادة مفاهيم النظرية القت�سادية واأدوات التحليل الريا�سي والبياين   

امل�ستخدمة فيها.
اأهداف املقرر :

1. تزويد الطالب ببع�ض الأدوات التحليلية الإح�سائية املهمة .
2. تنمية قدرات البحث العلمي لدى الطالب .

3. بناء اأ�سا�ض نظري و حتليلي لبع�ض مواد القت�ساد التي تتطلب جوانب اإح�سائية.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2اأ�سا�ض الحتمالت – التجربة الع�سوائية – ف�ساء العينةالأول
2م�سلمات نظرية الحتمال – العمليات اجلربيةالثاين
2املتغريات الع�سوائية والتوقع الريا�سي الثالث
2دالة التوزيع الحتمايل الرابع

2توزيع ذي احلدين اخلام�ض
2توزيع بوا�سونال�ساد�ض

2التوزيع الطبيعي ال�سابع
2ال�ستدلل الإح�سائي – التقدير الثامن

2ال�ستدلل الإح�سائي – التقدير التا�سع
2ال�ستدلل الإح�سائي – التقدير العا�سر

2ال�ستدلل الإح�سائي – اختبارات الفرو�ض احلادي ع�سر
2ال�ستدلل الإح�سائي – اختبارات الفرو�ض الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
1. الإح�ساء – �سل�سلة �سوم موراى �سبيجل. املراجع : 

2. الإح�ساء الريا�سي . يوحنا هرمز.   
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مت- �س الرابعاحل�سبان
�س 407

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
بوا�سن  وتوزيع  احلدين  ذي  وتوزيع  الحتمالت  اأ�سا�ض  املادة  تتناول   

والتوزيع الطبيعي وال�ستدلل الإح�سائي.
اأهداف املقرر :

1. متكني الطالب من الأدوات الريا�سية التي تعينه على حتليل القوانني القت�سادية.
2. رفع قدرات الطالب يف فهم القت�ساد الريا�سي و القت�ساد القيا�سي .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الدوال )تعريفها – العالقات الدالية وغري الدالية(الأول
2اأنواع الدوال )ثابتة – خطيه –اأ�سية - لوغريتمية( الثاين
2النهاياتالثالث
2التفا�سل – الأ�سا�سياتالرابع

2التفا�سل )اجلمع – ال�سرب - الق�سمة(اخلام�ض
2تفا�سل دالة الدالة – الدالة ال�سمنيةال�ساد�ض

2تفا�سل الدالة الأ�سية و الدالة اللوغريتميةال�سابع
2التفا�سل اجلزئي متعدد املتغرياتالثامن

2التفا�سل الكلىالتا�سع
2تطبيقات على التفا�سل - "النهايات العظمى وال�سغرى"العا�سر

2التكاملاحلادي ع�سر 
2التكامل الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
1. ح�ساب التفا�سل والتكامل - �سل�سلة �سوم. املراجع :  

2. الطرق الريا�سية لالقت�ساديني - �سل�سلة �سوم.   
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

قانون 
ال�سركات

مت- �س الرابع
�س 408

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
التي  العامة  املبادئ الأ�سا�سية والقواعد  ال�سركات و  يتناول املقررتعريف    
يف  وت�سفيتها  اإدارتها  وطرق  تكوينها  واأ�س�ض  ال�سركات  واأنواع  ال�سركة،  حتكم 

الفقه الإ�سالمي والقانون .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب مبا تناوله الفقه الإ�سالمي عند معاجلة باب ال�سركة خا�سة ما   .1
يجوز وما ل يجوز.

تعريف الطالب باملبادئ الأ�سا�سية والقواعد العامة التي حتكم ال�سركة وبيان   .2
اأهمية القوانني التي حتكم ال�سركة من الناحية التطبيقية .

تعريف الطالب بالإجراءات الواجب مراعاتها عند كل مرحلة من مراحل حياة   .3
ال�سركة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

ال�سركات الأول قانون  وتطور  مراحل  ال�سركة  تعريف 
ال�سوداين ،ن�ساأة وم�سروعية ال�سركة فقهًا وقانونًا

2

قواعد تكوين ال�سركة اأركان عقد ال�سركة ،ال�سخ�سية الثاين
العتبارية لل�سركة ،مفهومها ،بداية  ونهاية ال�سخ�سية 

العتبارية لل�سركة والآثار املرتتبة عليها .

2

تعريف ال�سراكة و�سماتها وقواعد تكوينها ،اإجراءات الثالث
ت�سجيلها والفرق بينها وبني ال�سركة

2

2اأنواع ال�سركات يف الفقه والقانون الرابع
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ال�صوؤون العلمية

2موا�سلة : اأنواع ال�سركات يف الفقه والقانون اخلام�ض
تعريف �سركات امل�ساهمة ،اإجراءات تاأ�سي�ض وتكوين ال�ساد�ض

التاأ�سي�ض ،لئحة  ،املوؤ�س�سني عند  امل�ساهمة  �سركات 
ال�سركة الداخلية

2

مالية ال�سركة وت�سمل :راأ�ض مال ال�سركة واأنواعه ، ال�سابع
الكتتاب واأنواعه وطبيعته و�سروط �سحته ،الأ�سهم 

تعريفها خ�سائ�سها ،اأنواعها يف الفقه والقانون 

2

تعريفها، الثامن ال�سندات،   : ال�سركة  مالية  موا�سلة 
خ�سائ�سها، اأنواعها و�سروط اإ�سدارها ، املقارنة بني 
واإنقا�ض  ، زيادة  الفقه والقانون  ال�سهم وال�سند يف 

راأ�ض مال ال�سركة

2

جمل�ض التا�سع  ، العمومية  اجلمعية  وت�سمل  ال�سركة  اإدارة 
الإدارة ، املدير العام ، �سكرتري ال�سركة واملوظفون

2

انق�ساء ال�سركة يف الفقه الإ�سالمي والقانون)الأ�سباب العا�سر
العامة واخلا�سة(

2

،الت�سفية احلادي ع�سر الختيارية  الت�سفية  ال�سركات،  ت�سفية 
الإجبارية ،الت�سفية بوا�سطة املحكمة

2

2موا�سلة ت�سفية ال�سركاتالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
اأ�س�ض قانون ال�سركات. د. اأبوذر الغفاري ب�سري.  .1

اإجراءات تاأ�سي�ض ال�سركات. ب�سري  خليفة ق�سم ال�سيد .  .2
اأحكام ال�سركات يف الفقه املالكي . حممد �سكحال املحاجي .  3

عزت  العزيز  عبد  د.  الإ�سالمية.  وال�سريعة  الو�سعي  القانون  يف  ال�سركات   .4
اخلياط .
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ال�صوؤون العلمية

القانون التجاري )ال�سركات اخلا�سة ( . د. �سميحة القليوبي .  .5
القانون التجاري )�سركات الأ�سخا�ض( . د. عا�سور عبد اجلواد  .6

الأحكام العامة لل�سركات. د. اأدم اأبكر �سايف النور .  .7
قانون ال�سركات 1925م ، وقانون ت�سجيل ال�سراكات ل�سنة 1933م.  .8

ال�سركات التجارية. د. اأبوزيد ر�سوان .  .9
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املتو�سطة 

)2(

مت- �س الرابع
�س 409

املحا�سبة حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان
املتو�سطة 

)1(
و�سف املقرر:

يتناول هذا املقرر التطبيقات املحا�سبية التى تتعلق بقيا�ض جانب اخل�سوم   
املالية  القوائم  عنا�سر  بقية  بالإ�سافةاإىل  املايل  املركز  بقائمة  امللكية  وحقوق 

الأ�سا�سيةالأخرى.
اأهداف املقرر:

بعد درا�سة الطالب لهذه املادة يكون قد اأ�سبح ملمًا بكل ما يتعلق بقيا�ض عنا�سر   .1
القوائم املالية الأ�سا�سية .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2ا�ستنزاف املوارد الطبيعيةالأول
2ا�ستنفاد الأ�سول غري امللمو�سةالثاين
2اللتزامات ق�سرية الأجلالثالث
2اللتزامات ق�سرية الأجلالرابع

2اللتزامات طويلة الأجل اخلام�ض
2حقوق امللكيةال�ساد�ض

2عنا�سر قائمة الدخلال�سابع
2عنا�سر قائمة الأرباح املحتجزةالثامن

2قائمة التدفقات النقديةالتا�سع
2قائمة التدفقات النقديةالعا�سر

2قائمة التغري يف املركز املايلاحلادي ع�سر
2قائمة التغري يف املركز املايلالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع:
دونالد كي�سو ، املحا�سبة املتو�سطة .  .1

د.حممد �سمري ال�سبان ود.رجب ال�سيد را�سد ، املحا�سبة املتو�سطة – اأ�س�ض   .2
القيا�ض والإف�ساح املحا�سبي .

د.و�سفي عبد الفتاح اأبو املكارم ، املحا�سبة املتو�سطة .  .3
د. حممد �سمري ال�سبان واآخرون ، املحا�سبة املتو�سطة )الإطار الفكري والعملي   .4

للمحا�سبة كنظام للمعلومات( ، الدار اجلامعية ،2003م. 
د. حممد �سمري ال�سبان واآخرون ، املحا�سبة املتو�سطة )القيا�ض والإف�ساح( ،   .6

الدار اجلامعية ، 2003م. 
دونالد كي�سو و جريي ويجانت ، املحا�سبة املتو�سطة ، اجلزء الأول ، تعريب د.   .7

اأحمد حامد حجاج ،املريخ،2007م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
التكاليف 

)1(

مت- �س الرابع
�س 410

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر ما يتعلق بالطار النظرى ملحا�سبة التكاليف وكيفية قيا�ض   

تكلفة اأي منتج.
اأهداف املقرر:

بدرا�سة الطالب لهذه املادة يكون قد اأ�سبح ملمًا بكل ما يتعلق باملفاهيم الأ�سا�سية   .1
ملحا�سبة التكاليف واأ�سبح قادرًا على قيا�ض تكلفة اأي منتج.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

وعالقتها الأول واأهدافها  تعريفها  التكاليف  حما�سبة 
باملحا�سبة املالية واملن�ساآت ال�سناعية

2

2عنا�سر التكلفة وتبويبهاالثاين
2عنا�سر التكلفة وتبويبهاالثالث
التكاليف الرابع قوائم  اإعداد   -  : التكاليف  حتميل  طرق 

ح�سب النظرية الكلية
2

2- اإعداد قوائم التكاليف ح�سب النظرية املبا�سرةاخلام�ض
2- اإعداد قوائم التكاليف ح�سب النظرية املتغريةال�ساد�ض

2- اإعداد قوائم التكاليف ح�سب النظرية امل�ستغلةال�سابع
2املحا�سبة عن املواد اخلامالثامن

2املحا�سبة عن عن�سر تكلفة العملالتا�سع
2اإعداد ك�سف الأجور وحتليل الأجورالعا�سر

2حتميل التكاليف ال�سناعية غري املبا�سرةاحلادي ع�سر
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ال�صوؤون العلمية

2حتميل التكاليف ال�سناعية غري املبا�سرةالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
د. نا�سر نور الدين عبد اللطيف ، مبادئ حما�سبة التكاليف ، الدار اجلامعية ،   .1

2009م.
د. بديع الدين ري�سو ، اإدارة التكاليف ، دار التعليم اجلامعي ، 2010م.  .2

ت�سارلز  هورجنرت ، حما�سبة التكاليف ،اجلزء الأول ، تعريب د. اأحمد حامد   .3
حجاج ، دار املريخ ، 1996م .

ت�سارلز  هورجنرت ، حما�سبة التكاليف ،اجلزء الثاين ، تعريب د. اأحمد حامد   .4
حجاج ، دار املريخ ، 1987م .

د. حممد توفيق بلبع  واآخرون ، اأ�سا�سيات حما�سبة التكاليف ، 1993م.  .5
د. عبد احلي مرعي  ود. عطية مرعي، مقدمة يف  اأ�سا�سيات حما�سبة التكاليف   .6

،الدار اجلامعية ، 1999م.
د. علي عبد العليم عبد احلميد ، الأ�س�ض النظرية ملحا�سبة التكاليف ، دار الوفاء   .7

، 1990م.
اأ. د. اإ�سماعيل يحيى التكريني ، حما�سبة التكاليف املتقدمة )ق�سايا معا�سرة(،   .8

دار احلامد ، 2006م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
التكاليف 

)2(

مت- �س اخلام�س
�س 511

حما�سبة حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان
التكاليف 

)1(
و�سف املقرر:

يتناول هذا املقرر كيفية قيا�ض تكاليف املراحل الإنتاجية والأوامر الإنتاجية   
وتكاليف العقودات واملقاولت.

اأهداف املقرر:
1. تهدف هذه املادة اإىل متكني الطالب من قيا�ض تكاليف اأوامر الإنتاج والعقودات.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفهوم ومقومات واأركان نظام التكاليفالأول
العلمية الثاين  واملبادئ  التكاليف  نظام  وخوا�ض  اأهداف 

للنظام
2

الفعلي الثالث الإنتاج  تقارير   : الإنتاجية  املراحل  تكاليف 
واملتجان�ض 

2

2تقارير تكاليف املرحلةالرابع
معاجلة الوحدات حتت الت�سغيل اأول الفرتة : طريقة اخلام�ض

الأول يف الأول.
2طريقة متو�سط التكلفةال�ساد�ض

2معاجلة الوحدات التالفة واملفقودةال�سابع
تدفقات الثامن تتبع  وخطوات  الإنتاجية  الأوامر  تكاليف 

عنا�سر التكاليف على م�ستوى كل اأمر اإنتاجي
2

2تكاليف املراحل الإنتاجية واأنواع املراحل الإنتاجيةالتا�سع
2املعاجلة املحا�سبية لعنا�سر تكلفة املرحلةالعا�سر
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ال�صوؤون العلمية

املحا�سبي احلادي ع�سر  والتنظيم  واملقاولت  العقود  تكاليف 
لتكاليف العقود واملقاولت

2

امل�سرتكة الثاين ع�سر  التكاليف  ومعاجلة  اخلدمات  تكاليف 
والفرعية

2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د. نا�سر نور الدين عبد اللطيف ، مبادئ حما�سبة التكاليف ، الدار اجلامعية ،   .1
2009م.

د. بديع الدين ري�سو ، اإدارة التكاليف ، دار التعليم اجلامعي ، 2010م.  .2
ت�سارلز  هورجنرت ، حما�سبة التكاليف ،اجلزء الأول ، تعريب د. اأحمد حامد   .3

حجاج ، دار املريخ ، 1996م .
ت�سارلز  هورجنرت ، حما�سبة التكاليف ،اجلزء الثاين ، تعريب د. اأحمد حامد   .4

حجاج ، دار املريخ ، 1987م .
د. حممد توفيق بلبع  واآخرون ، اأ�سا�سيات حما�سبة التكاليف ، 1993م.  .5

د. عبد احلي مرعي  ود. عطية مرعي، مقدمة يف  اأ�سا�سيات حما�سبة التكاليف   .6
،الدار اجلامعية ، 1999م.

د. علي عبد العليم عبد احلميد ، الأ�س�ض النظرية ملحا�سبة التكاليف ، دار الوفاء   .7
، 1990م.

اأ. د. اإ�سماعيل يحيى التكريني ، حما�سبة التكاليف املتقدمة )ق�سايا معا�سرة(،   .8
دار احلامد ، 2006م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
املن�ساآت 

املتخ�س�سة 
)1(

مت- �س اخلام�س
�س 512

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر جانب امل�سارف باعتبارها من�ساآت متخ�س�سة واملعاجلة   

املحا�سبية لعمالها يف الق�سام املختلفة.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب بامل�سارف كمن�ساآت متخ�س�سة واملعاجلة   .1
املحا�سبية لأعمالها يف الأق�سام املختلفة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف امل�سرف واأنواع امل�سارفالأول 
التجارية الثاين  امل�سارف  لعمليات  املحا�سبية  املعاجلات 

)التقليدية(: - ق�سم اخلزينة
2

التجارية الثالث امل�سارف  لعمليات  املحا�سبية  املعاجلات 
)التقليدية(: - ق�سم اخلزينة

2

احل�سابات الرابع ق�سم  لعمليات  املحا�سبية  املعاجلات 
اجلارية

2

احل�سابات اخلام�ض ق�سم  لعمليات  املحا�سبية  املعاجلات 
اجلارية

2

2املعاجلات املحا�سبية لعمليات ق�سم الودائع لأجلال�ساد�ض
2املعاجلات املحا�سبية لعمليات ق�سم الودائع لأجلال�سابع
2املعاجلات املحا�سبية لعمليات ق�سم �سندوق التوفريالثامن
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ال�صوؤون العلمية

2املعاجلات املحا�سبية لعمليات ق�سم املقا�سةالتا�سع
2املعاجلة املحا�سبية يف ق�سم الأوراق التجاريةالعا�سر

2املعاجلة املحا�سبية يف ق�سم الأوراق التجاريةاحلادي ع�سر
2املعاجلة املحا�سبية يف ق�سم الأوراق املالّيةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د.حلمي عبد الفتاح الب�سبي�سى، درا�سات يف حما�سبة البنوك التجارّية .   .1
د.رم�سان غنيم ود.م�سطفىمتويل،حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة ،) القاهرة:   .2

دار النه�سة العربية ، 1992م(.
د.�سالح �سليمان عيد و اأ.اأحمد خليفة ، حما�سبة امل�سارف و�سركات التاأمني ،   .3
)من�سورات كلية املحا�سبة – غريان / ليبيا / جامعة اجلبل الغربي ، القاهرة: 

املكتبة الأكادميية ، 1992م (.
د.دلل �سادق بطر�ض ، حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة يف �سركات التاأمني –   .4

اجلمعيات التعاونية ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر ، 1983م (.
د. عبد العزيز اخلياط ، ال�سركات يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون الو�سعي ،   .5

عمان ، 1390هـ
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املراجعة 
)1(

مت- �س اخلام�س
�س 513

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
وكيفية  احل�سابات  مراجع  ودور  املراجعة   لعلم  النظري  الطار  املقرر  هذا  يتناول 

قيامه بعملية املراجعة.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب مباهية مراجعة احل�سابات وعالقتها بعلم   .1
املحا�سبة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفاهيم املراجعة ون�ساأتهاالأول
2اأخالقيات واآداب املهنةالثاين
2مراجع احل�سابات )واجباته وحقوقه(الثالث
2تخطيط وتوثيق املراجعـــةالرابع

2معايري املراجعةاخلام�ض
2خطة املراجعة ال�ساملةال�ساد�ض

2تقومي نظام الرقابة الداخلية.ال�سابع
2موقف املراجع اخلارجي من انظمة الرقابة الداخلية.الثامن

2املراجعة الداخلية.التا�سع
2ادلة الثبات يف املراجعة.العا�سر

2مراجعة الر�سدة النقديةاحلادي ع�سر 
2مراجعة امل�سرتيات واملبيعات.الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
د.عي�سي حممد اأبو طبل ، درا�سات يف امل�سادر واملراجعة والفح�ض ، )القاهرة:   .1

دار النه�سة العربية ، د.ت( .
د. متويل حممد اجلمل ود.عبد املنعم حممود عبد املنعم ، امل�سادر واملراجعة –   .2

الإطار النظري واملجال التطبيقي ، )القاهرة: دار النه�سة العربية ، 1980م(.
 ، واإجراءات  معايري  واملراجعة  امل�سادر   ، ال�ستيوي  ال�سالم  عبد  اإدري�ض   .3

)م�سراته: الدار اجلماهريية للن�سر والتوزيع ، 1990م( .
 ، والتطبيق  النظرية  بني  واملراجعة  امل�سادر   ، هنكي  واأمر�سون  توما�ض  وليم   .4
تعريب ومراجعة د.اأحمد حامد حجاج ود.كمال الدين �سعيد ، الريا�ض: دار 

املريخ للن�سر ،1997م.
د. عبد املاجد عبد الله ح�سن ، مبادئ امل�سادر واملراجعة بني النظرية والتطبيق،   .5

)اأم درمان: دار جامعة اأم درمان الإ�سالمّية ، 2002م( .
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
احلكومية

مت- �س اخلام�س
�س 514

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر الطار العام للمحا�سبة احلكومية والإجراءات التي تتبع   

يف ت�سري النظام املاىل احلكومي واللوائحالتي حتكم التعامل املاىل احلكومي.
اأهداف املقرر:

النظام  لت�سيري  اإتباعها  يتم  التي  بالإجراءات  الطالب  تعريف  اإىل  املادة  تهدف   .1
املايل العام وبذلك يكون الطالب ملمًا باللوائح والإجراءات التي حتكم النظام 
املايل العام ، اإ�سافة لذلك يتم تفهم تاأثري املالّية العامة على الن�ساط القت�سادي 

ككل .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2املحا�سبة احلكومية تعريفها واأهدافها وخ�سائ�سهاالأول
2الفرو�ض واملبادئ التي حتكم املحا�سبة احلكوميةالثاين
وامل�سروفات الثالث لالإيرادات  املحا�سبي  القيا�ض  اأ�س�ض 

احلكومية يف ال�سودان
2

املحا�سبي الرابع بالنظام  املرتبطة  العلمية  امل�سطلحات 
احلكومي يف ال�سودان

2

)تعريفها اخلام�ض ال�سودان  يف  للدولة  العامة  املوازنة 
وخ�سائ�سها واملبادئ العلمية لإعدادها(

2

والأ�س�ض ال�ساد�ض بال�سودان  للدولة  العامة  املوازنة  مراحل 
العلمية لتبويبها

2

2الهيكل العام للموازنة العامة للدولة بال�سودانال�سابع
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ال�صوؤون العلمية

احلكومية الثامن الوحدات  يف  املحا�سبي  النظام  هيكل 
بال�سودان:

الوحدات  يف  والدفرتية  امل�ستندية  املجموعة   -
احلكومية بال�سودان

2

2- التقارير املالّية الدورية واخلتاميةالتا�سع
الوحدات العا�سر يف  املالّية  للعمليات  املحا�سبي  التوجيه 

احلكومية واأ�س�ض ال�سبط والرقابة عليها:
2

2- املعاجلة املحا�سبية لعمليات التح�سيل وال�سرفاحلادي ع�سر 
2- املعاجلة املحا�سبية لالأجور واملرتباتالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د. توفيق عبد اجلليل ود. خالد البدور ، املحا�سبة احلكومية ، ال�سركة العربية   ./1
املتحدة ، 2009م. 

د.�سلطان حممد ال�سلطان ود.و�سفي ح�سن اأبو املكارم ، املحا�سبة يف الوحدات   .2
 ، للن�سر  املريخ  دار  )الريا�ض:   ، الأخرى  الجتماعية  والتنظيمات  احلكومية 

1990م( .
يف  درا�سات   ، الدمريي  حممد  الدين  ود.عالء  اجلمال  عبده  ر�سيد  د.حممد   .3
املحا�سبة احلكومية – الن�سق الفكري وق�سايا التطبيق ، )الإ�سكندرية: الدار 

اجلامعية ، 2004م( .
د.حممد اإبراهيم اجلاك ح�سب الله ، املحا�سبة احلكومية والقومية ، )اخلرطوم:   .4

مطبعة جي تاون ، 2005م (.
احلكومية  املحا�سبة   ، الدمريي  حممد  الدين  عالء  ود.  عبده  ر�سيد  حممد  د.   .5

الن�سق الفكري وق�سايا التطبيق ، الدار اجلامعية ،2004م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
�سركات 

االأ�سخا�س

مت- �س اخلام�س
�س 515

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر اأنواع �سركات الأ�سخا�ض بالرتكيز على �سركات الت�سامن   

والإجراءات والعمليات املحا�سبية التى تتم فيها.
اأهداف املقرر :

تهدف هذه املادة اإىل جعل طالب الق�سم ملمًا بالأنواع املختلفة لل�سركات والتعرف   .1
على الإجراءات والعمليات املحا�سبية التي تتم يف �سركات الأ�سخا�ض وتعميق 

فهم الطالب ملحا�سبة ال�سركات .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2�سركات الأ�سخا�ض )املفهوم واخل�سائ�ض(الأول 
2تكوين �سركات الأ�سخا�ضالثاين
2راأ�ض مال �سركات الأ�سخا�ضالثالث 
2توزيع الأرباح واخل�سائرالرابع 

2التغري يف حقوق ملكية �سركات الأ�سخا�ض اخلام�ض
2ان�سمام �سريك جديدال�ساد�ض
2ال�سهرة تعريفها وكيفية ح�سابهاال�سابع 

2انف�سال �سريكالثامن
2ت�سفية �سركات الأ�سخا�ضالتا�سع
2ت�سفية �سركات الأ�سخا�ضالعا�سر

2الت�سفية على مراحلاحلادي ع�سر 
2توزيع ح�ساب النقديةالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
يف  والعملية  العلمية  الأ�سول   ، حممود  املنعم  ود.عبد  منر  حممود  د.حلمي   .1
دار  القاهرة:   (، الأ�سخا�ض  – �سركات  الأول  – اجلزء  ال�سركات  حما�سبة 

النه�سة العربية ، 1981م (.
يف  والعملية  العلمية  الأ�سول   ، حممود  املنعم  ود.عبد  منر  حممود  د.حلمي   .2
حما�سبة ال�سركات – اجلزء الثاين – �سركات الأموال ، )القاهرة: دار النه�سة 

العربية ، 1986م (.
 – الأول  – اجلزء  ال�سركات  املحا�سبة يف   ، متويل حممد  كامل  د.م�سطفى   .3

�سركات الأ�سخا�ض ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر و�سنة الن�سر (.
 – الثاين  – اجلزء  ال�سركات  املحا�سبة يف   ، د.م�سطفى كامل متويل حممد   .4

�سركات الأموال ، )القاهرة: دار النه�سة العربية ، د.ت( .
د. نا�سر نور الدين عبد اللطيف ،  حما�سبة �سركات الأ�سخا�ض والأموال  ،   .5

الدار اجلامعية ، 2008م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

نظم 
املعلومات 
املحا�سبية

مت- �س اخلام�س
�س 516

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
املعلومات  نظام  وبالأخ�ض  واأنواعه  املعلومات  نظام  املقرر  هذا  يتناول   

املحا�سبي وكيفية حتليله وت�سميمه.
اأهداف املقرر:

املحا�سبي  املعلومات  نظام  ت�سغيل  ومراحل  املعلومات  بنظم  الطالب  تعريف   .1
وكيفية حتليله وت�سميمه وتنفيذه.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف البيانات واملعلومات واملعرفةالأول
2اأنواع املعلومات وخ�سائ�ض املعلومات املحا�سبيةالثاين
2تعريف النظام واأنواع الأنظمةالثالث
2تعريف نظام املعلومات وعنا�سر نظام املعلوماتالرابع

خ�سائ�ض نظام املعلومات والوظائف الأ�سا�سية لنظام اخلام�ض
املعلومات

2

2تعريف نظام املعلومات واأهدافهال�ساد�ض
2مراحل ت�سغيل نظام املعلومات املحا�سبيال�سابع
2حتليل نظام املعلومات املحا�سبيالثامن

2ت�سميم نظام املعلومات املحا�سبيالتا�سع
2تنفيذ نظام املعلومات املحا�سبيالعا�سر

اإىل احلادي ع�سر اأدت  التي  والأ�سباب  املعلومات  تقنية  تعريف 
حت�سني و�سائل ت�سغيل املعلومات

2

2مكونات نظام احلا�سب اللكرتوينالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
اأ.د حممد فهمي طلبة واآخرون ، احلا�سب ونظم املعلومات الإدارّية ، )جمموعة   .1

كتب دلت90 ، القاهرة: مطابع املكتب امل�سري احلديث ، د.ت 
لتخاذ  املحا�سبية-  املعلومات  نظم   ، ج.�سيمكن  ومارك  مو�سكوف  اأ.  �ستيفن   .2
:دار  )الريا�ض   ، �سعيد  الدين  د.كمال  تعريب   ، وتطبيقات  مفاهيم  القرارات 

املريخ للن�سر ، 1989م (.
الثقافة  دار  )القاهرة:   ، املحا�سبية  املعلومات  نظم   ، ب�سادي  �سوقي  د.حممد   .3

العربية للن�سر ، 1989م (.
د.اأحمد ح�سني على ح�سني ، نظم املعلومات املحا�سبية – الإطار الفكري والنظم   .4

التطبيقية ،) القاهرة: مكتبة ومطبعة الإ�سعاع الفنية ، 1997م( .
تطبيقي  – مدخل  املحا�سبية  املعلومات  نظم   ، واآخرون  د.اأحمد حلمي جمعة   .5

معا�سر ، )عمان: دار املناهج للن�سر والتوزيع ، 2003م (.
د. كمال الدين م�سطفى الدهراوي، نظم املعلومات املحا�سبية يف ظل تكنولوجيا   .6

املعلومات، املكتب اجلامعي احلديث ، 2009م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
ال�سرائب

مت- �س اخلام�س
�س 517

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
وعاء  حتديد  وكيفية  ال�سرائب  ملحا�سبة  العام  الطار  املقرر  هذا  يتناول   

ال�سريبة مع التعر�ض لأنواع ال�سرائب املختلفة يف ال�سودان.
اأهداف املقرر:

والأ�س�ض  ال�سريبة  وعاء  حتديد  بكيفية  الطالب  تعريف  اإىل  املادة  هذه  تهدف   .1
التي تخ�سع الأرباح واملكا�سب والدخول لل�سريبة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2املحا�سبة ال�سريبية – مدخلالأول
2النظام ال�سريبي يف ال�سودانالثاين
2�سريبة الدخل ال�سخ�سيالثالث

2�سريبة املهن احلرة )غري التجارّية(اخلام�ض 
2�سريبة اأرباح الأعمالال�ساد�ض

2الإيرادات اخلا�سعة لل�سريبةال�سابع
2التكاليف الواجبة اخل�سمالثامن

2ترحيل اخل�سائرالتا�سع
2�سرائب املكا�سب الراأ�سمالّية والعقاراتالعا�سر

2�سريبة دخل اإيجار العقاراتاحلادي ع�سر
2�سريبة القيمة امل�سافةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
حما�سبة   ، حممد  متويل  كامل  ود.م�سطفى  متويل  حممد  الدين  ع�سام  د.   .1
 ، العربية  النه�سة  دار  ،)القاهرة:  ال�سوداين  الت�سريع  يف  والزكاة  ال�سرائب 

د.ت(.
د.م�سطفى كامل متويل ، حما�سبة الزكاة وال�سرائب يف ال�سودان – املبادئ   .2

العلمية والأ�سول العملية ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر ، د.ت( .
د . حممد اأبو الن�سار ، ال�سرائب وحما�سبتها ، ) الأردن : املكتبة الوطنية ،   .3

 .) 1996
د . عبد القادر حلمي ، املحا�سبة ال�سريبية ، )القاهرة : دار النه�سة العربية ،   .4

1975م( . 
د. قا�سم اإبراهيم احل�سني ، املحا�سبة ال�سريبية .  .5

د. جالل ال�سافعي ، مبادئ املحا�سبة ال�سريبية ، الدار اجلامعية ،2006م.  .6
د. حممد عبا�ض بدوي ، املحا�سبة ال�سريبية بني النظرية والتطبيق ، 2005م.  .7

د. جالل ال�سافعي ،  املحا�سبة ال�سريبية ، 2005م.  .8
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اأ�سواق 
االأوراق 

املالية

مت- �س اخلام�س
�س 518

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
تتناول املادة مفهوم اأ�سواق املال واأدواته وحمدداته وا�ستثماراته ودرا�سة   

بع�ض النماذج لالأ�سواق )و�سوق اخلرطوم لالأوراق املالية(.
اأهداف املقرر:

1. تو�سيح الأهمية القت�سادية لأ�سواق الأوراق املالية.
2. معرفة الطالب الهمية ال�ستثمار يف الأوراق املالية.

3. التعريف ب�سوق اخلرطوم لالأوراق املالية.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
وال�سوق الأول الأويل  ال�سوق  املال-  اأ�سواق  مفهوم 

الثانوي
2

2بور�سة ا�سواق را�ض املالالثاين
2ادوات ال�ستثمار املتداوله يف ا�سواق را�ض املالالثالث
2قواعد واجراءات التعامل يف ا�سواق را�ض املالالرابع

2حمددات القيمة ال�سوقية لالوراق املاليةاخلام�ض
ربحيتها ال�ساد�ض وتقدير  للمن�ساأة  املايل  املركز  حتليل 

امل�ستقبلية
2

2املحفظة املالية ال�ستثماريهال�سابع
2مناذج ت�سعري الأ�سول الراأ�سماليةالثامن

2ا�سرتاجتيه ال�ستثمار يف الأ�سهم وال�سنداتالتا�سع
2ال�ستثمارالجنبي يف الأوراق املاليةالعا�سر
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2مفهوم ا�سواق را�ض املال من منظور ا�سالمياحلادي ع�سر
2�سوق اخلرطوم لالوراق املاليةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. د. منرياإبراهيم هنيدي. اأ�سا�سيات ال�ستثمار وحتليل الوراق املالية.
2. وليد حممد علي. اأحكام حمافظ الأوراق املالية ال�ستثمارية.

3. ا�سواق بن قدور. تطور النظام املايل والنمو القت�سادي.
4. د.منرياإبراهيم هنيدي. الأوراق املالية واأ�سواق راأ�ض املال.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

156ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
املن�ساآت 

املتخ�س�سة 
)2(

مت- �س ال�ساد�س
�س 619

حما�سبة حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان
املن�ساآت 

املتخ�س�سة 
)1(

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر املعاجلات يف اأق�سام امل�سرف وحما�سبة �سركات التاأمني   

واملن�ساآت غري الهادفة للربح.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب باأنواع بع�ض املن�ساآت املتخ�س�سة واملعاجلة   .1
املحا�سبية لأعمالها.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2املعاجلة املحا�سبية يف ق�سم خطابات ال�سمانالأول 
2املعاجلة املحا�سبية يف ق�سم العتمادات امل�ستنديةالثاين 
امل�سرفية الثالث احلوالت  ق�سم  يف  املحا�سبية  املعاجلة 

وال�سرف الأجنبي
2

امل�سرفية الرابع احلوالت  ق�سم  يف  املحا�سبية  املعاجلة 
وال�سرف الأجنبي

2

يف اخلام�ض العمومية  وامليزانية  اخلتامية  احل�سابات  اإعداد 
امل�سارف التجارّية وحتليل القوائم املالّية

2

يف ال�ساد�ض العمومية  وامليزانية  اخلتامية  احل�سابات  اإعداد 
امل�سارف التجارّية وحتليل القوائم املالّية

2

2املحا�سبة يف �سركات التاأمنيال�سابع
2املحا�سبة يف �سركات التاأمنيالثامن
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2املحا�سبة يف �سركات التاأمنيالتا�سع
2املحا�سبة يف املن�ساآت غري الهادفة للربحالعا�سر

2املحا�سبة يف املن�ساآت غري الهادفة للربحاحلادي ع�سر
2املحا�سبة يف املن�ساآت غري الهادفة للربحالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د.حلمي عبد الفتاح الب�سبي�سى، درا�سات يف حما�سبة البنوك التجارّية .   .1
د.رم�سان غنيم ود.م�سطفى متويل، حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة ،) القاهرة:   .2

دار النه�سة العربية ، 1992م(.
د.�سالح �سليمان عيد واأ.اأحمد خليفة ، حما�سبة امل�سارف و�سركات التاأمني ،   .3
)من�سورات كلية املحا�سبة – غريان / ليبيا / جامعة اجلبل الغربي ، القاهرة: 

املكتبة الأكادميية ، 1992م (.
د. دلل �سادق بطر�ض ، حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة يف �سركات التاأمني –   .4

اجلمعيات التعاونية ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر ، 1983م (.
 ، التعاونية  واجلمعيات  التاأمني  �سركات  حما�سبة   ، ب�سادي  �سوقي  د.حممد   .5

)القاهرة: دار الفكر العربي ،1984م(.
د. عبد العزيز اخلياط ، ال�سركات يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون الو�سعي ،   .6

عمان ، 1390هـ .
د. حممد كمال عطية ، حما�سبة ال�سركات وامل�سارف يف النظام الإ�سالمي ،   .7

الحتاد الدويل للبنوك.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املراجعة 
)2(

مت- �س ال�ساد�س
�س 620

املراجعة حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان
)1(

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر كيفية مراجعة ال�سول واللتزامات واملراجعة اللكرتونية   

وا�ستخدام العينات يف عملية املراجعة والتقارير اخلا�سة.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب مباهية مراجعة احل�سابات ، ومتكينه على   .1
التدقيق والتحقق من كافة القوائم.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2اجراءات التحقق من ال�سول الثابتة.الأول 
2                     اجراءاتالتحقق من الأ�سول ااملتداولةالثاين
وطويلة الثالث ق�سرية  اللتزامات  من  التحقق  اجراءات 

الجل.
2

2اإجراءات التحقق من حقوق امللكيةالرابع
2تقرير املراجع.اخلام�ض
2ا�ستخدام العينات الح�سائية يف املراجعة.ال�ساد�ض

2املراجعة يف ظل النظمةاللكرتونية.ال�سابع
2معايري املراجعة اللكرتونية.الثامن

2املراجعة امل�ستمرة يف ظل النظمةاللكرتونية.التا�سع 
2التقارير اخلا�سة.العا�سر

2املنظمات والهيئات املهنية.احلادي ع�سر
2ور�ض عملالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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امل�سادر واملراجع:
د.عي�سي حممد اأبو طبل ، درا�سات يف امل�سادر واملراجعة والفح�ض ، )القاهرة:   .1

دار النه�سة العربية ، د.ت( .
د.متويل حممد اجلمل ود.عبد املنعم حممود عبد املنعم ، امل�سادر واملراجعة –   .2

الإطار النظري واملجال التطبيقي ، )القاهرة: دار النه�سة العربية ، 1980م (.
اإدري�ض عبد ال�سالم ا�ستيوي ، امل�سادر واملراجعة معايري واإجراءات ، )م�سراته:   .3

الدار اجلماهريية للن�سر والتوزيع ، 1990م( .
د.عبد املاجد عبد الله ح�سن ، مبادئ امل�سادر واملراجعة بني النظرية والتطبيق   .4

، )اأم درمان: دار جامعة اأم درمان الإ�سالمّية ، 2002م( .
د. وجدي حامد حجازي ، اأ�سول املراجعة الداخلية )مدخل عملي تطبيقي ( ،   .5

دار التعليم اجلامعي ، 2011م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
القومية

مت- �س ال�ساد�س
�س 621

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر الطار العام للمحا�سبة القومية وقطاعات القت�ساد القومي   

وكيفية ح�ساب الدخل القومى والناجت القومي.
اأهداف املقرر:  

والناجت  القومي  الدخل  ح�ساب  بكيفية  الطالب  تعريف  اإىل  املادة  هذه  تهدف   .1
القومّي من خالل املحا�سبة القومّية .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

املحا�سبة القومية تعريفها واأهدافها وعالقتها بالعلوم الأول 
الأخرى

2

القومية: الثاين للمحا�سبة  الأ�سا�سية  القت�سادية  املفاهيم 
)اإجمايل الناجت القومي، الدخل القومي، الإنفاق القومي(

2

احل�سابات الوظيفية القومية للقطاعات القت�سادية:الثالث
- احل�سابات الوظيفية القومية لقطاع الأعمال

2

2- احل�سابات الوظيفية القومية للقطاع العائليالرابع
2- احل�سابات الوظيفية القومية للقطاع احلكومياخلام�ض
2- احل�سابات الوظيفية القومية لقطاع العامل اخلارجيال�ساد�ض

احل�سابات القومّية لالقت�ساد القومّي:ال�سابع
- ح�سابات الدخل والناجت والإدخار وال�ستثمار القومي

2

2- امليزانية القوميةالثامن
2- ح�سابات التدفقات النقدية  التا�سع
2- جداول املدخالت واملخرجاتالعا�سر
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ال�صوؤون العلمية

2- ميزان املدفوعاتاحلادي ع�سر 
2- موازنة النقد الأجنبيالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

/ ومطبعة  مكتبة  الإ�سكندرية:   (، القومية  املحا�سبة   ، املليجي  ال�سيد  د.فوؤاد   .1
الإ�سعاع ، 2002م(.

د.حممد اإبراهيم اجلاك ح�سب الله ، املحا�سبة احلكومية والقومية ،) اخلرطوم:   .2
طبعة جي تاون ، 2005م (.

احلكومية  املحا�سبة   ، حممد  اآدم  ود.الهادي  متويل  حممد  الدين  د.ع�سام   .3
والقومية ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر ، د.ت (.

: دار  )القاهرة   ، املحا�سبة احلكومية والقومية   ، الله  د . حممود �سوقي عطا   .4
النه�سة العربية ، 1976م (. 

د. ح�سن حممود اأبو زيد ، املحا�سبة القومية.   .5
د. عبا�ض مهدي ال�سريازي ، اأ�سول املحا�سبة القومية ، دار النه�سة العربية ،   .6

1992م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
�سركات 
االأموال

مت- �س ال�ساد�س
�س 622

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر �سركات امل�ساهمة  وتكوينها والجراءات املحا�سبية التى   

تتم فيها.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل جعل طالب الق�سم ملمًا بالأنواع املختلفة لل�سركات والتعرف   .1
على الإجراءات والعمليات املحا�سبية التي تتم يف �سركات امل�ساهمة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

�سركات الأول وخ�سائ�ض  القانوين  الأ�سا�ض 
امل�ساهمةوا�سباب ن�ساأة �سركات امل�ساهمة

2

2املحا�سبة عن حقوق امللكية يف �سركات امل�ساهمةالثاين
2املعاجلات املحا�سبية لالكتتاب يف الأ�سهمالثالث
2الأرباح غري املوزعةالرابع

2ال�سندات )مفهومها وخ�سائ�سها(اخلام�ض
طريق ال�ساد�ض عن  والتمويل  الأ�سهم  طريق  عن  التمويل 

ال�سندات
2

2اإثبات الوقائع اخلا�سة بال�سنداتال�سابع
2عالوة وخ�سم اإ�سدار ال�سنداتالثامن

الفوائد امل�ستحقة رد ال�سندات املال املخ�س�ض لرد التا�سع
ال�سندات

2

2قائمة الدخل املن�سورةالعا�سر
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ال�صوؤون العلمية

2قائمة املركز املايل املن�سورةاحلادي ع�سر 
2ت�سفية �سركات امل�ساهمةالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
املراجــع:

يف  والعملية  العلمية  الأ�سول   ، حممود  املنعم  ود.عبد  منر  حممود  حلمي  د.   .1
دار  القاهرة:   (، الأ�سخا�ض  – �سركات  الأول  – اجلزء  ال�سركات  حما�سبة 

النه�سة العربية ، 1981م (.
يف  والعملية  العلمية  الأ�سول   ، حممود  املنعم  ود.عبد  منر  حممود  حلمي  د.   .2
حما�سبة ال�سركات – اجلزء الثاين – �سركات الأموال ، )القاهرة: دار النه�سة 

العربية ، 1986م (.
 – – اجلزء الأول  ال�سركات  د. م�سطفى كامل متويل حممد ، املحا�سبة يف   .3

�سركات الأ�سخا�ض ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر و�سنة الن�سر (.
د. م�سطفى كامل متويل حممد ، املحا�سبة يف ال�سركات – اجلزء الثاين –   .4

�سركات الأموال ، )القاهرة: دار النه�سة العربية ، د.ت( .
د. نا�سر نور الدين عبد اللطيف ،  حما�سبة �سركات الأ�سخا�ض والأموال  ،   .5

الدار اجلامعية ، 2008م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
امل�سارف 
االإ�سالمية

مت- �س ال�ساد�س
�س 623

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
و�سيغ  التقليدية  مع  ومقارنتها  ال�سالمية  امل�سارف  املقرر  هذا  يتناول   

التمويل ال�سالمية وكيفية تطبيقها يف امل�سرف.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تزويد طالب املحا�سبة مبعامالت التمويل الإ�سالمّية وكيفية   .1
تطبيقها والعمل بها من خالل العمل امل�سريف .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2امل�سارف الإ�سالمّية ن�ساأتها وتعريفها واأهدافهاالأول
2اخل�سائ�ض الأ�سا�سية للم�سارف الإ�سالمّيةالثاين
اخلريطة الثالث و  للم�سرف  التنظيمي  الهيكل  تعريف 

التنظيمية للم�سرف الإ�سالمي
2

وامل�سارف الرابع الإ�سالمّية  امل�سارف  بني  الختالف 
التقليدية

2

معايري حما�سبة امل�سارف الإ�سالمّية )تعريف املعايري اخلام�ض
واأهدافها وتطورها التاريخي(

2

2معيار العر�ض والإف�ساح العامال�ساد�ض 
2معيار املرابحة واملرابحة لالأمر بال�سراءال�سابع
2معيار التمويل بامل�ساربةالثامن

2معيار التمويل بامل�ساركةالتا�سع 
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ال�صوؤون العلمية

الإ�سالمّية العا�سر ال�ستثمار  ل�سيغ  املحا�سبية  املعاجلات 
)املرابحة ، امل�ساربة ، امل�ساركة(

2

املعاجلات املحا�سبية للعمليات الإ�سافّية يف امل�سارف احلادي ع�سر
الإ�سالمّية

2

املعاجلات املحا�سبية للعمليات الإ�سافّية يف امل�سارف الثاين ع�سر
الإ�سالمّية

2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

ن�سر الدين ف�سل املوىل حممد، امل�سارف الإ�سالمّية – حتليل نظري ودرا�سة   .1
 ، والن�سر  للطباعة  العلم  دار  )الريا�ض:  اإ�سالمي،  م�سرف  علي  تطبيقية 

1985م(.
د.نوال ح�سني عبا�ض ، املوؤ�س�سات املالّية ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر   .2

، د.ت( .
اأ.فوؤاد توفيق يا�سني و اأ.اأحمد عبد الله دروي�ض ، املحا�سبة امل�سرفية ، )عمان:   .3
الله  عبد  املاجد  د.عبد  1996م(.-   ، والتوزيع  للن�سر  العلمية  اليازوري  دار 
ح�سن ، حما�سبة املن�ساآت املالّية املتخ�س�سة ، )اأم درمان: دار جامعة اأم درمان 

الإ�سالمّية للطباعة والن�سر ، 1998م( .
د. حممد كمال عطية ، حما�سبة ال�سركات وامل�سارف يف النظام الإ�سالمي ،   .4

الحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية ، 1404هـ . 
د. عبد الغفار حنفي ود. عبد ال�سالم اأبو قحف ، تنظيم واإدارة البنوك ، املكتب   .5

العربي احلديث ، 2007م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
الزكاة

مت- �س ال�ساد�س
�س 624

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر الطار العام ملحا�سبة الزكاة وحتديد وعاء الزكاة لالأفراد   

ومقدار الزكاة وانواع الزكاة املختلفة وم�سارفها.
اأهداف املقرر:

القدر  ، حتديد  وال�سركات  لالأفراد  الزكاة  وعاء  اإىل حتديد  املادة  هذه  تهدف   .1
اأموال  املو�سوعية يف حت�سيل و�سرف  و  العدالة  وتر�سيخ   ، للزكاة  املدفوع 

الزكاة .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفهوم حما�سبة الزكاة و�سروطهاالأول

2دور وعاء الزكاة يف التنمية الجتماعيةالثاين 
2اأ�س�ض قيا�ض وعاء الزكاةالثالث
مبحا�سبة الرابع وارتباطها  املحا�سبية  واملعايري  الفرو�ض 

الزكاة
2

2زكاة الدخل ال�سخ�سياخلام�ض
2زكاة دخل املهن احلرة ال�ساد�ض
املال ال�سابع  راأ�ض  اأ. طريقة �سايف  التجارة:  زكاة عرو�ض 

العامل 
2

2ب. طريقة راأ�ض املال امل�ستثمرالثامن
2زكاة امل�ستغالتالتا�سع
2زكاة الزروع واملعادن والنقودالعا�سر

2قيا�ض وعاء الزكاة يف �سركات الأموال. احلادي ع�سر



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

167ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

2قيا�ض وعاء الزكاة يف �سركات التاأمني .الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

امل�سادر واملراجع:
ع�سام الدين حممد متويل ، حما�سبة الزكاة .  .1

ع�سام الدين حممد متويل ، حما�سبة الزكاة ودورها يف التنمية الجتماعية.  .2
د.ح�سني �سحاتة ، حما�سبة الزكاة .   .3

د.عبد ال�ستار اأبو غده ، فقه وحما�سبة الزكاة .   .4
د.فوؤاد ال�سيد املليجى ، حما�سبة الزكاة .   .5

د.م�سطفى كامل متويل ، حما�سبة الزكاة وال�سرائب يف ال�سودان – املبادئ   .6
العلمية والأ�سول العملية.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

تطبيقات 
احلا�سوب 

يف املحا�سبة

مت- �س ال�ساد�س
�س 625

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر تطبيقات احلا�سوب املرتبطة باملحا�سبة كربنامج اك�سل.  

اأهداف املقرر:  
1. يهدف هذا املقرر اإىل متكني الطالب من تطبيقات احلا�سوب املرتبطة باملحا�سبة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مقدمة يف برنامج الك�سلالأول
2اعداد �سجل اليوميةالثاين
2اعداد �سجل ال�ستاذالثالث 
2اعداد ميزان املرجعة.الرابع

2تطبيقات لعداد �سجل اليومية و�سجل ال�ستاذ وميزان املراجعة.اخلام�ض
2اعداد احل�سابات اخلتامية )قائمة الدخل(ال�ساد�ض

2اعداد احل�سابات اخلتامية ) قائمة املركز املايل(ال�سابع
2تطبيقات لعداد احل�سابات اخلتامية.الثامن

2اعداد ك�سف الجور واملرتبات وتطبيقاتهالتا�سع
تطبيقات لعداد ك�سف املرتبات والجور با�ستخدام العا�سر

IF دالة
2

2الدوال واملعادلت اخلا�سة باهالك ال�سول الثابتة.احلادي ع�سر
تطبيقات الدوال واملعادلت اخلا�سة باهالك ال�سول الثاين ع�سر

الثابتة.
2

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
ا. املرجع الكامل ويندوز98، حممد جمال احمد.

2. ال�سبكات والت�سالت. حممد جمال فبيعة.
3. تعديل ويندوز، حممد جمال احمد.

4. جمموعة احرتاف الوف�ض2007، مايكل نبيل ونريمني فهيم.
5. مقدمة يف احلا�سب والنرتنت د: عبد الله بن عبد العزيز املو�سي.

6. ا�ساليب الربجمة - حممد احمد افندي.
7. الكمبيوتر والنرتنت يف التعليم خطوة خطوة - الغريب زاهر.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

التجارة 
االإلكرتونية

مت- �س ال�سابع
�س 726

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
تو�سيح  مع  الإلكرتوين  ال�سوق  واقت�ساد   ا�سا�سيات  املقرر  هذا  يتناول   

مفهوم التجارة اللكرتونية ومعوقاتها.
اأهداف املقرر :

تزويد الطالب باأ�سا�سيات واقت�ساديات ال�سوق الإلكرتوين.   .1
تو�سيح مفهومات التجارة الإلكرتونية ومعوقاتها.   .2

التي  اخل�سائ�ض   ، الأعمال  تنظيم  يف  التغيري  ا�ستيعاب  على  الطالب  معاونة   .3
يتمتع بها املنتجون ، الإنرتنت والإك�سرتانت .

اإملام الطالب باملنتجات الرقمية ، حماية حقوق الطبع والن�سر للمنتجات الرقمية   .4
ومتيز املنتج والت�سعري وا�ستخدام بيانات الزبائن .

بالتجارة  املرتبطة  الأعمال  وتو�سيح  الإلكرتونية   املتاجر  بالأ�سواق  التعريف   .5
الإلكرتونية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفاهيم اأ�سا�سية عن التجارة اللكرتونيةالأول 
2اأ�سا�سيات واقت�ساديات ال�سوق اللكرتوينالثاين 
التجارة الثالث موؤ�س�سات   - اللكرتوين  ال�سوق  مفهوم 

اللكرتونية : التغري يف تنظيم الأعمال -  اخل�سائ�ض 
التي يتمتع بها املنتجون - النرتنت ، الك�سرتانت

2

تابع لـ: مفهوم ال�سوق اللكرتوين - موؤ�س�سات التجارة الرابع
اللكرتونية : التغري يف تنظيم الأعمال -  اخل�سائ�ض 

التي يتمتع بها املنتجون - النرتنت ، الك�سرتانت

2
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ال�صوؤون العلمية

موؤ�س�سات اخلام�ض  - اللكرتوين  ال�سوق  مفهوم  لـ:  تابع 
  - الأعمال  تنظيم  يف  التغري   : اللكرتونية  التجارة 
 ، املنتجون - النرتنت  بها  يتمتع  التي  اخل�سائ�ض 

الك�سرتانت

2

2املنتجات الرقمية ال�ساد�ض
2ت�سعري املنتجات الرقمية ال�سابع
وحماية الثامن البيانات  وا�ستخدام  والت�سعري  املنتج  متيز 

حقوق الطبع للمنتجات الرقمية 
2

2الأ�سواق واملتاجر اللكرتونيةالتا�سع
والت�سويق العا�سر الإعالن   - والو�سطاء  وال�سمعة  اجلودة 

يف التجارة اللكرتونية
2

امل�سارف اللكرتونية واأنظمة الدفع -  العملة الرقمية احلادي ع�سر
وتاأثرياتها - البنك اللكرتوين

2

2الأمن وال�سالمة والبيئة القانونية الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع :
1. الإدارة الإلكرتونية ، ال�سرتاتيجية والوظائف وامل�سكالت جنم عبود حلم.

2. التجارة الإلكرتونية، مالحظات �سريعة عمار احلداد.
3. مقدمة يف �سبكات احلا�سوب - اأحمد �سالح الدين ، جالل الدين اإ�سماعيل. 

4. املحا�سبة الإلكرتونية - اأ. د. حممد �سريف توفيق.
5. التجارة الإلكرتونية - هند حممد حامد.

6. التحكيم التجاري الإلكرتوين-  �سامي عبدالباقي اأبو �سالح.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإدارة 
املالية

مت- �س ال�سابع
�س 727

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
يتناول هذا املقرر اجلوانب املتعلقة باإدارة املال، من خالل الإدارة املخت�سة   
بت�سيري الأعمال املالية، واملو�سومة بالإدارة املالية، م�ستعر�سًا وظائف هذه الإدارة 

واتخ�سا�ساتها والأهداف املنوطة بها.  
اأهداف املقرر :

1. تعريف الدار�ض باأ�سا�سيات الإدارة املالية.
2. تعريف الدار�ض مب�سادر التمويل.

3. تعريف الطالب بالتخطيط املايل .
4. تعريف الدار�ض باأ�ساليب التحليل املايل.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفهوم وتعريف وتطور الدارة املالية الأول 
وبالإدارات الثاين  الأخرى  بالعلوم  املالية  الدارة  عالقة 

الأخرى
2

2اهداف ووظائف الدارة املالية الثالث
2الهيكل التنظيمى لالدارة املالية الرابع

2التحليل املايل  اخلام�ض
2الن�سب املاليةال�ساد�ض

2التخطيط املايل –  املوازنة النقدية التقديرية ال�سابع
2التخطيط املاىل -  الن�سبة املئوية للمبيعاتالثامن

2اإدارة راأ�ض املال العاملالتا�سع
2بيان تدفق الأموال  العا�سر
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ال�صوؤون العلمية

2الدارة املالية من منظور ا�سالمىاحلادي ع�سر
2العائد واخلطرالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. الإدارة املالية - �سيد الهواري .
2. التمويل والإدارة املالية - �سوقي ح�سني عبد الله

3. الإدارة املالية والتمويل - حممد �سالح احلناوي. 
4. الإدارة املالية – اإ�سماعيل حممد الأزهري.

5. اإدارة وتقومي امل�سروعات – زكي مكي اإ�سماعيل.
6. الإدارة املالية – حممد �سعيد عبد الهادي.

7. التمويل واإ�سالح خلل الهياكل املالية – �سمري حممد عبد العزيز.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

نظرية 
حما�سبة 

)1(

مت- �س ال�سابع
�س 728

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
التي تقوم  للمحا�سبة واملبادئ والأ�س�ض  الفكري  املقرر الطار  يتناول هذا   

عليها نظرية املحا�سبة.
اأهداف املقرر:  

يهدف هذا املقرر اإىل التعرف على الإطار الفكري للمحا�سبة من خالل درا�سة   .1
الإطار النظري واملبادئ املحا�سبية التي بنيت عليها نظرية املحا�سبة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2طبيعة املحا�سبةالأول
2منهجية نظرية املحا�سبةالثاين
2طبيعة نظرية املحا�سبةالثالث 
2مداخل تكوين نظرية املحا�سبةالرابع

2الفرو�ض واملبادئ املحا�سبيةاخلام�ض
2مفهوم واأهداف ومناهج نظرية املحا�سبةال�ساد�ض

2احلاجة اإيل نظرية املحا�سبةال�سابع
2حماولة بناء النظريةالثامن

2تقومي اإ�سهامات املدخل املعياري يف بناء نظرية املحا�سبة التا�سع
2تقومي اإ�سهامات املدخل الواقعي يف بناء نظرية املحا�سبة العا�سر

2املحا�سبة يف الفكر الإ�سالمياحلادي ع�سر
2املحا�سبة يف الفكر الإ�سالميالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:
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ال�صوؤون العلمية

1. د. حلمي حممود  منر ، نظرية املحا�سبة.    
2. د.ح�سني الق�سائي وماأمون توفيق ، نظرية املحا�سبة.

3. د.الهادي اآدم حممد ، نظرية املحا�سبة.
4. د.اأمني ال�سيد لطفي ، نظرية املحا�سبة من منظور التوافق الدويل.

5. عبا�ض مهدي ال�سريازي – نظرية املحا�سبة.
6. كمال النقيب – نظرية املحا�سبة.

7. ر�سوان حلوة – نظرية املحا�سبة.
8. د.حممد كمال عطية ، نظرية املحا�سبة يف الفكر الإ�سالمي.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
االإدارية )1(

مت- �س ال�سابع
�س 729

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
التكلفة  بني  العالقة  حتليل  وكيفية  الإدارية  املحا�سبة  املقرر  هذا  يتناول   

واحلجم والربح وطرق م�ساعدة الإدارة يف اتخاذ القرارات الر�سيدة.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل جعل طالب املحا�سبة ملمًا بالأدوات والأ�ساليب املحا�سبّية   .1
امل�ستخدمة يف تر�سيد القرارات الإدارّية وكيفية اتخاذ القرارات الإدارّيةال�سليمة 

يف امل�سروعات . 
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2املحا�سبة الإدارّية تعريفها واأهدافها وخ�سائ�سها الأول
2املحا�سبة الإدارّية وعالقتها بالعلوم الأخرىالثاين
)حتليل الثالث والربح  واحلجم  التكلفة  بني  العالقة  حتليل 

التعادل(
2

تعريف نقطة التعادل وطرق ح�سابها )الطريقة الريا�سية الرابع
، طريقة هام�ض امل�ساهمة ، طريقة الر�سم البياين( 

2

2هام�ض الأمان ون�سبة هام�ض الأماناخلام�ض
2اإيجاد نقطة التعادل يف حالة تعدد املنتجاتال�ساد�ض

التعادل ال�سابع نقطة  علي  التعادل  نقطة  عوامل  تغري  اأثر 
وفر�سيات نقطة التعادل

2

2. دور املعلومات املحا�سبية يف اتخاذ القراراتالثامن
2حتليل متاثل التكلفةالتا�سع
2قرار قبول طلبيه بيع خا�سةالعا�سر
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ال�صوؤون العلمية

2قرار ال�سراء اأو ال�سنعاحلادي ع�سر 
2قرار اإ�سافة اأو حذف خط اإنتاجي اأو منتج معنيالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

الإدارّية، ترجمة د.اأحمد  اأي. هيتجرود.�سريجماتولت�ض، املحا�سبة  لي�سرت  د.   .1
حامد حجاج، )الريا�ض: دار املريخ للن�سر، 1988م(  

جامعة  )اخلرطوم:  الإدارّية  املحا�سبة  يف  درا�سات  غنيم،  حممد  رم�سان  د.   .2
القاهرة فرع اخلرطوم ، 1989م(. 

د. عبد ال�سميع الد�سوقي، اأ�سا�سيات املحا�سبة الإدارّية، )القاهرة: دار النه�سة   .3
العربية، 1993م( .  

اأ د. حممد �سامي را�سي، املدخل املعا�سر يف املحا�سبة الإدارية ، دار التعليم   .4
اجلامعي ،2009م.

د. ر�سيد اجلمال  ود. اأمين �ستيوي ، املحا�سبة الإدارية املتقدمة يف بيئة الأعمال   .5
احلديثة ، املكتب اجلامعي ،2010م. 

د. مهدي ح�سن زويلف  ود. اأحمد القطامني ، الرقابة الإدارية )مدخل كمي ( ،   .6
دار حنني ، 1995م. 
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
التكاليف 
املتقدمة

مت- �س ال�سابع
�س 730

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
تكلفة  ح�ساب  وكيفية  وانحرافاتها  املعيارية  التكاليف  املقرر  هذا  يتناول   

النقل.
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب بكيفية �سبط م�سروفات العمليات الإنتاجية .
2. ح�ساب التكاليف املعيارية

3. ح�ساب تكلفة النقل.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
التكاليف الأول املعيارية واإجراءات دور  التكاليف  مفهوم 

واأركانه واأهدافه وخ�سائ�ض املعايري 
2

2طرق املعايرة وامل�سئولية عند اإعداد املعايريالثاين
2ح�سر وحتليل انحرافات عن�سر املواد املبا�سرةالثالث 
2ح�سر وحتليل انحرافات عن�سر الأجور املبا�سرةالرابع

غري اخلام�ض  التكاليف  عن�سر  انحرافات  وحتليل  ح�سر 
املبا�سرة

2

2مفهوم وخ�سائ�ض تكاليف النقلال�ساد�ض
2طرق ومعاجلة تكاليف النقلال�سابع
2طريقة زاوية اأق�سى ال�سمال الغربيالثامن

2طريقة اقل التكاليفالتا�سع
2مفهوم حما�سبة التكاليف الزراعيةالعا�سر
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ال�صوؤون العلمية

2املعاجلة املحا�سبية للتكاليف الزراعيةاحلادي ع�سر
2تكاليف اجلودةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

اأ د. اإ�سماعيل يحيى التكريني ، حما�سبة التكاليف املتقدمة )ق�سايا معا�سرة(،   .1
دار احلامد ، 2006م.

د. جليلة عيدان الذهبي ، دور املعلومات املحا�سبية يف تر�سيد القرارات الإدارية   .2
، جامعة بغداد ، 2001م . 

اأحمد  د.  تعريب   ،  ) اإداري  التكاليف )مدخل  ت�سارلز  هورجنرت ، حما�سبة   .3
حامد حجاج ، دار املريخ ، 1996م .

 ، بغداد  جامعة   ، البيئة  حماية  تكاليف  معايري   ، ال�سعباين  اإبراهيم  �سالح   .4
1998م. 

 ، وائل  دار   ، التكاليف  مبادئ حما�سبة   ، الرجي  الكرمي  تي�سري وعبد  حممد   .5
2004م. 

د.جمال �سالح الدين عو�ض واآخرون ، درا�سات تطبيقية يف التكاليف ، دار   .6
الكتب امل�سرية، 1993م. 
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
الدولية

مت- �س ال�سابع
�س 731

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر املحا�سبة الدولية واملعايري الدولية ومقارنتها بني الدول.  

اأهداف املقرر :
الدولية  واملعايري  الدولية  املحا�سبة  الطالب مبفهوم  اإملام  اإىل  املادة  هذه  تهدف   .1

ومقارنتها بني الدول
مفردات املقرر:

ال�سـاعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
– املفهوم الأول الن�ساأة   ( نبذة تعريفية باملحا�سبة الدولية 

الهدف الأغرا�ض(
2

2تطور وتبويب املحا�سبة الدولية )التطور(الثاين
القانوين - الثالث  الدولية )النظام  تطور وتبويب املحا�سبة 

الثقافة(
2

اأو الرابع املهنية  )الرقابة  الدولية  املحا�سبة  وتبويب  تطور 
القانونية التنميط(

2

2مناذج التطور واملقارنةاخلام�ض 
2التبويب )احلكمي – التجريبي(ال�ساد�ض

2ترجمة العمالت الأجنبيةال�سابع
2ترجمة العمالت الأجنبيةالثامن

2معيار التدفقات النقديةالتا�سع
2التنا�سق املحا�سبي الدويل )ال�ستطراف - النتقادات - التوفيق(العا�سر

2تطبيق املعايري الدوليةاحلادي ع�سر
2مقارنة بني املعايري الإ�سالمية واملعايري الدوليةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
 ، اجلن�سية  متعددة  وال�سركات  الدولية  املحا�سبة   ، اأحمد  ال�سيد  اأمني  د.    . اأ   .1

القاهرة : دار النه�سة العربية ، 2004م.
حممود حممد عبد ال�سالم البيومي ، املبادئ الرئي�سية باأهم معايري املحا�سبة   .2

الدولية ، الإ�سكندرية : من�ساأة املعارف ، 2000م.
 ، املعارف  من�ساأة   : الإ�سكندرية   ، الدويل  التمويل   ، البدوي  فتحي  د. حممد   .3

2006م.
 : الإ�سكندرية   ، الأجنبي  ال�سرف  �سوق   ، احلمزاوي  خليل  كمال  حممد  د.   .4

من�ساأة املعارف ، 2004م.
د. وجدي حممود ح�سني ، اقت�ساديات العامل الإ�سالمي ، الإ�سكندرية : من�ساأة   .5

املعارف ، 1994م.
م�ساكل  يف  درا�سات   ، عثمان  اإبراهيم  الأمرية  ود.  بدوي   عبا�ض  حممد  د.   .6

حما�سبية معا�سرة ، الإ�سكندرية : من�ساأة املعارف ، 2000م.
د. فوؤاد مر�سي ، م�سكالت القت�ساد الدويل املعا�سر ،  الإ�سكندرية : من�ساأة   .7

املعارف ، 2005م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

امل�سطلحات 
املحا�سبية 

باللغة 
االإجنليزية )1(

مت- �س ال�سابع
�س 732

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر امل�سطلحات املحا�سبية باللغة الإجنليزية.

اأهداف املقرر:  
تهدف هذه املادة اإىل متكني الطالب من امل�سطلحات الأ�سا�سّية للمحا�سبة املالية   .1

باللغة الإجنليزية.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
Trial balance2الأول
Income statement2الثاين
Balance sheet statement2الثالث
Cash flow statement2الرابع

Accruals2اخلام�ض
Depreciation , Depletion , Amortization ال�ساد�ض

 , Fixed assets impairment
2

IFRS2ال�سابع
Petroleum accounting2الثامن

Bank reconciliation statement2التا�سع
Cash call2العا�سر 

Audit report2احلادي ع�سر
Correction of errors2الثاين ع�سر

24جموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
1. Smith and kith Accounting Principles1
2. Richard Lewis , Foundation in Accounting2
3. Frank wood  - Financial Accounting (1)3
4. Advanie - Modern Accounting 
مو�سوعة معايري املراجعة ، طارق عبد العال حماد   )الدر اجلامعية الإ�سكندرية،    .5

5 اأجزاء( 2004م
     E  .A املعجم ال�سامل مل�سطلحات العلوم الإدارية املحا�سبية متويل م�سارف  .6

ب�سري عبا�ض 
معجم امل�سطلحات املالية واملحا�سبية حممد طارق )الدار اجلامعية ، 5 اأجزاء(   .7

2006م 
مو�سوعة املعايري املحا�سبية  طارق عبد العال حماد )الدار اجلامعيـة ، 5 اأجزاء(   .8

2003م .
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املتقدمة

مت- �س ال�سابع
�س 733

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر اندماج ال�سركات وتو�سعها والقيود التي جترى يف هذه   

العمليات وكيفية اإعداد ورقة العمل.
اأهداف املقرر:

وال�سركات  والندماج  الن�سمام  مبفاهيم  الطالب  اإملام  اإىل  املادة  هذه  تهدف   .1
القاب�سة والتابعة والتعرف على القوائم املالّية املوحدة ومتكني الطالب من اإعداد 

قائمة املركز املايّل املوحدة . 
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2طرق تو�سع ال�سركاتالأول
2نبذة تعريفية عن ال�سركات القاب�سة والتابعةالثاين
املعاجلة املحا�سبية لطرق امتالك ال�سركات:الثالث

طريقة الندماج والن�سمام.
2

املعاجلة املحا�سبية لطرق امتالك ال�سركات:الرابع
طريقة الندماج والن�سمام.

2

املعاجلة املحا�سبية لطرق امتالك ال�سركات:اخلام�ض
طريقة الندماج والن�سمام.

2

املعاجلة املحا�سبية لطرق امتالك ال�سركات:ال�ساد�ض
طريقة ال�سيطرة.

2

املعاجلة املحا�سبية لطرق امتالك ال�سركات:ال�سابع
طريقة ال�سيطرة.

2

2اإعداد قائمة الدخل املوحدة.الثامن
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ال�صوؤون العلمية

2اإعداد ورقة العمل لتجميع القوائمالتا�سع
2اإعداد ورقة العمل لتجميع القوائمالعا�سر

2حقوق الأقليةاحلادي ع�سر 
2العوائد اجلليليةالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

الثاين  اجلزء   – الإدارّية  املحا�سبة  يف  درا�سات   ، غنيم  حممد  د.رم�سان   .1
القوائم املالّية املوحدة ،) اخلرطوم: جامعة القاهرة فرع اخلرطوم وحدة الطبع 

والت�سوير ، 1989م( .
 ، للن�سر  الر�سا  دار  )دم�سق:   ، املوحدة  املالّية  القوائم   ، القا�سي  د.ح�سني   .2

2003م (.
د . و�سفي عبد الفتاح اأبو املكارم ، املحا�سبة املالّية املتقدمة - اجلزء الثاين   .3

جون لر�سن ، املحا�سبة املتقدمة - اجلزء الثاين.  .4
اأ د. عبد احلي مرعي ، يف املحا�سبة املالية املتقدمة ، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة ،   .5

1993م.
د. كمال الدين م�سطفى الدهراوي ، مدخل معا�سر يف املحا�سبة املالية املتقدمة،   .6

املكتب اجلامعي احلديث ، 2009م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

بحوث 
العمليات

مت- �س الثامن
�س 834

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

اأهداف املقرر :
1. تزويد طالب الإدارة باملعرفة العلمية يف ميدان بحوث العمليات .

2. مزج هذه املعرفة بالثقافة الإ�سالمية.
3. اإعانة الطالب على تبنى ال�سلوك الذي ينزل هذا املزج على ار�ض الواقع .  

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفهوم وتطور بحوث العمليات الأول 
2نظرية القرار الثاين 
2الربجمة اخلطية الثالث
2الربجمة اخلطيةالرابع

2برجمة الأهدافاخلام�ض
2مناذج �سبكات الأعمالال�ساد�ض

2�سبكة بريتال�سابع
2�سبكة �سفوف النتظارالثامن

2م�سائل يف النقلالتا�سع 
2حتليل �سال�سل ماركوف العا�سر

2نظريات املباريات احلادي ع�سر
2مناذج الرقابة على املخزون الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
1. بحوث العمليات ، حممد �سليمان هدى ، الإ�سكندرية 1982م .

2. Fundamentals of Operation Research , R  , ackoh , M, sasioni, 
NT 1986m

3. نظريات القرارات الإدارية – مدخل كمي – ح�سن علي م�سفي.
4. بحوث العمليات : ا�ستخدام الأ�ساليب – حممد اإ�سماعيل بالل.

5. اإدارة الإنتاج والعمليات – منى حممد اإبراهيم.
6. اإدارة الإنتاج والعمليات – �سيد حممد جاد الرب.

7. اإدارة الإنتاج والعمليات –األوود اأ�ض بفاراتي.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
االإلكرتونية

مت- �س الثامن
�س 835

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر املحا�سبة الإلكرتونية وكيفية تطبيقها.  

اأهداف املقرر: 
وكيفية  واأهميتها  الإلكرتونية  باملحا�سبة  الطالب  تعرف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف   .1

تطبيقها . 
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2املحا�سبة اللكرتونية تعريفها ومقوماتها وخ�سائ�سها الأول 
2ت�سنيفات تطبيقات املحا�سبة اللكرتونيةالثاين 
2اأ�سا�سيات ال�سبكة الدولية للمعلومات )النرتنت(الثالث

2برامج نظام املحا�سبة املالية على احلا�سب الرابع 
2برامج نظام املحا�سبة املالية على احلا�سباخلام�ض
2تطبيقات النرتنت يف تنفيذ املهام املحا�سبية ال�ساد�ض

وميزان ال�سابع الأ�ستاذ  ودفرت  اليومية  قيود  اإعداد 
املراجعة 

2

2اإعداد قيود اليومية ودفرت الأ�ستاذ وميزان املراجعةالثامن 
2القوائم املالية الأ�سا�سية من مواقع النرتنتالتا�سع 
2اإعداد قوائم التكاليف العا�سر 

2اإعداد املوازنة املالية احلادي ع�سر 
2اأ�ساليب التنبوؤالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع :
اأ د. حممد �سريف توفيق، ا�ستخدام احلا�سب الآيل والنرتنت يف تنفيذ املهام   .1

املحا�سبية .
نظام  حتت  الآيل  للحا�سب  العلمية  ،ال�ستخدامات  توفيق  �سريف  حممد  د.  اأ   .2

النوافذ .
اللكرتوين،  الدفع  بو�سائل  املرتبطة  بالعمليات  املتعلقة  امل�سرفية  الأعمال   .3

الإ�سكندرية
اأ د. حممد �سريف توفيق دليل الربنامج التدريبي للحا�سب الآيل .  .4

د. يو�سف عو�ض العاديل، مقدمة يف املحا�سب املالية .  .5
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

التحليل 
املايل

مت- �س الثامن
�س 836

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
املالية  الن�سب  اإيجاد  وكيفية  وجمالته  املايل  التحليل  املقرر   هذا  يتناول   

املختلفة.
اأهداف املقرر : 

يهدف هذا املقرر اإىل التعريف بالتحليل املايل واأهميته واأ�ساليبه وكيفية حتليل   .1
القوائم املالية  .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف التحليل املايل واأهميتهالأول
2اأ�ساليب واأغرا�ض التحليل املايل الثاين
2اأ�ساليب واأغرا�ض التحليل املايلالثالث
2اأ�سا�سيات التحليل املايلالرابع

2مقومات وحمددات التحليل املايلاخلام�ض
2اأنواع التحليل املايلال�ساد�ض

2القوائم املالية حتليل قائمة الدخلال�سابع
2حتليل قائمة املركز املايلالثامن

2حتليل قائمة التدفقات النقديةالتا�سع
2حتليل قائمة التغري يف حقوق امللكيةالعا�سر

2حتليل الن�سب املاليةاحلادي ع�سر
2حتليل الن�سب املاليةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع :
د. ها�سم ح�سبو، الجتاهات احلديثة يف التحليل املايل واملحا�سبي ، القاهرة   .1

1980
د. �سادق احل�سيني، التحليل املايل واملحا�سبي، الأردن 1998 .  .2

د. حممد �سالح احلناوي واآخرون، الإدارة املالية )التحليل املايل للم�سروعات   .3
اجلديدة( ، املكتب اجلامعي احلديث، 2009م.

د. �سادق احل�سني ، املدخل املعا�سر للتحليل املايل.  .4
د. نعيم ح�سني ، القوائم املالية واملبادئ املحا�سبية ، الأردن، 1995.   .5

وا�ستخدام  اإعداد  يف  احلديث  املدخل   ، حجازي  ووجدي  را�سي   �سامي   .6
املوازنات ، الدار اجلامعية ، 2001م. 

د. بديع الدين ري�سو ، املوازنات الت�سغيلية واملالية والراأ�سمالية ، دار التعليم   .7
اجلامعي ،2010م. 
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

نظرية 
حما�سبة 

)2(

مت- �س الثامن
�س 837

نظرية حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان
املحا�سبة 

)1(
و�سف املقرر:

يتناول هذا املقرر اجلانب النظري لعلم املحا�سبة وكيفية ا�ستنباط الفرو�ض   
العلمية لعلم املحا�سبة.

اأهداف املقرر:  
تهدف هذه املادة على تعريف الطالب بعلم املحا�سبة من خالل الدور الجتماعي   .1
لعلم  العلمية  الفرو�ض  ا�ستنباط  يتم  التعريف  هذا  خالل  ومن  والقت�سادي 

املحا�سبة بهدف تر�سيد املمار�سة العلمية .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2املفاهيم املحا�سبيةالأول
2املفاهيم املحا�سبيةالثاين
2مفهوم الأحداث غري املاليةالثالث
2مفهوم الأحداث غري املاليةالرابع

2مفهوم الأحداث املاليةاخلام�ض
2مفهوم الأحداث املاليةال�ساد�ض

2الأهداف املحا�سبيةال�سابع
2الأهداف املحا�سبيةالثامن

2الأهداف املحا�سبيةالتا�سع
2معايري املحا�سبةالعا�سر

2معايري  املحا�سبةاحلادي ع�سر
2معايري املحا�سبةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
1. د.ح�سني القا�سي ، نظرية املحا�سبة .

2. د.عبا�ض مهدي ال�سريازي ، نظرية املحا�سبة .
3. د.حلمي حممود  منر ، نظرية املحا�سبة . 

4. د.حممد كمال عطية ، نظرية املحا�سبة يف الفكر الإ�سالمي .
5. د.الهادي اآدم حممد ، نظرية املحا�سبة .

6. د. كمال النقيب – نظرية املحا�سبة .
7. د. ر�سوان حلوة – نظرية املحا�سبة .
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
االإدارية )2(

مت- �س الثامن
�س 838

املحا�سبة حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان
االإدارية )1(

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر املوازنات التخطيطية والراأ�سمالية وكيفية اإعدادها وطرق   

تقييم امل�سروعات وح�ساب اأ�سعار التحويل.
اأهداف املقرر:  

والتخطيطية  املالية  املوازنات  اإعداد  من  الطالب  متكني  اإىل  املادة  هذه  تهدف   .1
والراأ�سمالية  وطرق تقييم امل�سروعات وح�ساب ا�سعار التحويل.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

اإعدادها الأول واأ�سباب  التخطيطية  املوازنات  تعريف 
ووظائفها ومقومات جناحها

2

- الثاين الت�سغيل:  موازنات  التخطيطية:  املوازنات  اإعداد 
موازنة املبيعات

2

موازنة الإنتاج وموازنة احتياجات الإنتاج من املواد الثالث
املبا�سرة

2

2- موازنة احتياجات الإنتاج من الأجور املبا�سرة الرابع
موازنة اخلام�ض  - املبا�سرة:  غري  امل�سروفات  موازنة   -

امل�سروفات ال�سناعية غري املبا�سرة
2

2- موازنة امل�سروفات الإدارية والتمويليةال�ساد�ض
الراأ�سمالية، ال�سابع امل�سروفات  )موازنة  املالية:  املوازنة 

قائمة  التقديرية،  املايل  املركز  قائمة  النقدية،  املوازنة 
التغري يف املركز املايل(

2
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ال�صوؤون العلمية

املوازنات الراأ�سمالية : - الطرق التي ل تاأخذ القيمة الثامن
الزمنية للنقود

2

2- الطرق التي تاأخذ القيمة الزمنية للنقودالتا�سع
ومقومات العا�سر واأهداف  مفهوم   -  : امل�سئولية  حما�سبة 

حما�سبة امل�سئولية
2

2كيفية ح�ساب اأ�سعار التحويلاحلادي ع�سر
2حما�سبة امل�سئولية البيئية والجتماعية.الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د. لي�سرت اأي. هيتجرود.�سريجماتولت�ض ، املحا�سبة الإدارّية ، ترجمة د.اأحمد   .1
حامد حجاج ،) الريا�ض: دار املريخ للن�سر ،1988م (.  

الأول  اجلزء   – الإدارّية  املحا�سبة  يف  درا�سات   ، غنيم  حممد  رم�سان  د.   .2
القوائم املالّية املوحدة ، )اخلرطوم: جامعة القاهرة فرع اخلرطوم وحدة الطبع 

والت�سوير ، 1989م (. 
د. عبد ال�سميع الد�سوقي ، اأ�سا�سيات املحا�سبة الإدارّية ، )القاهرة: دار النه�سة   .3

العربية ، 1993م( .  
اأ. د. حممد �سامي را�سي ، املدخل املعا�سر يف املحا�سبة الإدارية ، دار التعليم   .4

اجلامعي ،2009م.
بيئة  املتقدمة يف  الإ�سالمية  املحا�سبة   ، �ستيوي  اأمين  ود.  اجلمال   ر�سيد  د.   .5

الأعمال احلديثة ، املكتب اجلامعي احلديث ،2010م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

معايري 
حما�سبة 
االإ�سالمية

مت- �س الثامن
�س 839

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
الإ�سالمية  املعايري  بني  واملقارنة  الإ�سالمية  املحا�سبة  املقرر  هذا  يتناول   

والدولية.
اأهداف املقرر : 

1. يهدف هذا املقرر اإىل التعريف باملحا�سبة الإ�سالميةومعايريها  .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفهوم املحا�سبة يف الفكر ال�سالمي.الأول
2التطور التاريخي للمحا�سبة ال�سالمية.الثاين
2تو�سيح مفاهيم املحا�سبة يف الفقه ال�سالمي.الثالث
2منهج املحا�سبة ال�سالمية.الرابع

2تاأ�سيل املحا�سبة ال�سالمية.اخلام�ض
2اهداف وخ�سائ�ض معايري املحا�سبة ال�سالميةال�ساد�ض

2القوائم املالية ح�سب املعايري املحا�سبية ال�سالميةال�سابع
2معايري الف�ساح املحا�سبي ال�سالمية.الثامن

2مقارنة بني املعايري ال�سالمية واملعايري الدوليةالتا�سع
2معايري املحا�سبة ال�سالمية يف ال�سودانالعا�سر

الدول احلادي ع�سر يف  ال�سالمية  املحا�سبة  معايري  بني  مقارنة 
ال�سالمية - )ال�سعودية(.

2

الدول الثاين ع�سر يف  ال�سالمية  املحا�سبة  معايري  بني  مقارنة 
ال�سالمية - )م�سر، البحرين(

2

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع :
د. ها�سم ح�سبو، الجتاهات احلديثة يف التحليل املايل واملحا�سبي ، القاهرة   .1

1980م.
د. �سادق احل�سيني، التحليل املايل واملحا�سبي، الأردن 1988م.  .2

د. حممد �سالح احلناوي واآخرون، الإدارة املالية )التحليل املايل للم�سروعات   .3
اجلديدة( ، املكتب اجلامعي احلديث، 2009م.

د. �سادق احل�سني ، املدخل املعا�سر للتحليل املايل.  .4
د. نعيم ح�سني ، القوائم املالية واملبادئ املحا�سبية ، الأردن، 1995.   .5

وا�ستخدام  اإعداد  يف  احلديث  املدخل   ، حجازي  ووجدي  را�سي   �سامي   .6
املوازنات ، الدار اجلامعية ، 2001م. 

د. بديع الدين ري�سو ، املوازنات الت�سغيلية واملالية والراأ�سمالية ، دار التعليم   .7
اجلامعي ،2010م. 



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

198ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

امل�سطلحات 
املحا�سبية 

باللغة 
االإجنليزية 

)2(

مت- �س الثامن
�س 840

امل�سطلحات حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان
املحا�سبية 

باللغة 
االإجنليزية 

)1(
و�سف املقرر:

يتناول هذا املقرر امل�سطلحات املحا�سبية باللغة الجنليزية.  
اأهداف املقرر:

الأ�سا�سية  وامل�سطلحات  باملعاين  ملمًا  الطالب  جعل  اإىل  املادة  هذه  تهدف   .1
للمحا�سبة املالّية باللغة الإجنليزية .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

The frame of accounting system in theory الأول
of practice

2
The ledger2 الثاين
Subsidiary ledger   - The general الثالث      

ledge
2

- Special ledger:  Purchases sales ledger الرابع
 Cash of bank ledger

2
Fixed assets ledger  - Stores ledger- Pay اخلام�ض

roll
2

Business papers :ال�ساد�ض
The enterprises own vouchers    
 The journal vouchers  - Cash receipt     
vouchers

Cash disbursement vouchers - Sales ال�سابع
invoice

2
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ال�صوؤون العلمية

Commodities, materials or products الثامن
receipt   vouchers
 Commodities, materials or products
receipt issuing vouchers

2

Issued cheques2التا�سع
Debit & credit notes2العا�سر

Accounting statement2احلادي ع�سر
Depreciation2الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:  

1. Smith and kith Accounting Principles1
2. Richard Lewis ، Foundation in Accounting2
3. Frank wood  - Financial Accounting )1(3
4. Advanie - Modern Accounting 
مو�سوعة معايري املراجعة ، طارق عبد العال حماد   )الدر اجلامعية الإ�سكندرية،    .5

5 اأجزاء( 2004م
معجم امل�سطلحات املالية واملحا�سبية حممد طارق )الدار اجلامعية ، 5 اأجزاء(   .6

2006م 
مو�سوعة املعايري املحا�سبية  طارق عبد العال حماد )الدار اجلامعيـة ، 5 اأجزاء(   .7

2003م .
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

بحث 
التخرج

مت- �س الثامن
�س 841

-حما�سبةالبكالوريو�س�ساعتان
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ال�صوؤون العلمية

)ج ( دبلوم املحا�سبة:
اخلطة الدرا�سية لدبلوم املحا�سبة:

 املطلوبات

 الف�سول

مطلوبات اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�س

املجموع

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

61436121022الف�سل الدرا�سي االأول
71636121122الف�سل الدرا�سي الثاين
12224361022الف�سل الدرا�سي الثالث
41024481022الف�سل الدرا�سي الرابع

14128161022الف�سل الدرا�سي اخلام�س
14247141022الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س

24601326244861132املجموع

الف�سل الدرا�سي االأول
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )1(مج تاأ 1101
2التجويد مج تاأ  2102
2مدخل اأ�سول الفقه مج تاأ 3103
2فقه العبادات )1(مج تاأ 4104
2اللغة العربية )مهارات لغوية( )1(مج تاأ 5105
2اللغة الجنليزية )1(مج تاأ 6106
2مدخل علوم احلا�سوب )1(مك- �ض101 7
2مدخل القت�ساد )1(مك – �ض  8102
2مدخل الإدارة )1(مك – �ض 9103

2املحا�سبة املالية )1(مت– �ض د 10101
22جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الثاين
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )2(مج تاأ1207
2التجويد )2(مج تاأ 2
2مدخل علوم القراآن مج تاأ3208
2مدخل التف�سريمج تاأ4209
2فقه العبادات )2(مج تاأ5210
2اللغة العربية )مهارات لغويه( )2(مج تاأ6211
2اللغة الإجنليزية )2(مج تاأ7212
2مدخل علوم احلا�سوب )2(مك – �ض 8204
2مدخل القت�ساد )2(مك – �ض 9205

2مدخل الإدارة )2(مك – �ض 10206
2املحا�سبة املالية )2(مت – �ض د11202

22جمموع ال�ساعات

الف�سل الدرا�سي الثالث
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )3(مج تاأ1313
2العقيدة و املذاهب الفكرية مج تاأ2314
2فقه ال�سرية وتاريخ الرا�سدين مج تاأ3315
2مناهج تاأ�سيل العلوم مج تاأ4316
2الدرا�سات ال�سودانية مج تاأ5317
2فقه املعامالت )1(مك- �ض6307
2الإح�ساء الو�سفيمك- �ض 7308
2الريا�سيات الأ�سا�سيةمت- �ض د 8303
2القانون التجاريمت – �ض د 9304

2املحا�سبة املتو�سطة )1(مت- �ض د 10305
22جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الرابع
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )4(مج تاأ1418
2مقا�سد ال�سريعةمج تاأ2419
2مدخل احلديث و علومه مج تاأ3420
2مدخل الإعجاز العلميمج تاأ4421
2فقه املعامالت )2(مك - �ض 5409
2الإح�ساء التطبيقيمك - �ض6410
2احل�سبانمت – �ض د 7406
2قانون ال�سركاتمت – �ض د 8407
2املحا�سبة املتو�سطة)2(مت- �ض د 9408

2حما�سبة التكاليف )1(مت- �ض د  10409
22جمموع ال�ساعات

الف�سل الدرا�سي اخلام�س
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )5(مج تاأ1522
2تف�سري اآيات الأحكام مك – �ض  2511
2حما�سبة التكاليف )2(مت – �ض د 3510
2حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة )1( مت – �ض د 4511
2املراجعة )1(مت – �ض د 5512
2املحا�سبة احلكوميةمت – �ض د 6513
2حما�سبة �سركات الأ�سخا�ضمت – �ض د 7514
2حما�سبة ال�سرائب مت – �ض د 8515
2املحا�سبة املتقدمةمت – �ض د 9516

2الإدارة املاليةمت – �ض د 10517
22جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القران الكرمي )6(مج تاأ1623
2اأحاديث الأحكاممك- �ض 2612
2مناهج البحث العلميمك- �ض 3613
2حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة )2(مت- �ض د 4618
2املراجعة )2(مت- �ض د 5619
2املحا�سبة القوميةمت- �ض د 6620
2حما�سبة  �سركات الأموالمت- �ض د 7621
2حما�سبة امل�سارف الإ�سالميةمت- �ض د 8622
2حما�سبة الزكاةمت- �ض د 9623

2التحليل املايلمت – �ض د 10624
22جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املالية )1(

مت- �س االأول
د 101

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر الطار النظري للمحا�سبة املالية وعالقته بالعلوم الأخرى   

بالإ�سافة اإىل �سرح الدورة املحا�سبية و كيفية اإم�ساك الدفاتر املحا�سبية.
اأهداف املقرر:

بعلم  املتعلقة  الأ�سا�سية  واملفاهيم  باملبادئ  الطالب  تزويد  اإىل  املادة  تهدف   .1
املحا�سبة املالية .

متكني الطالب من معرفة كيفية م�سك الدفاتر املحا�سبية املختلفة.  .2
درا�سة الدورة املحا�سبية والرتحيل بني الدفاتر املحا�سبية املختلفة.  .3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

وتعريفها الأول تطورها  ومراحل  املحا�سبة  ن�ساأة 
واأهدافها

2

اأنواع املحا�سبة عالقة املحا�سبة بالعلوم الجتماعية الثاين
الأخرى

2

2الفرو�ض واملبادئ واملفاهيم والأ�س�ض املحا�سبيةالثالث
والدفاتر الرابع املحا�سبية  والدورة  املزدوج  القيد  نظرية 

املحا�سبية
2

املالية اخلام�ض والأحداث  للعمليات  املحا�سبية  املعاجلات 
بدفرت اليومية

2

املالية ال�ساد�ض والأحداث  للعمليات  املحا�سبية  املعاجلات 
بدفرت اليومية

2
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ال�صوؤون العلمية

املالية ال�سابع والأحداث  للعمليات  املحا�سبية  املعاجلات 
بدفرت اليومية

2

الأ�ستاذ الثامن دفرت  اإىل  اليومية  دفرت  من  القيود  ترحيل 
واإعداد ميزان املراجعة

2

الأ�ستاذ التا�سع دفرت  اإىل  اليومية  دفرت  من  القيود  ترحيل 
واإعداد ميزان املراجعة

2

2املعاجلة املحا�سبية لعمليات اخل�سم وعمليات امل�سحوباتالعا�سر
2املعاجلة املحا�سبية لعمليات اخل�سم وعمليات امل�سحوباتاحلادي ع�سر

2املعاجلة املحا�سبية لعمليات الأوراق التجاريةالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
املدخل يف املحا�سبة املالية د.حلمي منر م.  .1

املحا�سبة املالية فالرت ميج�ض وروبريت ، ترجمة وتعريب د.و�سفي عبد الفتاح   .2
اأبو املكارم ود.�سلطان بن حممد ال�سلطان ود.حممد ها�سم البدوي.

اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية د.عبد ال�سميع الد�سوقي.  .3
املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية د.حازم اأحمد ي�ض.  .4

مبادئ املحا�سبة املالية د.عبد املاجد عبد الله ح�سن .  .5
مبادئ املحا�سبة املالية ، اأ. د. يحي قللي   .  .6

يف مبادئ املحا�سبة املالية ، د. اأحمد حممد نور  ود. الأمرية اإبراهيم عثمان.  .7
املحا�سبة املالية )املبادئ والإجراءات(، د. عبدال�ستار الكبي�سى واآخرون، اجلزء   .8

الأول.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

207ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املالية )2(

مت- �س الثاين
د 202

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

املحا�سبة 
املالية )1(

و�سف املقرر:
املحا�سبية  القيود  اجراءات  الت�سويات اجلردية وجميع  املقرر   يتناول هذا   

وكيفية اعداد احل�سابات اخلتامية والقوائم املالية ومعرفة بقية الطرق املحا�سبية.
اأهداف املقرر:

جميع  فهم  على  قادرًا  اأ�سبح  قد  يكون  املادة  هذه  درا�سة  الطالب  اإكمال  عند   .1
ومعرفة  اخلتامية  احل�سابات  اإعداد  يف  مهارته  وزيادة  املحا�سبية  الإجراءات 

بقية الطرق املحا�سبية . 
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2االت�سويات اجلرديةالأول
2االت�سويات اجلرديةالثاين
2االت�سويات اجلرديةالثالث
2احل�سابات اخلتامية الرابع

2القوائم املالية )قائمة الدخل(اخلام�ض
2القوائم املالية )قائمة الأرباح املحتجزة(ال�ساد�ض

2القوائم املالية )قائمة املركز املايل(ال�سابع
2الأخطاء املحا�سبيةالثامن

2طرق معاجلة الأخطاء املحا�سبيةالتا�سع
املحا�سبية العا�سر الدفاتر  يف  للت�سجيل  الأخرى  الطرق 

)الطريقة الفرن�سية(
2

املحا�سبية احلادي ع�سر  الدفاتر  يف  للت�سجيل  الأخرى  الطرق 
)الطريقة الإجنليزية(

2



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

208ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

املحا�سبية الثاين ع�سر  الدفاتر  يف  للت�سجيل  الأخرى  الطرق 
)الطريقة الأمريكية(

2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د. حلمي منر ، املدخل يف املحا�سبة املالية ، )القاهرة: مكتبة النه�سة العربية ،   .1
1980م(.

فالرت ميج�ض وروبريت ، املحا�سبة املالية ، ترجمة وتعريب د.و�سفي واآخرون   .2
)عبد الفتاح اأبو املكارم ود.�سلطان بن حممد ال�سلطان ود.حممد ها�سم البدوي، 

الريا�ض: دار املريخ للن�سر ، 1988م( .
د. عبد ال�سميع الد�سوقي ، اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية ، )القاهرة: دار النه�سة   .3

العربية ، 1990م (.
د.حازم اأحمد ي�ض ، املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية ، )غري معروف مكان   .4

الن�سر والنا�سر ، 1986م( .
د. عبد املاجد عبد الله ح�سن ، مبادئ املحا�سبة املالية ، )اأم درمان: دار جامعة   .5

اأم درمان الإ�سالمّية ، 1998م (.
اأ. د. يحي قللي ،  مبادئ املحا�سبة املالية  ، دار ايرتاك ، 2004م.  .6

د. اأحمد حممد نور  ود. الأمرية اإبراهيم عثمان ، يف مبادئ املحا�سبة املالية  ،   .7
الدار اجلامعية ، 2000م.

د. عبدال�ستار الكبي�سى واآخرون ، املحا�سبة املالية )املبادئ والإجراءات(،اجلزء   .8
الأول، عمان : دار احلامد ، 1999م.

حممد عثمان البطمة ،  مبادئ املحا�سبة  ، ال�سعودية : معهد الإدارة العامة ،   .9
1961م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

الريا�سيات 
االأ�سا�سية

مت- �س الثالث
د 303

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
بينهما  الريا�سية  والعالقات  واملجموعات  الفئات  درا�سة  املقرر   يتناول   
بني  العالقات  قيا�ض  يف  ل�ستخدامها  احلدين  ذي  ونظرية  والتوافيق  والتباديل 

املتغريات القت�سادية واملالية والإدارية
اأهداف املقرر :

1. اإعانة الطالب على فهم بع�ض مواد التخ�س�ض التي تعتمد على الريا�سيات .
2. رفع قدرات الطالب العلمية والتحليلية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الفئات والفئات اجلزئيةالأول 
2عمليات الفئات الأ�سا�سيةالثاين 
2فئات الأعداد – ال�سرب الكارتيزي والتمثيل البياينالثالث
2الدوالالرابع

2العالقاتاخلام�ض
2الأعداد الرئي�سية والفئات املرتبة جزئيًا وكليًاال�ساد�ض

2جرب الفرتا�ساتال�سابع
2جرب بولالثامن

2املقايي�ض والأ�سباب املنطقيةالتا�سع
2التباديلالعا�سر

2التوافيقاحلادي ع�سر
2نظرية ذو احلدينالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
1. �سل�سلة �سوم -امل�سفوفات.

2. �سل�سلة �سوم-الطرق الريا�سية لالقت�ساديني.
3. �سل�سلة �سوم –اجلرب اخلطي.

4. الطرق الريا�سية - ادوارددولينج.
5. الريا�سيات الأ�سا�سية.

6. مقدمة يف الريا�سيات اجلامعية-د.اأحمد بن نا�سر.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

القانون 
التجاري

مت- �س الثالث
د 304

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقر ر:
يتناول هذا املقرر مو�سوعات القانون التجاري وتنظيمه يف الفقه والقانون   

بالإ�سافة اإىل درا�سة الأوراق التجارية كو�سيلة للتعامل
اأهداف املقرر :

بيان مو�سوعات القانون التجاري والقواعد التي تنظمه يف الفقه والقانون.  .1

درا�سة الأوراق التجارية كاأهم و�سيلة للتعامل الئتماين يف الفقه والقانون.  .2
ذلك  ومقارنة  وانق�سائها  وجودها  و�سروط  واأنواعها  ال�سركات  علي  التعرف   .3

بال�سريعة الإ�سالمية.
معرفة نظام الإفال�ض التجاري يف الفقه والقانون.  .4

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

التجاري-الأول  القانون  التجاري-ذاتية  القانون  تعريف 
طبيعة القانون التجاري-نطاق القانون التجاري 

2

2م�سادر القانون التجاري يف الفقه والقانون الثاين 
والقانون الثالث الفقه  يف  التجارية  الأعمال  نظرية 

والتجارية،- املدنية  الأعمال  بني  وت�سمل)التفرقة 
معيار التفرقة الأعمال املدنية والتجارية

2

2الأعمال التجارية الأ�سليةالرابع
2الأعمال التجارية بالتبعية - الأعمال التجارية املختلطةاخلام�ض
وت�سمل:)تعريف ال�ساد�ض والقانون  الفقه  يف  التاجر  نظرية 

التاجر-�سروط اكت�ساب �سفة التاجر-التزامات التاجر
2



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

212ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

2موا�سلة نظرية التاجرال�سابع
الإفال�ض-الثامن –تعريف  والقانون  الفقه  يف  الإفال�ض 

بني  الإفال�ض-الفرق  عليها  يقوم  التي  الأ�س�ض 
الإفال�ض والإع�سار-اأنواع الإفال�ض

2

فعل الإفال�ض يف الت�سريع ال�سوداين-�سروط اإعالن التا�سع
الإفال�ض –اإجراءات طلب �سهر الإفال�ض-اأمر اإ�سهار 

الإفال�ض-اأيلولةمال املفل�ض-اآثار الإفال�ض

2

والقانون-وت�سمل:-العا�سر الفقه  يف  التجارية  الأوراق 
الكمبيالة -ال�سيك

2

2ال�سند الذيناحلادي ع�سر
2حلقة نقا�ضالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع : 

1. القانون التجاري ، د.م�سطفى كمال طه.
2. القانون �سرح القانون التجاري ، د.�سمري ال�سرقاوي .

3. الأوراق التجارية ، د. علي ح�سن يون�ض. 
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املتو�سطة 

)1(

مت- �س الثالث
د 305

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
املاىل  لقيا�ض عنا�سر قائمة املركز  التطبيقات املحا�سبية  املقرر  يتناول هذا   

يف جانب الأ�سول حتديدًا.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تعميق فهم الطالب للمحا�سبة املالية وذلك من خالل درا�سته   .1
للتطبيقات املحا�سبية لقيا�ض عنا�سر املركز املايل

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف باملحا�سبة املتو�سطة - بيئتها ومو�سوعاتهاالأول 
2الرقابة على النقدية وح�ساب النرثية  الثاين 
2الرقابة على النقدية وت�سوية ك�سف البنكالثالث
2ال�ستثمارات ق�سرية الأجلالرابع

2ال�ستثمارات طويلة الأجلاخلام�ض
2املدينون واأوراق القب�ضال�ساد�ض

2املدينون واأوراق القب�ضال�سابع
2تقومي املخزون ال�سلعيالثامن

2تقومي املخزون ال�سلعي التا�سع
2اقتناء الأ�سول الثابتةالعا�سر

2اإهالك الأ�سول الثابتةاحلادي ع�سر
2ال�ستغناء عن الأ�سول الثابتةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع:
دونالد كي�سو و د.جرييويجانت،املحا�سبة املتو�سطة، ط1، ج1، )2002م(.  .1

فالرت ميج�ض وروبريت ، املحا�سبة املالية ، ترجمة وتعريب د. و�سفي واآخرون   .2
)عبد الفتاح اأبو املكارم ود. �سلطان بن حممد ال�سلطان ود. حممد ها�سم البدوي 

، الريا�ض : دار املريخ للن�سر ، 1988م( .
د. عبد ال�سميع الد�سوقي ، اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية ، ) القاهرة : دار النه�سة   .3

العربية ، 1990م( .
د. جازم اأحمد ي�ض ، املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية ، ) غري معروف مكان   .4

الن�سر والنا�سر ، 1986م(.
د. عبد املاجد عبد الله ح�سن ، مبادئ املحا�سبة املالية ، ) اأم درمان : دار جامعة   .5

اأم درمان الإ�سالمية ، 1998م(.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مت- �س الرابعاحل�سبان
د 406

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
والتوزيع  بوا�سن  وتوزيع  احلدين  ذي  وتوزيع  الحتمالت  اأ�سا�ض  املادة  تتناول 

الطبيعي وال�ستدلل الإح�سائي.
اأهداف املقرر :

1. متكني الطالب من الأدوات الريا�سية التي تعينه على حتليل القوانني القت�سادية.
2. رفع قدرات الطالب يف فهم القت�ساد الريا�سي و القت�ساد القيا�سي.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الدوال )تعريفها – العالقات الدالية وغري الدالية(الأول
2اأنواع الدوال )ثابتة – خطيه –اأ�سية - لوغريتمية( الثاين
2النهاياتالثالث
2التفا�سل – الأ�سا�سياتالرابع

2التفا�سل )اجلمع – ال�سرب - الق�سمة(اخلام�ض
2تفا�سل دالة الدالة – الدالة ال�سمنيةال�ساد�ض

2تفا�سل الدالة الأ�سية و الدالة اللوغريتميةال�سابع
2التفا�سل اجلزئي متعدد املتغرياتالثامن

2التفا�سل الكلىالتا�سع
2تطبيقات على التفا�سل - "النهايات العظمى وال�سغرى"العا�سر

2التكاملاحلادي ع�سر 
2التكامل الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
1. ح�ساب التفا�سل والتكامل ، �سل�سلة �سوم. املراجع : 

2. الطرق الريا�سية لالقت�ساديني – �سل�سلة �سوم.   
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

قانون 
ال�سركات

مت- �س الرابع
د 407

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
التي  العامة  املبادئ الأ�سا�سية والقواعد  ال�سركات و  يتناول املقررتعريف    
يف  وت�سفيتها  اإدارتها  وطرق  تكوينها  واأ�س�ض  ال�سركات  واأنواع  ال�سركة،  حتكم 

الفقه الإ�سالمي والقانون .
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب مبا تناوله الفقه الإ�سالمي عند معاجلة باب ال�سركة خا�سة ما   .1
يجوز وما ل يجوز.

تعريف الطالب باملبادئ الأ�سا�سية والقواعد العامة التي حتكم ال�سركة وبيان   .2
اأهمية القوانني التي حتكم ال�سركة من الناحية التطبيقية .

تعريف الطالب بالإجراءات الواجب مراعاتها عند كل مرحلة من مراحل حياة   .3
ال�سركة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

ال�سركات الأول قانون  وتطور  مراحل  ال�سركة  تعريف 
ال�سوداين ،ن�ساأة وم�سروعية ال�سركة فقهًا وقانونًا

2

قواعد تكوين ال�سركة اأركان عقد ال�سركة ،ال�سخ�سية الثاين
العتبارية لل�سركة ،مفهومها ،بداية  ونهاية ال�سخ�سية 

العتبارية لل�سركة والآثار املرتتبة عليها .

2

تعريف ال�سراكة و�سماتها وقواعد تكوينها ،اإجراءات الثالث
ت�سجيلها والفرق بينها وبني ال�سركة

2

2اأنواع ال�سركات يف الفقه والقانون الرابع
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ال�صوؤون العلمية

2موا�سلة : اأنواع ال�سركات يف الفقه والقانون اخلام�ض
تعريف �سركات امل�ساهمة ،اإجراءات تاأ�سي�ض وتكوين ال�ساد�ض

�سركات امل�ساهمة ،املوؤ�س�سني عند التاأ�سي�ض ،لئحة 
ال�سركة الداخلية

2

مالية ال�سركة وت�سمل :راأ�ض مال ال�سركة واأنواعه ، ال�سابع
الكتتاب واأنواعه وطبيعته و�سروط �سحته ،الأ�سهم 

تعريفها خ�سائ�سها ،اأنواعها يف الفقه والقانون 

2

،تعريفها الثامن :ال�سندات  ال�سركة  مالية  موا�سلة 
،املقارنة  اإ�سدارها  و�سروط  ،اأنواعها  ،خ�سائ�سها 
بني ال�سهم وال�سند يف الفقه والقانون ،زيادة واإنقا�ض 

راأ�ض مال ال�سركة

2

جمل�ض التا�سع  ، العمومية  اجلمعية  وت�سمل  ال�سركة  اإدارة 
الإدارة ، املدير العام ، �سكرتري ال�سركة واملوظفون

2

انق�ساء ال�سركة يف الفقه الإ�سالمي والقانون)الأ�سباب العا�سر
العامة واخلا�سة(

2

،الت�سفية احلادي ع�سر الختيارية  الت�سفية  ال�سركات،  ت�سفية 
الإجبارية ،الت�سفية بوا�سطة املحكمة

2

2موا�سلة ت�سفية ال�سركاتالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1. اأ�س�ض قانون ال�سركات - د. اأبوذر الغفاري ب�سري.

2. اإجراءات تاأ�سي�ض ال�سركات. ب�سري  خليفة ق�سم ال�سيد .
3. اأحكام ال�سركات يف الفقه املالكي - حممد �سكحال املحاجي .

4. ال�سركات يف القانون الو�سعي وال�سريعة الإ�سالمية- د. عبد العزيز عزت اخلياط.
5. القانون التجاري )ال�سركات اخلا�سة ( - د. �سميحة القليوبي.
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ال�صوؤون العلمية

6. القانون التجاري )�سركات الأ�سخا�ض( - د. عا�سور عبد اجلواد.
7. الأحكام العامة لل�سركات - د. اأدم اأبكر �سايف النور .

8. قانون ال�سركات 1925م ، وقانون ت�سجيل ال�سراكات ل�سنة 1933م.
9.ال�سركات التجارية - د. اأبوزيد ر�سوان .



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

219ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املتو�سطة 

)2(

مت- �س الرابع
د 408

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

املحا�سبة 
املتو�سطة 

)1(
و�سف املقرر:

يتناول هذا املقرر التطبيقات املحا�سبية التى تتعلق بقيا�ض جانب اخل�سوم   
املالية  القوائم  عنا�سر  بقية  اإىل  بالإ�سافة  املايل  املركز  بقائمة  امللكية  وحقوق 

الأ�سا�سيةالأخرى.
اأهداف املقرر:

بعد درا�سة الطالب لهذه املادة يكون قد اأ�سبح ملمًا بكل ما يتعلق بقيا�ض عنا�سر   .1
القوائم املالية الأ�سا�سية.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2ا�ستنزاف املوارد الطبيعيةالأول
2ا�ستنفاد الأ�سول غري امللمو�سةالثاين
2اللتزامات ق�سرية الأجلالثالث
2اللتزامات ق�سرية الأجلالرابع

2اللتزامات طويلة الأجل اخلام�ض
2حقوق امللكيةال�ساد�ض

2عنا�سر قائمة الدخلال�سابع
2عنا�سر قائمة الأرباح املحتجزةالثامن

2قائمة التدفقات النقديةالتا�سع
2قائمة التدفقات النقديةالعا�سر

2قائمة التغري يف املركز املايلاحلادي ع�سر
2قائمة التغري يف املركز املايلالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع:
دونالد كي�سو ، املحا�سبة املتو�سطة .  .1

د.حممد �سمري ال�سبان ود.رجب ال�سيد را�سد ، املحا�سبة املتو�سطة – اأ�س�ض   .2
القيا�ض والإف�ساح املحا�سبي .

د. حممد �سمري ال�سبان واآخرون ، املحا�سبة املتو�سطة )الإطار الفكري والعملي   .3
للمحا�سبة كنظام للمعلومات( ، الدار اجلامعية ،2003م. 

د. حممد �سمري ال�سبان واآخرون ، املحا�سبة املتو�سطة )القيا�ض والإف�ساح( ،   .4
الدار اجلامعية ، 2003م. 

دونالد كي�سو و جريي ويجانت ، املحا�سبة املتو�سطة ، اجلزء الأول ، تعريب د.   .5
اأحمد حامد حجاج.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
التكاليف 

)1(

مت- �س الرابع
د 408

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر ما يتعلق بالطار النظرى ملحا�سبة التكاليف وكيفية قيا�ض   

تكلفة اأي منتج.
اأهداف املقرر:

بدرا�سة الطالب لهذه املادة يكون قد اأ�سبح ملمًا بكل ما يتعلق باملفاهيم الأ�سا�سية   .1
ملحا�سبة التكاليف واأ�سبح قادرًا على قيا�ض تكلفة اأي منتج.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

وعالقتها الأول واأهدافها  تعريفها  التكاليف  حما�سبة 
باملحا�سبة املالية واملن�ساآت ال�سناعية

2

2عنا�سر التكلفة وتبويبهاالثاين
2عنا�سر التكلفة وتبويبهاالثالث
التكاليف الرابع قوائم  اإعداد   -  : التكاليف  حتميل  طرق 

ح�سب النظرية الكلية
2

2- اإعداد قوائم التكاليف ح�سب النظرية املبا�سرةاخلام�ض
2- اإعداد قوائم التكاليف ح�سب النظرية املتغريةال�ساد�ض

2- اإعداد قوائم التكاليف ح�سب النظرية امل�ستغلةال�سابع
2املحا�سبة عن املواد اخلامالثامن

2املحا�سبة عن عن�سر تكلفة العملالتا�سع
2اإعداد ك�سف الأجور وحتليل الأجورالعا�سر

2حتميل التكاليف ال�سناعية غري املبا�سرةاحلادي ع�سر
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ال�صوؤون العلمية

2حتميل التكاليف ال�سناعية غري املبا�سرةالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
د. نا�سر نور الدين عبد اللطيف ، مبادئ حما�سبة التكاليف ، الدار اجلامعية،   .1

2009م.
د. بديع الدين ري�سو ، اإدارة التكاليف ، دار التعليم اجلامعي ، 2010م.  .2

ت�سارلز  هورجنرت ، حما�سبة التكاليف ،اجلزء الأول ، تعريب د. اأحمد حامد   .3
حجاج ، دار املريخ ، 1996م .

د. حممد توفيق بلبع  واآخرون ، اأ�سا�سيات حما�سبة التكاليف ، 1993م.  .4
د. عبد احلي مرعي  ود. عطية مرعي، مقدمة يف  اأ�سا�سيات حما�سبة التكاليف   .5

،الدار اجلامعية ، 1999م.
د. علي عبد العليم عبد احلميد ، الأ�س�ض النظرية ملحا�سبة التكاليف ، دار الوفاء   .6

، 1990م.
اأ. د. اإ�سماعيل يحيى التكريني ، حما�سبة التكاليف املتقدمة )ق�سايا معا�سرة(،   .7

دار احلامد ، 2006م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
التكاليف 

)2(

مت- �س اخلام�س
د 510

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

حما�سبة 
التكاليف 

)1(
و�سف املقرر:

يتناول هذا املقرر كيفية قيا�ض تكاليف املراحل الإنتاجية والأوامر الإنتاجية   
وتكاليف العقودات واملقاولت.

اأهداف املقرر:
1. تهدف هذه املادة اإىل متكني الطالب من قيا�ض تكاليف اأوامر الإنتاج والعقودات.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفهوم ومقومات واأركان نظام التكاليفالأول
العلمية الثاين  واملبادئ  التكاليف  نظام  وخوا�ض  اأهداف 

للنظام
2

الفعلي الثالث الإنتاج  تقارير   : الإنتاجية  املراحل  تكاليف 
واملتجان�ض 

2

2تقارير تكاليف املرحلةالرابع
معاجلة الوحدات حتت الت�سغيل اأول الفرتة: طريقة اخلام�ض

الأول يف الأول
2

2طريقة متو�سط التكلفةال�ساد�ض
2معاجلة الوحدات التالفة واملفقودةال�سابع
تدفقات الثامن تتبع  وخطوات  الإنتاجية  الأوامر  تكاليف 

عنا�سر التكاليف على م�ستوى كل اأمر اإنتاجي
2

2تكاليف املراحل الإنتاجية واأنواع املراحل الإنتاجيةالتا�سع
2املعاجلة املحا�سبية لعنا�سر تكلفة املرحلةالعا�سر
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ال�صوؤون العلمية

املحا�سبي احلادي ع�سر  والتنظيم  واملقاولت  العقود  تكاليف 
لتكاليف العقود واملقاولت

2

امل�سرتكة الثاين ع�سر  التكاليف  ومعاجلة  اخلدمات  تكاليف 
والفرعية

2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د. نا�سر نور الدين عبد اللطيف ، مبادئ حما�سبة التكاليف ، الدار اجلامعية ،   .1
2009م.

د. بديع الدين ري�سو ، اإدارة التكاليف ، دار التعليم اجلامعي ، 2010م.  .2
ت�سارلز  هورجنرت، حما�سبة التكاليف ،اجلزء الأول ، تعريب د. اأحمد حامد   .3

حجاج ، دار املريخ ، 1996م.
ت�سارلز  هورجنرت ، حما�سبة التكاليف ،اجلزء الثاين ، تعريب د. اأحمد حامد   .4

حجاج ، دار املريخ ، 1987م.
د. حممد توفيق بلبع  واآخرون ، اأ�سا�سيات حما�سبة التكاليف ، 1993م.  .5

د. عبد احلي مرعي  ود. عطية مرعي، مقدمة يف  اأ�سا�سيات حما�سبة التكاليف،   .6
الدار اجلامعية ، 1999م.

د. علي عبد العليم عبد احلميد ، الأ�س�ض النظرية ملحا�سبة التكاليف ، دار الوفاء،   .7
1990م.

اأ. د. اإ�سماعيل يحيى التكريني ، حما�سبة التكاليف املتقدمة )ق�سايا معا�سرة(،   .8
دار احلامد ، 2006م.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

225ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                               دليل كلية االعلوم الإدارية

ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
املن�ساآت 

املتخ�س�سة 
)1(

مت- �س اخلام�س
د 511

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

حما�سبة 
التكاليف 

)1(

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر جانب امل�سارف باعتبارها من�ساآت متخ�س�سة واملعاجلة   

املحا�سبية لعمالها يف الق�سام املختلفة.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب بامل�سارف كمن�ساآت متخ�س�سة واملعاجلة   .1
املحا�سبية لأعمالها يف الأق�سام املختلفة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف امل�سرف واأنواع امل�سارفالأول 
التجارية الثاين  امل�سارف  لعمليات  املحا�سبية  املعاجلات 

)التقليدية(: - ق�سم اخلزينة
2

التجارية الثالث امل�سارف  لعمليات  املحا�سبية  املعاجلات 
)التقليدية(: - ق�سم اخلزينة

2

احل�سابات الرابع ق�سم  لعمليات  املحا�سبية  املعاجلات 
اجلارية

2

احل�سابات اخلام�ض ق�سم  لعمليات  املحا�سبية  املعاجلات 
اجلارية

2

2املعاجلات املحا�سبية لعمليات ق�سم الودائع لأجلال�ساد�ض
2املعاجلات املحا�سبية لعمليات ق�سم الودائع لأجلال�سابع
2املعاجلات املحا�سبية لعمليات ق�سم �سندوق التوفريالثامن
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ال�صوؤون العلمية

2املعاجلات املحا�سبية لعمليات ق�سم املقا�سةالتا�سع
2املعاجلة املحا�سبية يف ق�سم الأوراق التجاريةالعا�سر

2املعاجلة املحا�سبية يف ق�سم الأوراق التجاريةاحلادي ع�سر
2املعاجلة املحا�سبية يف ق�سم الأوراق املالّيةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د. حلمي عبد الفتاح الب�سبي�سى، درا�سات يف حما�سبة البنوك التجارّية .   .1
د. رم�سان غنيم ود.م�سطفى متويل، حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة ، )القاهرة:   .2

دار النه�سة العربية ، 1992م(.
د.�سالح �سليمان عيد و اأ.اأحمد خليفة ، حما�سبة امل�سارف و�سركات التاأمني،   .3
)من�سورات كلية املحا�سبة – غريان / ليبيا / جامعة اجلبل الغربي ، القاهرة: 

املكتبة الأكادميية ، 1992م(.
د.دلل �سادق بطر�ض ، حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة يف �سركات التاأمني –   .4

اجلمعيات التعاونية ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر ، 1983م(.
د. عبد العزيز اخلياط ، ال�سركات يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون الو�سعي،   .5

عمان ، 1390هـ.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املراجعة 
)1(

مت- �س اخلام�س
د 512

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
احل�سابات  مراجع  املراجعة  ودور  لعلم  النظري  الطار  املقرر  هذا  يتناول   

وكيفية قيامه بعملية املراجعة.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب مباهية مراجعة احل�سابات وعالقتها بعلم   .1
املحا�سبة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفاهيم املراجعة ون�ساأتهاالأول
2اأخالقيات واآداب املهنةالثاين
2مراجع احل�سابات )واجباته وحقوقه(الثالث
2تخطيط وتوثيق املراجعـــةالرابع

2معايري املراجعةاخلام�ض
2خطة املراجعة ال�ساملةال�ساد�ض

2تقومي نظام الرقابة الداخلية.ال�سابع
2موقف املراجع اخلارجي من انظمة الرقابة الداخلية.الثامن

2املراجعة الداخلية.التا�سع
2ادلةالثبات يف املراجعة.العا�سر

2مراجعة الر�سدة النقديةاحلادي ع�سر 
2مراجعة امل�سرتيات واملبيعات.الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
د. عي�سي حممد اأبو طبل ، درا�سات يف امل�سادر واملراجعة والفح�ض ، )القاهرة:   .1

دار النه�سة العربية ، د.ت( .
د. متويل حممد اجلمل ود.عبد املنعم حممود عبد املنعم ، امل�سادر واملراجعة –   .2

الإطار النظري واملجال التطبيقي ، )القاهرة: دار النه�سة العربية ، 1980م(.
 ، واإجراءات  معايري  واملراجعة  امل�سادر   ، ال�ستيوي  ال�سالم  عبد  اإدري�ض   .3

)م�سراته: الدار اجلماهريية للن�سر والتوزيع ، 1990م( .
 ، والتطبيق  النظرية  بني  واملراجعة  امل�سادر   ، واأمر�سونهنكي  توما�ض  وليم   .4
تعريب ومراجعة د.اأحمد حامد حجاج ود.كمال الدين �سعيد ، (الريا�ض: دار 

املريخ للن�سر ،1997م (.
د. عبد املاجد عبد الله ح�سن ، مبادئ امل�سادر واملراجعة بني النظرية والتطبيق،   .5

)اأم درمان: دار جامعة اأم درمان الإ�سالمّية ، 2002م( .
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
احلكومية

مت- �س اخلام�س
د 513

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر الطار العام للمحا�سبة احلكومية والإجراءات التي تتبع   

يف ت�سري النظام املاىل احلكومي واللوائحالتي حتكم التعامل املاىل احلكومي.
اأهداف املقرر:

النظام  لت�سيري  اإتباعها  يتم  التي  بالإجراءات  الطالب  تعريف  اإىل  املادة  تهدف   .1
املايل العام وبذلك يكون الطالب ملمًا باللوائح والإجراءات التي حتكم النظام 
املايل العام ، اإ�سافة لذلك يتم تفهم تاأثري املالّية العامة على الن�ساط القت�سادي 

ككل .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2املحا�سبة احلكومية تعريفها واأهدافها وخ�سائ�سهاالأول
2الفرو�ض واملبادئ التي حتكم املحا�سبة احلكوميةالثاين
وامل�سروفات الثالث لالإيرادات  املحا�سبي  القيا�ض  اأ�س�ض 

احلكومية يف ال�سودان
2

املحا�سبي الرابع بالنظام  املرتبطة  العلمية  امل�سطلحات 
احلكومي يف ال�سودان

2

)تعريفها اخلام�ض ال�سودان  يف  للدولة  العامة  املوازنة 
وخ�سائ�سها واملبادئ العلمية لإعدادها(

2

والأ�س�ض ال�ساد�ض بال�سودان  للدولة  العامة  املوازنة  مراحل 
العلمية لتبويبها

2

2الهيكل العام للموازنة العامة للدولة بال�سودانال�سابع
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ال�صوؤون العلمية

احلكومية الثامن الوحدات  يف  املحا�سبي  النظام  هيكل 
بال�سودان:

الوحدات  يف  والدفرتية  امل�ستندية  املجموعة   -
احلكومية بال�سودان

2

2- التقارير املالّية الدورية واخلتاميةالتا�سع
الوحدات العا�سر يف  املالّية  للعمليات  املحا�سبي  التوجيه 

احلكومية واأ�س�ض ال�سبط والرقابة عليها:
2

2- املعاجلة املحا�سبية لعمليات التح�سيل وال�سرفاحلادي ع�سر 
2- املعاجلة املحا�سبية لالأجور واملرتباتالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د. توفيق عبد اجلليل ود. خالد البدور ، املحا�سبة احلكومية ، ال�سركة العربية   .1
املتحدة ، 2009م. 

د.�سلطان حممد ال�سلطان ود.و�سفي ح�سن اأبو املكارم ، املحا�سبة يف الوحدات   .2
 ، للن�سر  املريخ  دار  )الريا�ض:   ، الأخرى  الجتماعية  والتنظيمات  احلكومية 

1990م(.
يف  درا�سات   ، الدمريي  حممد  الدين  ود.عالء  اجلمال  عبده  ر�سيد  د.حممد   .3
املحا�سبة احلكومية – الن�سق الفكري وق�سايا التطبيق ، )الإ�سكندرية: الدار 

اجلامعية ، 2004م( .
د.حممد اإبراهيم اجلاك ح�سب الله ، املحا�سبة احلكومية والقومية ، )اخلرطوم:   .4

مطبعة جي تاون ، 2005م (.
احلكومية  املحا�سبة   ، الدمريي  حممد  الدين  عالء  ود.  عبده  ر�سيد  حممد  د.   .5

الن�سق الفكري وق�سايا التطبيق ، الدار اجلامعية ،2004م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
�سركات 

االأ�سخا�س

مت- �س اخلام�س
د 514

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر اأنواع �سركات الأ�سخا�ض بالرتكيز على �سركات الت�سامن   

والإجراءات والعمليات املحا�سبية التى تتم فيها.
اأهداف املقرر :

تهدف هذه املادة اإىل جعل طالب الق�سم ملمًا بالأنواع املختلفة لل�سركات والتعرف   .1
على الإجراءات والعمليات املحا�سبية التي تتم يف �سركات الأ�سخا�ض وتعميق 

فهم الطالب ملحا�سبة ال�سركات .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2�سركات الأ�سخا�ض )املفهوم واخل�سائ�ض(الأول 
2تكوين �سركات الأ�سخا�ضالثاين
2راأ�ض مال �سركات الأ�سخا�ضالثالث 
2توزيع الأرباح واخل�سائرالرابع 

2التغري يف حقوق ملكية �سركات الأ�سخا�ض اخلام�ض
2ان�سمام �سريك جديدال�ساد�ض
2ال�سهرة تعريفها وكيفية ح�سابهاال�سابع 

2انف�سال �سريكالثامن
2ت�سفية �سركات الأ�سخا�ضالتا�سع
2ت�سفية �سركات الأ�سخا�ضالعا�سر

2الت�سفية على مراحلاحلادي ع�سر 
2توزيع ح�ساب النقديةالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
يف  والعملية  العلمية  الأ�سول   ، حممود  املنعم  ود.عبد  منر  حممود  حلمي  د.   .1
دار  القاهرة:   (، الأ�سخا�ض  – �سركات  الأول  – اجلزء  ال�سركات  حما�سبة 

النه�سة العربية ، 1981م (.
يف  والعملية  العلمية  الأ�سول   ، حممود  املنعم  ود.عبد  منر  حممود  حلمي  د.   .2
حما�سبة ال�سركات – اجلزء الثاين – �سركات الأموال ، )القاهرة: دار النه�سة 

العربية ، 1986م (.
 – – اجلزء الأول  ال�سركات  د. م�سطفى كامل متويل حممد ، املحا�سبة يف   .3

�سركات الأ�سخا�ض ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر و�سنة الن�سر (.
د. م�سطفى كامل متويل حممد ، املحا�سبة يف ال�سركات – اجلزء الثاين –   .4

�سركات الأموال ، )القاهرة: دار النه�سة العربية ، د.ت( .
د. نا�سر نور الدين عبد اللطيف ،  حما�سبة �سركات الأ�سخا�ض والأموال  ،   .5

الدار اجلامعية ، 2008م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
ال�سرائب

مت- �س اخلام�س
د 515

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
وعاء  حتديد  وكيفية  ال�سرائب  ملحا�سبة  العام  الطار  املقرر  هذا  يتناول   

ال�سريبة مع التعر�ض لأنواع ال�سرائب املختلفة يف ال�سودان.
اأهداف املقرر:

والأ�س�ض  ال�سريبة  وعاء  حتديد  بكيفية  الطالب  تعريف  اإىل  املادة  هذه  تهدف   .1
التي تخ�سع الأرباح واملكا�سب والدخول لل�سريبة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2املحا�سبة ال�سريبية – مدخلالأول
2النظام ال�سريبي يف ال�سودانالثاين
2�سريبة الدخل ال�سخ�سيالثالث

2�سريبة املهن احلرة )غري التجارّية(اخلام�ض 
2�سريبة اأرباح الأعمالال�ساد�ض

2الإيرادات اخلا�سعة لل�سريبةال�سابع
2التكاليف الواجبة اخل�سمالثامن

2ترحيل اخل�سائرالتا�سع
2�سرائب املكا�سب الراأ�سمالّية والعقاراتالعا�سر

2�سريبة دخل اإيجار العقاراتاحلادي ع�سر
2�سريبة القيمة امل�سافةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
حما�سبة   ، حممد  متويل  كامل  م�سطفى  ود.  متويل  حممد  الدين  ع�سام  د.   .1
 ، العربية  النه�سة  دار  القاهرة:  ال�سوداين،)  الت�سريع  يف  والزكاة  ال�سرائب 

د.ت (.
د. م�سطفى كامل متويل ، حما�سبة الزكاة وال�سرائب يف ال�سودان – املبادئ   .2

العلمية والأ�سول العملية ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر ، د.ت( .
د . حممد اأبو الن�سار ، ال�سرائب وحما�سبتها ، ) الأردن : املكتبة الوطنية ،   .3

 .) 1996
د . عبد القادر حلمي، املحا�سبة ال�سريبية، )القاهرة : دار النه�سة العربية ،   .4

1975م( . 
د. قا�سم اإبراهيم احل�سني ، املحا�سبة ال�سريبية .  .5

د. جالل ال�سافعي ، مبادئ املحا�سبة ال�سريبية ، الدار اجلامعية ،2006م.  .6
7.  د. حممد عبا�ض بدوي، املحا�سبة ال�سريبية بني النظرية والتطبيق ، 2005م.

د. جالل ال�سافعي ،  املحا�سبة ال�سريبية ، 2005م.  .8
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املتقدمة

مت- �س اخلام�س
د 516

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر اندماج ال�سركات وتو�سعها والقيود التي جترى يف هذه   

العمليات وكيفية اإعداد ورقة العمل.
اأهداف املقرر:

وال�سركات  والندماج  الن�سمام  مبفاهيم  الطالب  اإملام  اإىل  املادة  هذه  تهدف   .1
القاب�سة والتابعة والتعرف على القوائم املالّية املوحدة ومتكني الطالب من اإعداد 

قائمة املركز املايّل املوحدة . 
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2طرق تو�سع ال�سركاتالأول
2نبذة تعريفية عن ال�سركات القاب�سة والتابعةالثاين
املعاجلة املحا�سبية لطرق امتالك ال�سركات:الثالث

طريقة الندماج والن�سمام.
2

املعاجلة املحا�سبية لطرق امتالك ال�سركات:الرابع
طريقة الندماج والن�سمام.

2

املعاجلة املحا�سبية لطرق امتالك ال�سركات:اخلام�ض
طريقة الندماج والن�سمام.

2

املعاجلة املحا�سبية لطرق امتالك ال�سركات:ال�ساد�ض
طريقة ال�سيطرة.

2

املعاجلة املحا�سبية لطرق امتالك ال�سركات:ال�سابع
طريقة ال�سيطرة.

2

2اإعداد قائمة الدخل املوحدة.الثامن
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ال�صوؤون العلمية

2اإعداد ورقة العمل لتجميع القوائمالتا�سع
2اإعداد ورقة العمل لتجميع القوائمالعا�سر

2حقوق الأقليةاحلادي ع�سر 
2العوائد اجلليليةالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

الثاين  اجلزء   – الإدارّية  املحا�سبة  يف  درا�سات   ، غنيم  حممد  رم�سان  د.   .1
القوائم املالّية املوحدة ،) اخلرطوم: جامعة القاهرة فرع اخلرطوم وحدة الطبع 

والت�سوير ، 1989م( .
 ، للن�سر  الر�سا  دار  )دم�سق:   ، املوحدة  املالّية  القوائم   ، القا�سي  ح�سني  د.   .2

2003م (.
د . و�سفي عبد الفتاح اأبو املكارم ، املحا�سبة املالّية املتقدمة - اجلزء الثاين   .3

جون لر�سن ، املحا�سبة املتقدمة - اجلزء الثاين   .4
اأ د. عبد احلي مرعي ، يف املحا�سبة املالية املتقدمة ، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة ،   .5

1993م.
د. كمال الدين م�سطفى الدهراوي ، مدخل معا�سر يف املحا�سبة املالية املتقدمة،   .6

املكتب اجلامعي احلديث ، 2009م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإدارة 
املالية

مت- �س اخلام�س
د 517

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر اجلوانب املتعلقة باإدارة املال، من خالل الإدارة املخت�سة   
بت�سيري الأعمال املالية، واملو�سومة بالإدارة املالية، م�ستعر�سًا وظائف هذه الإدارة 

واخت�سا�ساتها والأهداف املنوطة بها.  
اأهداف املقرر :

1. تعريف الدار�ض باأ�سا�سيات الإدارة املالية.
2. تعريف الدار�ض مب�سادر التمويل.

3. تعريف الطالب بالتخطيط املايل .
4. تعريف الدار�ض باأ�ساليب التحليل املايل.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفهوم وتعريف وتطور الدارة املالية الأول 
وبالإدارات الثاين  الأخرى  بالعلوم  املالية  الدارة  عالقة 

الأخرى
2

2اهداف ووظائف الدارة املالية الثالث
2الهيكل التنظيمى لالدارة املالية الرابع

2التحليل املايل  اخلام�ض
2الن�سب املاليةال�ساد�ض

2التخطيط املايل –  املوازنة النقدية التقديرية ال�سابع
2التخطيط املاىل -  الن�سبة املئوية للمبيعاتالثامن

2اإدارة راأ�ض املال العاملالتا�سع
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ال�صوؤون العلمية

2بيان تدفق الأموال  العا�سر
2الدارة املالية من منظور ا�سالمىاحلادي ع�سر

2العائد واخلطرالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع :
1. الإدارة املالية - �سيد الهواري .

2. التمويل والإدارة املالية - �سوقي ح�سني عبد الله
3. الإدارة املالية والتمويل - حممد �سالح احلناوي. 

4. الإدارة املالية – اإ�سماعيل حممد الأزهري.
5. اإدارة وتقومي امل�سروعات – زكي مكي اإ�سماعيل.

6. الإدارة املالية – حممد �سعيد عبد الهادي.
7. التمويل واإ�سالح خلل الهياكل املالية – �سمري حممد عبد العزيز.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
املن�ساآت 

املتخ�س�سة 
)2(

مت- �س ال�ساد�س
د 618

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر املعاجلات يف اق�سام امل�سرف وحما�سبة �سركات التاأمني   

واملن�ساآت غري الهادفة للربح.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب باأنواع بع�ض املن�ساآت املتخ�س�سة واملعاجلة   .1
املحا�سبية لأعمالها.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2املعاجلة املحا�سبية يف ق�سم خطابات ال�سمانالأول 
2املعاجلة املحا�سبية يف ق�سم العتمادات امل�ستنديةالثاين 
امل�سرفية الثالث احلوالت  ق�سم  يف  املحا�سبية  املعاجلة 

وال�سرف الأجنبي
2

امل�سرفية الرابع احلوالت  ق�سم  يف  املحا�سبية  املعاجلة 
وال�سرف الأجنبي

2

يف اخلام�ض العمومية  وامليزانية  اخلتامية  احل�سابات  اإعداد 
امل�سارف التجارّية وحتليل القوائم املالّية

2

يف ال�ساد�ض العمومية  وامليزانية  اخلتامية  احل�سابات  اإعداد 
امل�سارف التجارّية وحتليل القوائم املالّية

2

2املحا�سبة يف �سركات التاأمنيال�سابع
2املحا�سبة يف �سركات التاأمنيالثامن
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ال�صوؤون العلمية

2املحا�سبة يف �سركات التاأمنيالتا�سع
2املحا�سبة يف املن�ساآت غري الهادفة للربحالعا�سر

2املحا�سبة يف املن�ساآت غري الهادفة للربحاحلادي ع�سر
2املحا�سبة يف املن�ساآت غري الهادفة للربحالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

د. حلمي عبد الفتاح الب�سبي�سى، درا�سات يف حما�سبة البنوك التجارّية .   .1
د. رم�سان غنيم ود.م�سطفىمتويل،حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة ،) القاهرة:   .2

دار النه�سة العربية ، 1992م(.
د. �سالح �سليمان عيد واأ.اأحمد خليفة ، حما�سبة امل�سارف و�سركات التاأمني ،   .3
)من�سورات كلية املحا�سبة – غريان / ليبيا / جامعة اجلبل الغربي ، القاهرة: 

املكتبة الأكادميية ، 1992م (.
د. دلل �سادق بطر�ض ، حما�سبة املن�ساآت املتخ�س�سة يف �سركات التاأمني –   .4

اجلمعيات التعاونية ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر ، 1983م (.
 ، التعاونية  واجلمعيات  التاأمني  �سركات  حما�سبة   ، ب�سادي  �سوقي  حممد  د.   .5

)القاهرة: دار الفكر العربي ،1984م(.
د. عبد العزيز اخلياط ، ال�سركات يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون الو�سعي ،   .6

عمان ، 1390هـ .
د. حممد كمال عطية ، حما�سبة ال�سركات وامل�سارف يف النظام الإ�سالمي ،   .7

الحتاد الدويل للبنوك.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املراجعة
)2(

مت- �س ال�ساد�س
د 619

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

املراجعة 
)1(

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر كيفية مراجعة الأ�سول واللتزامات واملراجعة الإلكرتونية   

وا�ستخدام العينات يف عملية املراجعة والتقارير اخلا�سة.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب مباهية مراجعة احل�سابات ، ومتكينه على   .1
التدقيق والتحقق من كافة القوائم.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2اجراءات التحقق من الأ�سول الثابتة.الأول 
2                     اجراءات التحقق من الأ�سول ااملتداولةالثاين
وطويلة الثالث ق�سرية  اللتزامات  من  التحقق  اجراءات 

الجل.
2

2اإجراءات التحقق من حقوق امللكيةالرابع
2تقرير املراجع.اخلام�ض
2ا�ستخدام العينات الح�سائية يف املراجعة.ال�ساد�ض

2املراجعة يف ظل النظمةاللكرتونية.ال�سابع
2معايري املراجعة اللكرتونية.الثامن

2املراجعة امل�ستمرة يف ظل النظمةاللكرتونية.التا�سع 
2التقارير اخلا�سة.العا�سر

2املنظمات والهيئات املهنية.احلادي اع�سر
2ور�ض عملالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
د. عي�سي حممد اأبو طبل ، درا�سات يف امل�سادر واملراجعة والفح�ض ، )القاهرة:   .1

دار النه�سة العربية ، د.ت( .
د. متويل حممد اجلمل ود.عبد املنعم حممود عبد املنعم ، امل�سادر واملراجعة –   .2

الإطار النظري واملجال التطبيقي ، )القاهرة: دار النه�سة العربية ، 1980م(.
اإدري�ض عبد ال�سالم ا�ستيوي ، امل�سادر واملراجعة معايري واإجراءات ، )م�سراته:   .3

الدار اجلماهريية للن�سر والتوزيع ، 1990م( .
د. عبد املاجد عبد الله ح�سن ، مبادئ امل�سادر واملراجعة بني النظرية والتطبيق،   .4

)اأم درمان: دار جامعة اأم درمان الإ�سالمّية ، 2002م( .
د. وجدي حامد حجازي ، اأ�سول املراجعة الداخلية )مدخل عملي تطبيقي ( ،   .5

دار التعليم اجلامعي ، 2011م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
القومية

مت- �س ال�ساد�س
د 620

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر الطار العام للمحا�سبة القومية وقطاعات القت�ساد القومي   

وكيفية ح�ساب الدخل القومى والناجت القومي.
اأهداف املقرر:  

والناجت  القومي  الدخل  ح�ساب  بكيفية  الطالب  تعريف  اإىل  املادة  هذه  تهدف   .1
القومّي من خالل املحا�سبة القومّية .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

املحا�سبة القومية تعريفها واأهدافها وعالقتها بالعلوم الأول 
الأخرى

2

املفاهيم القت�سادية الأ�سا�سية للمحا�سبة القومية: )اإجمايل الثاين
الناجت القومي، الدخل القومي، الإنفاق القومي(

2

احل�سابات الوظيفية القومية للقطاعات القت�سادية:الثالث
- احل�سابات الوظيفية القومية لقطاع الأعمال

2

2- احل�سابات الوظيفية القومية للقطاع العائليالرابع
2- احل�سابات الوظيفية القومية للقطاع احلكومياخلام�ض
العامل ال�ساد�ض لقطاع  القومية  الوظيفية  احل�سابات   -

اخلارجي
2

احل�سابات القومّية لالقت�ساد القومّي:ال�سابع
وال�ستثمار  والدخار  والناجت  الدخل  ح�سابات   -

القومي

2
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ال�صوؤون العلمية

2     - امليزانية القوميةالثامن
2     - ح�سابات التدفقات النقدية  التا�سع
2     - جداول املدخالت واملخرجاتالعا�سر

2     - ميزان املدفوعاتاحلادي ع�سر 
2     - موازنة النقد الأجنبيالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

/ ومطبعة  مكتبة  الإ�سكندرية:   (، القومية  املحا�سبة   ، املليجي  ال�سيد  د.فوؤاد   .1
الإ�سعاع ، 2002م(.

د.حممد اإبراهيم اجلاك ح�سب الله ، املحا�سبة احلكومية والقومية ،) اخلرطوم:   .2
طبعة جي تاون ، 2005م (.

احلكومية  املحا�سبة   ، حممد  اآدم  ود.الهادي  متويل  حممد  الدين  د.ع�سام   .3
والقومية ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر ، د.ت (.

: دار  )القاهرة   ، املحا�سبة احلكومية والقومية   ، الله  د . حممود �سوقي عطا   .4
النه�سة العربية ، 1976م (. 

د. ح�سن حممود اأبو زيد ، املحا�سبة القومية .   .5
د. عبا�ض مهدي ال�سريازي ، اأ�سول املحا�سبة القومية ، دار النه�سة العربية،   .6

1992م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
�سركات 
االأموال

مت- �س ال�ساد�س
د 621

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر �سركات امل�ساهمة  وتكوينها والجراءات املحا�سبية التى   

تتم فيها.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل جعل طالب الق�سم ملمًا بالأنواع املختلفة لل�سركات والتعرف   .1
على الإجراءات والعمليات املحا�سبية التي تتم يف �سركات امل�ساهمة

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

�سركات الأول وخ�سائ�ض  القانوين  الأ�سا�ض 
امل�ساهمةوا�سباب ن�ساأة �سركات امل�ساهمة

2

2املحا�سبة عن حقوق امللكية يف �سركات امل�ساهمةالثاين
2املعاجلات املحا�سبية لالكتتاب يف الأ�سهمالثالث
2الأرباح غري املوزعةالرابع

2ال�سندات )مفهومها وخ�سائ�سها(اخلام�ض
طريق ال�ساد�ض عن  والتمويل  الأ�سهم  طريق  عن  التمويل 

ال�سندات
2

2اإثبات الوقائع اخلا�سة بال�سنداتال�سابع
2عالوة وخ�سم اإ�سدار ال�سنداتالثامن

الفوائد امل�ستحقة رد ال�سندات املال املخ�س�ض لرد التا�سع
ال�سندات

2

2قائمة الدخل املن�سورةالعا�سر
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ال�صوؤون العلمية

2قائمة املركز املايل املن�سورةاحلادي ع�سر 
2ت�سفية �سركات امل�ساهمةالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
املراجــع:

يف  والعملية  العلمية  الأ�سول   ، حممود  املنعم  ود.عبد  منر  حممود  حلمي  د.   .1
دار  القاهرة:   (، الأ�سخا�ض  – �سركات  الأول  – اجلزء  ال�سركات  حما�سبة 

النه�سة العربية ، 1981م (.
يف  والعملية  العلمية  الأ�سول   ، حممود  املنعم  ود.عبد  منر  حممود  حلمي  د.   .2
حما�سبة ال�سركات – اجلزء الثاين – �سركات الأموال ، )القاهرة: دار النه�سة 

العربية ، 1986م (.
 – – اجلزء الأول  ال�سركات  د. م�سطفى كامل متويل حممد ، املحا�سبة يف   .3

�سركات الأ�سخا�ض ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر و�سنة الن�سر (.
د. م�سطفى كامل متويل حممد ، املحا�سبة يف ال�سركات – اجلزء الثاين –   .4

�سركات الأموال ، )القاهرة: دار النه�سة العربية ، د.ت( .
د. نا�سر نور الدين عبد اللطيف ،  حما�سبة �سركات الأ�سخا�ض والأموال  ،   .5

الدار اجلامعية ، 2008.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
امل�سارف 
االإ�سالمية

مت- �س ال�ساد�س
د 622

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
و�سيغ  التقليدية  مع  ومقارنتها  ال�سالمية  امل�سارف  املقرر  هذا  يتناول   

التمويل ال�سالمية وكيفية تطبيقها يف امل�سرف.
اأهداف املقرر:

تهدف هذه املادة اإىل تزويد طالب املحا�سبة مبعامالت التمويل الإ�سالمّية وكيفية   .1
تطبيقها والعمل بها من خالل العمل امل�سريف .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

2امل�سارف الإ�سالمّية ن�ساأتها وتعريفها واأهدافهاالأول
2اخل�سائ�ض الأ�سا�سية للم�سارف الإ�سالمّيةالثاين
اخلريطة الثالث و  للم�سرف  التنظيمي  الهيكل  تعريف 

التنظيمية للم�سرف الإ�سالمي
2

وامل�سارف الرابع الإ�سالمّية  امل�سارف  بني  الختالف 
التقليدية

2

)تعريف اخلام�ض الإ�سالمّية  امل�سارف  حما�سبة  معايري 
املعايري واأهدافها وتطورها التاريخي(

2

2معيار العر�ض والإف�ساح العامال�ساد�ض 
2معيار املرابحة واملرابحة لالأمر بال�سراءال�سابع
2معيار التمويل بامل�ساربةالثامن

2معيار التمويل بامل�ساركةالتا�سع 
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ال�صوؤون العلمية

الإ�سالمّية العا�سر ال�ستثمار  ل�سيغ  املحا�سبية  املعاجلات 
)املرابحة ، امل�ساربة ، امل�ساركة(

2

املعاجلات املحا�سبية للعمليات الإ�سافّية يف امل�سارف احلادي ع�سر
الإ�سالمّية

2

املعاجلات املحا�سبية للعمليات الإ�سافّية يف امل�سارف الثاين ع�سر
الإ�سالمّية

2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع:

ن�سر الدين ف�سل املويل حممد ، امل�سارف الإ�سالمّية – حتليل نظري ودرا�سة   .1
 ، والن�سر  للطباعة  العلم  دار  )الريا�ض:   ، اإ�سالمي  م�سرف  علي  تطبيقية 

1985م(.
د. نوال ح�سني عبا�ض ، املوؤ�س�سات املالّية ، )غري معروف مكان الن�سر والنا�سر   .2

، د.ت( .
اأ. فوؤاد توفيق يا�سني و اأ.اأحمد عبد الله دروي�ض ، املحا�سبة امل�سرفية ، )عمان:   .3
الله  عبد  املاجد  د.عبد  1996م(.-   ، والتوزيع  للن�سر  العلمية  اليازوري  دار 
ح�سن ، حما�سبة املن�ساآت املالّية املتخ�س�سة ، )اأم درمان: دار جامعة اأم درمان 

الإ�سالمّية للطباعة والن�سر ، 1998م( .
د. حممد كمال عطية ، حما�سبة ال�سركات وامل�سارف يف النظام الإ�سالمي ،   .4

الحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية ، 1404هـ . 
د. عبد الغفار حنفي ود. عبد ال�سالم اأبو قحف ، تنظيم واإدارة البنوك ، املكتب   .5

العربي احلديث ، 2007م.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حما�سبة 
الزكاة

مت- �س ال�ساد�س
د 623

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر الطار العام ملحا�سبة الزكاة وحتديد وعاء الزكاة لالأفراد   

ومقدار الزكاة وانواع الزكاة املختلفة وم�سارفها.
اأهداف املقرر:

القدر  ، حتديد  وال�سركات  لالأفراد  الزكاة  وعاء  اإىل حتديد  املادة  هذه  تهدف   .1
اأموال  املو�سوعية يف حت�سيل و�سرف  و  العدالة  وتر�سيخ   ، للزكاة  املدفوع 

الزكاة.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفهوم حما�سبة الزكاة و�سروطهاالأول

2دور وعاء الزكاة يف التنمية الجتماعيةالثاين 
2اأ�س�ض قيا�ض وعاء الزكاةالثالث
مبحا�سبة الرابع وارتباطها  املحا�سبية  واملعايري  الفرو�ض 

الزكاة
2

2زكاة الدخل ال�سخ�سياخلام�ض
2زكاة دخل املهن احلرة ال�ساد�ض
املال ال�سابع  راأ�ض  اأ. طريقة �سايف  التجارة:  زكاة عرو�ض 

العامل 
2

2ب. طريقة راأ�ض املال امل�ستثمرالثامن
2زكاة امل�ستغالتالتا�سع
2زكاة الزروع واملعادن والنقودالعا�سر

2قيا�ض وعاء الزكاة يف �سركات الأموال. احلادي ع�سر
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ال�صوؤون العلمية

2قيا�ض وعاء الزكاة يف �سركات التاأمني .الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

امل�سادر واملراجع:
ع�سام الدين حممد متويل ، حما�سبة الزكاة .  .1

ع�سام الدين حممد متويل ، حما�سبة الزكاة ودورها يف التنمية الجتماعية.  .2
د.ح�سني �سحاتة ، حما�سبة الزكاة .   .3

د.عبد ال�ستار اأبو غده ، فقه وحما�سبة الزكاة .   .4
د.فوؤاد ال�سيد املليجى ، حما�سبة الزكاة .   .5

د.م�سطفى كامل متويل ، حما�سبة الزكاة وال�سرائب يف ال�سودان – املبادئ   .6
العلمية والأ�سول العملية.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

التحليل 
املايل

مت- �س ال�ساد�س
د 624

الدبلوم �ساعتان
الو�سيط

دبلوم 
املحا�سبة

-

و�سف املقرر:
املالية  الن�سب  اإيجاد  وكيفية  وجمالته  املايل  التحليل  املقرر   هذا  يتناول   

املختلفة.
اأهداف املقرر : 

يهدف هذا املقرر اإىل التعريف بالتحليل املايل واأهميته واأ�ساليبه وكيفية حتليل   .1
القوائم املالية.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف التحليل املايل واأهميتهالأول
2اأ�ساليب واأغرا�ض التحليل املايل الثاين
2اأ�ساليب واأغرا�ض التحليل املايلالثالث
2اأ�سا�سيات التحليل املايلالرابع

2مقومات وحمددات التحليل املايلاخلام�ض
2اأنواع التحليل املايلال�ساد�ض

2القوائم املالية حتليل قائمة الدخلال�سابع
2حتليل قائمة املركز املايلالثامن

2حتليل قائمة التدفقات النقديةالتا�سع
2حتليل قائمة التغري يف حقوق امللكيةالعا�سر

2حتليل الن�سب املاليةاحلادي ع�سر
2حتليل الن�سب املاليةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع :
د. ها�سم ح�سبو، الجتاهات احلديثة يف التحليل املايل واملحا�سبي ، القاهرة   .1

1980م.
د. �سادق احل�سيني، التحليل املايل واملحا�سبي، الأردن 1998 .  .2

د. حممد �سالح احلناوي واآخرون، الإدارة املالية )التحليل املايل للم�سروعات   .3
اجلديدة( ، املكتب اجلامعي احلديث، 2009م.
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ــــــــــــــــــــــــــَة َخاتمِ
احلمد لله الذي وفقنا لإعداد وو�سع مقررات ومفردات مناهج هذه الكلية   
مب�سمى دليل كلية العلوم الإدارية،  يف هذا الكتيب الذي بني يديكم، والذي مت وفقًا ملا 
وقف عليه العلماء واملخت�سني يف جمال تخ�س�سات الكلية )الإدارة واملحا�سبة( حيث 
ت�سمنت هذه املقررات واملفردات كل ما يدور حول الدرا�سات الإدارية واملحا�سبية 
املوؤ�سلة التي متت اإجازتها يف موؤمتر علمي جامع مبباين وزارة التعليم العايل �سمل 
كل جامعات ال�سودان والدول العربية والأفريقية مب�سمى تاأ�سيل العلوم والذي كان 
ذوي  الأ�ساتذة  من  نخبة  فيه  و�سارك  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  برعاية 
اخلربة والكفاءة العالية يف هذا املجال. فاأ�سبحت هذه املناهج حمكمة ت�سهم يف �سد 
والإنتاجية  الإنتاج  وزيادة  تطويره  على  وتعمل  واملحا�سبي،  الإداري  العمل  حاجة 
املقدر  هذا اجلهد  يكون  اأن  اأملني  للدولة،  واملحا�سبية   الإدارية  ال�سيا�سات  وتخدم 

وامللمو�ض اإ�سافة حقيقية يف ميادين العلم والعمل.
ويف اخلتام ن�ساأل املوىل عز وجل اأن يجعلنا من العاملني بالعلم واملخل�سني   
فيه واأن يوفق العاملني يف هذه املوؤ�س�سة التعليمية خلدمة اأهدافها ور�سالتها واحلمدلله 

رب العاملني .

د. عبداملجيد الهادي عبدالعزيز
عميد الكلية
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