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 أساسُاخ اإلدارج)1( 

 لطالب السنح األولً 

 تىصُف المقزر 

 

 :إلً المقزر هذا َهذف

ألقاتييحوظا األ يياظحييٌظتسدَيياظم ييار،ظرنًُظًيياخ ظاتسدَيياظ-توخَيي -تُظييَى-توضييَرظائيياإلدظرة رألجظريةاةييَحظ ت  ييَظ .1

 انَحظارنكفاءجظنها.رنفع

ظ .2 ظ رةَتاج ظرنًُظًاخ ظحٌ ظرنً تهفح ظرنوئَفَح ظرة رألرخ ظم ار،ظاعًم ظارنت سٍٍ-تساٍا ظرنثشرٍح-رنتسوٍا-رنشررء -رنًورأل 

ظرة رألجظرنًانَحو.

 أساسُاخ المحاسثح)1( 

 لطالب السنح األولً 

 تىصُف المقزر 

ظتعرٍدظرن البظتانًثا ئظارنُظرٍاخظارُ ظإني ظرنًدرأل ظرنسساتاخ ظٍها،ظ ذر ظرنتعرٍدظتً رخاخظمَظًح ظإني ظرضاحح  نَاخظرنًساةثَح

ظايعرحَحظكَفَحظتسهَمظريزارثظرنًانَحظاكَفَحظتسدَمظرندَو ظرنًساةثَحظذرخظرنصهحظاكَفَحظتسدَمظرنثَاَاخظرنًساةثَحظاترزَههاظإنيظ حتر

ظ كشو،ظ ظرنًانَح ظارندورإلى ظرنًررخعح ظيَسرٌ ظإعار  ظاكَفَح ظارنًَسرََح  ظيٍظتسهَمظريةتاذ ظرالةتفا ج ظاكَفَح ظرنعًويَحو  ظرنًَسرََح رناخم 

ظرنثَاَاخظرنًساةثَحظحٌظعًهَحظصُعظرندررألظرة رألً

 المذخل إلً علم االقتصاد 

 لطالب السنح األولً 

 تىصُف المقزر 

ظ ظإني ظرنًدرأل ظرنٍها،ظ ذر ظتانتَاألرخ ظظرإلَسَحتعرٍدظرن انة ظرالقتصا ً ظرنفكر ظئمحٌ ظرالقتظحٌ ظرنفكر ظت وأل ظرنوقاإلعصا ً ظات وأل

ظارالقتصا ٍح ظماظ  ظرنتٌظتصا ح  ظرنكثَرظيٍظرنًشكالخظرالقتصا ٍح ظاحهى ظيٍظرنتصاًظناألرةح ظناىظرن انةظتًكُ  ظَظرٍح تكوٍٍظقاعاج

ظ.تساثظزولظزَات ظرنعًهَح

 مهاراخ الحاسىب )1( 

 لطالب السنح األولً 

 تىصُف المقزر 

ظحٌظرةت اريا ظظريكثرظرنثرريحظحٌظارنُظرٍحظرنعًهَحظريةانَةظالةت اروظرنالزيحظرنكًثَوترظتًهاألرخظرن البظتساٍاظإنيظرنًدرألظ ذرظٍها،

ظ .ارنًصرحَحظرنتداألٍحظريعًال

 (2أساسُاخ اإلدارج) 

 لطالب السنح األولً 

 تىصُف المقزر 

ظ:و ظا وظٍها،ظإني1ٍعاظ ذرظرنًدرألظرةتكًاال ظنًدرألظمةاةاخظرة رألجظ 

 فة من المنظمات، وفقًا لمعايير التقسيم المختمفة.توضيح األنواع المختمظ .1
 توضيح عممية اتخاذ القرارات، وأساليبيا العممية المختمفة. .2
 توضيح المسؤولية االجتماعية لإلدارة بالنسبة لممجتمع الموجودة فيو. .3

 الجمهىرَح العزتُح السىرَح 

 جامعح حماج  

 كلُح االقتصاد/ التمىَل والمصارف 
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رة رألجظعهيظظ-إ رألجظريزياخظ-َحرة رألجظرنَاتاَ-إٍضاذظم ىظرنُظرٍاخظرة رألٍحظارنًارألشظرة رألٍحظرنساٍثحظ رة رألجظتاي ار، .4

 إعا جظ ُاةحظرة رألجو.ظ-إ رألجظرنتغََرظ-رنًكشو،

ظتوضَرظإ رألجظرندو جظرنشايهحظايررزمظت وأل ا ظاشراطظت ثَدهاظحٌظيُظًاتُا. .5

 أساسُاخ المحاسثح )2( 

 لطالب السنح األولً 

 تىصُف المقزر 

و ظيعظرنتعرٍدظتانتسيوٍاخظرندر ٍيحظ1رةتهاظحٌظيدرألظمةاةَاخظرنًساةثحظ ٍها،ظ ذرظرنًدرألظإنيظرةتكًالظرنًوضوعاخظرنتٌظةثاظ أل  

ظرنً تهفحظرنتٌظتظهرظعُاظَهاٍحظرنااألجظرنًانَح ظظإضاحح ظإنيظتساٍاظياىظرَعكاشظرنتسوٍاخظرندر ٍحظعهيظي رخاخظرنُظاوظرنًساةثٌ.

 لُة الثحث العلمٍأسا 

 لطالب السنح األولً 

 تىصُف المقزر 

تساٍاظرن انةظتًفهووظرنثسجظرنعهًٌظاَتاإلد ظاخصاإلص  ظاتكوٍٍظش صَحظرنثازج ظإضاحح ظإنيظتَاٌظم ًَحظرنثسجظألظٍها،ظ ذرظرنًدر

ظرنعهًٌظحٌظزمظرنًشكالخظرناألرةَحظارنت ثَاظعهيظرنورقعظرنعهًٌ.

 الزَاضُاخ العامح 

 لطالب السنح األولً 

 تىصُف المقزر 

ىظرنرٍاضَحظريةاةَحظتًهَار ظالةت اريهاظحٌظرنًدرألرخظريخرىظيثمظرنرٍاضَاخظرالقتصا ٍح ظٍها،ظ ذرظرنًدرألظإنيظتساٍاظرن هثحظتانًفا َ

.ارالقتصا ظرنرٍاضٌظاتسوثظرنعًهَاخظاألٍاضَاخظرنتأيٍَظايدرألرخظرةزصاءظرنً تهفح  

 االقتصاد الجزئٍ 

 لطالب السنح الثانُح 

 تىصُف المقزر 

مساعدة الطالب عمى ، و طة الجيدة ببعض األسس والمبادئ العامة لعمم االقتصادتمكين الطالب من اإلحاييدف ىذا المقرر إلى 
ظزيادة معرفة الطالب بالمشكل االقتصادية وآليات حميا.لقيام بتحميل الظواىر االقتصادية، إضافًة إلى ا

 محاسثح الشزكاخ )1( 

 لطالب السنح الثانُح 

 تىصُف المقزر 

جراءات تأسيسيا، و الطالف يعر ت ييدف ىذا المقرر إلى العمل المحاسبي في شركات إجراءات ب يفالتعر ب بأشكال الشركات وا 
ظلشركة األشخاص بما فييا حقوق والتزامات كل شريك. ف عمى آلية إعداد حسابات النتيجةالتعر األشخاص، إضافة إلى 

 مثادئ االحصاء 

 لطالب السنح الثانُح 

 تىصُف المقزر 

تقوية إدراك الطالب وامكانياتو العممية في ، و تمف األدوات واألساليب اإلحصائيةين الطالب من استخدام مختمكييدف ىذا المقرر إلى 
تمكين الطالب من فيم عممية التخطيط  ، إضافًة إلىواالجتماعيمن متابعة أنواع النشاط االقتصادي  وتمكينالحياة، و مختمف مجاالت 

 النتائج.واإلدارة من خالل استقراء 

 مقزر مهاراخ حاسىب )2( 

 لطالب السنح الثانُح 

 تىصُف المقزر 
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 من تمكنيم التي++(  C أو Pascal) البرمجة لغات باستخدام األساسية البرمجة مفاىيم عمى الطالب تعريف المقرر إلى ىذا ييدف
 بسيطة. برامج إلنشاء معينة برمجة لغات استخدام ثم ومن الخوارزميات فيم

 مقزر مثادئ المالُح العامح 

 لطالب السنح الثانُح 

 تىصُف المقزر 

لمام الطالب باألمور القانونية واالقييدف ىذا المقرر إلى  باآلثار االقتصادية و تعريفتصادية والسياسية لممالية العامة، و تعريف وا 
 مة في توزيع وا عادة توزيع الدخل.اتعريف الطالب بأىمية ودور الموازنة العماعية لمنفقات واإليرادات العامة، إلى جانب واالجت

 مقزر االقتصاد الكلٍ 

 لطالب السنح الثانُح 

 تىصُف المقزر 

ة في استخدام األساليب الكمية في دراسيم تمكين، و بالمفاىيم األساسية في االقتصاد الكميتزويد الطالب ييدف ىذا المقرر إلى 
ظأىم نظريات االقتصاد الكمي.ب تعريفالمتغيرات والظواىر االقتصادية، إلى جانب ال

 مقزر محاسثح شزكاخ)2( 

 لطالب السنح الثانُح 

 تىصُف المقزر 

الشركات المساىمة وتأسيسيا، والتعرف عمى إجراءات العمل المحاسبي في شركات األموال، إلى يف بالتعر  ييدف ىذا المقرر إلى
 بما فييا حقوق والتزامات كل مساىم. جانب التعرف عمى آلية إعداد حسابات النتيجة لشركة األموال

  

 مقزر الزَاضُاخ االقتصادَح والمالُح 

 لطالب السنح الثانُح 

 تىصُف المقزر 

شددرو وصددياتة وتعمددم كيفيددة معالجددة مختمددف الظددواىر االقتصددادية والماليددة واإلداريددة وذلددك باسددتخدام األدوات إلددى ييدددف ىددذا المقددرر 
ة فددي كمددا ييدددف لتعريددف طددالب الكميددة بددأىم األدوات والوسددائل الرياضددية واالحتماليددة الحديثددة الالزمدد، واالحتماليددةوالطددرق الرياضددية 

 ت بعد تخرجو وتواجده بسوق العمل.اكتساب الطالب لمميارات الرياضية لمتعامل مع مختمف البيانا، مع الحياة االقتصادية المعاصرة
 مقزر القانىن التجارٌ 

 لطالب السنح الثانُح 

 تىصُف المقزر 

التعرف على طبٌعة األعمال التجارٌة ، ووموضوعه ومصادره وطالاته (بري، بحري، جوي)التعرف على مفهوم المانون التجاري 

التعرف على مختلف األحكام واألسس المانونٌة ومدى ضرورة وجود لانون ، إضافة إلى والتمٌٌز بٌنها وبٌن األعمال المدنٌة

ظ.تجاري

 مقزر االحصاء التطثُقٍ 

 لطالب السنح الثانُح 

 تىصُف المقزر 

أن يتعمم الطالب كيفية القيام باختبار الوصفي االستداللي )االستنتاجي(، و  أن يدرك الطالب مفيوم اإلحصاءإلى ييدف ىذا المقرر 
حصائية لمتأكد من درجة الثقة من اختبار الفروض اإل وتمكين(، و الفرضيات اإلحصائية المتعمقة بمؤشرات المجتمع )متوسط، نسبة....

 والثبات واستخدام اختبارات مستوى الداللة.
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 مقزر اللغح االنكلُزَح)1.2.3.4( 

 لطالب السنح األولً و الثانُح 

 تىصُف المقزر 

 

واق العمل ييدف ىذا المقرر إلى تقوية الميارات المغوية األساسية التي من شأنيا مساعدة الطالب عمى تأدية عمميم بنجاو في أس
العالمية، مواد ىذا المقرر تغطي االستخدامات اليومية لمغة االنكميزية في مجال األعمال، استماعّا وتحدثًا وقراءًة إضافة إلى 
ميارات الكتابة، وذلك من خالل من مجموعة من التمارين الموجية أو تير الموجية، واليدف من ذلك ىو معرفة كيفية استخدام 

 نكميزية وفقًا لممستوى الذي يتقنو، إضافة إلى تنمية مياراتو المغوية.الطالب لمغة اال

 مقزر اإلدارج المالُح 

 لطالب السنح الثالثح 

 تىصُف المقزر 

ظ:إنيظرنًدرألظ ذرظٍها،

 النسب المالية المختمفة(. –استخدام أدوات التحميل المالي )التحميل األفقي والعمودي لمقوائم المالية  .1
 مصادر التمويل المختمفة وذلك باختيار المصدر األقل تكمفة. كيفية تحديد .2
اتخاذ القرارات االستثمارية الحاسمة المعتمدة عمى أساس التحميل والمقارنة العممية بين أدوات التحميل المختمفة متبعًا  .3

 األسموب العممي.
ظ

 مقزر النقىد والمصارف 

 لطالب السنح الثالثح 

 تىصُف المقزر 

ظ:إنيظرنًدرألظ ذرظٍها،

 تعريف الطالب بوظائف ودور النقود والمصارف وأىميتيا لالقتصاد.  .1
 التأكيد عمى أىمية السياسات النقدية في الخطة االقتصادية واالجتماعية. .2
 إيضاو النظام النقدي وأجزائو وكيفية أدائو وتحقيق أىدافو. .3

 مقزر التنمُح االقتصادَح 

 لطالب السنح الثالثح 

 تىصُف المقزر 

 :إلى المقرر ىذا ييدف

 تزويد الطالب بالمعرفة حول تحديد مفيوم التنمية االقتصادية ومحدداتيا. .1
كيفية تحقيق التنمية االقتصادية بأفضل الطرق واألساليب من أجل استغالل الموارد االقتصادية أفضل استغالل  .2

 ممكن.
 المصزفُح المعلىماخ نظم مقزر 

 لثحلطالب السنح الثا 

 تىصُف المقزر 

 :إلى المقرر ىذا ييدف
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 مالية(.-وظيفية-تزويد الطالب بمفيوم نظم المعمومات المصرفية )إدارية .1
 تعريف الطالب بكيفية إعداد قواعد البيانات الخاصة بنظم المعمومات المصرفية. .2
 تعريف الطالب بكيفية حماية وسرية نظم المعمومات المصرفية. .3

 مقزر مثادئ التسىَق 

 لطالب السنح الثالثح 

 تىصُف المقزر 

ظ:إنيظرنًدرألظ ذرظٍها،

 تقديم المعارف التسويقية الحديثة لمطالب في التسويق المصرفي بأسموب يساعدىم عمى التفكير اإلبداعي والتطبيقي. .1
 تمكين الطالب من الميارات التسويقية المالئمة لطبيعة األسواق المتغيرة باستمرار. .2

 مقزر محاسثح التكالُف 

 لطالب السنح الثالثح 

 تىصُف المقزر 

ظ:ييدف ىذا المقرر إلى

 .بمصطمحات محاسبة التكاليفتعريف الطالب  .1
 .حميل عناصر التكاليف وتخصيص التكاليف تير المباشرة .2
 .كيفية تحديد التكمفة لوحدة المنتج .3

مقزر إدارج المؤسساخ المالُح  

 لطالب السنح الثالثح 

 تىصُف المقزر 

ظٍها،ظ ذرظرنًدرألظإني:

 التعرٌف بالمؤسسات المالٌة وأنواعها  -1
 دراسة أهم مصادر األموال واستخداماتها فً المؤسسات المالٌة  -2
 شرح سٌاسات االستثمار فً المؤسسات المالٌة  -3
 دراسة المداخل المتبعة فً توظٌف موارد المؤسسات المالٌة بالشكل األمثل. -4

 

 مقزر التجارج الذولُح 

 لطالب السنح الثالثح 

 تىصُف المقزر 

 :إلى المقرر ىذا ييدف

رفع السوية المعرفية والعممية لمطالب بقضايا وأىمية ونشأة التجارة الدولية وأسس قياميا والعوامل المؤثرة عمييا والبيئة  .1
 الناظمة لقيام التجارة الدولية.

 التكتالت االقتصادية الدولية.لي و التعرف عمى النظام النقدي الدولي ومؤسسات التمويل الدو  .2
 تعريف الطالب بالدور المتزايد لمشركات متعددة الجنسيات في التجارة الدولية واألزمات الدولية وأثرىا عمى التجارة الدولية. .3

 مقزر التشزَعاخ المالُح والمصزفُح 

 لطالب السنح الثالثح 

 تىصُف المقزر 
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 :إلى المقرر ىذا ييدف

 تشرٌعات فً المجال المالً والمصرفًالتعرف على أهم ال -1
 التعرف على مدى تأثٌر هذه التشرٌعات فً إطار المانون السوري وآخر ما طرأ علٌها من تعدٌالت -2

ظمعرفة بنٌة النظام السوري فً إطار السلطة النمدٌة وااللتصادٌة -3

 

 مقزر دراساخ الجذوي االقتصادَح للمشزوعاخ االستثمارَح 

 لطالب السنح الثالثح 

 تىصُف المقزر 

 :إلى المقرر ىذا ييدف

 .اللتصادٌة للمشروعات االستثمارٌةالتعرف بالمبادئ األساسٌة الخاصة بإعداد دراسات الجدوى ا .1
التعرف على كافة الدراسات المتعلمة بالمشروعات االستثمارٌة وصوالً لتصورات مبدئٌة عن نتائج المشروعات  .2

 لبل البدء بها.
 الحاسوب فً مراحل إعداد دراسات الجدوى االلتصادٌة.شرح كٌفٌة استخدام  .3

 مقزر التمىَل الذولٍ 

 لطالب السنح الثالثح 

 تىصُف المقزر 

 :إلى المقرر ىذا ييدف

 تعرٌف الطالب بالمفاهٌم والنظرٌات المتعلمة بالتموٌل الدولً وما ٌرتبط به من موضوعات .1

 .طٌات فً األسواق الدولٌة ومصادر التموٌل المختلفةإكساب الطالب المهارات الالزمة للتعامل مع المع .2

 

 مقزر محاسثح المنشآخ المالُح 

 لطالب السنح الثالثح 

 تىصُف المقزر 

 :إلى المقرر ىذا ييدف

 .بمصطمحات محاسبة المنشآت المالية )بنوك، شركات تأمين(تعريف الطالب  .1
 نشآت األخرى تعريف الطالب بمفيوم المنشآت المالية واختالفيا عن الم .2

 .تعريف الطالب بالنظم المحاسبية لمبنوك التجارية وشركات التأمين .3

 

 

 

 

 

 

 مقزر إدارج االستثمار والمحافظ االستثمارَح 

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

1. . 

ظ:إنيظتًكٍَظزٍا جظيعرححظرن انةظحٌظرنًدرألظ ذرظٍها،
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إلحصائية الالزمة إلجراء الدراسات والبحوث التطبيقية في مختمف أوجو استخدام األساليب الكمية واألدوات الرياضية وا .1
 األنشطة المالية بما فييا الدراسات الميدانية.

اتخاذ القرارات االستثمارية الحاسمة المعتمدة عمى أساس التحميل والمقارنة العممية بين العائد والمخاطرة، متبعًا منيجية  .2
 البحث العممي.

ظارف والميارات المكتسبة في مجال العمل المصرفي والمالي.تطبيق وتنفيذ المع .3

 الشامل الجىدج إدارج مقزر 

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

ظ:إنيظرنًدرألظ ذرظٍها،

  .األخرى تعريف الطالب بموضوعات ادارة الجودة الشاممة في المصارف والمؤسسات المالية  .1
 المؤسسات المصرفية فرق العمل بما يتناسب مع محتوى  وكيفية بناءلشاممة الجودة ا إلدارةتوضيح الشكل التنظيمي  .2
 المتعمقة بالجودة  وتحميل المعموماتجمع  وأنواعيا وكيفيةتعريف الطالب بطبيعة تكاليف الجودة  .3
 تعريف الطالب بمتطمبات تطبيق ادارة الجودة الشاممة في المؤسسات المالية .4

ظ

 مقزر األسالُة الكمُح 

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

 :ييدف المقرر أن يكون الطالب قادرًا عمى
استخدام األساليب الكمية واألدوات الرياضية واإلحصائية الالزمة إلجراء الدراسات والبحوث التطبيقية في مختمف  .1

 أوجو األنشطة المالية بما فييا الدراسات الميدانية.
 مى أساس التحميل والمقارنة العممية، متبعًا منيجية البحث العممي.اتخاذ القرارات الحاسمة المعتمدة ع .2
 تطبيق وتنفيذ المعارف والميارات المكتسبة في مجال العمل المصرفي والمالي. .3

 

 مقزر األسىاق المالُح 

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

ظٍها،ظ ذرظرنًدرألظإني:

 دراسة ماىية األسواق المالية .1
 خل االستثمار في األوراق الماليةالتعريف بمدا .2

ظإلقاء الضوء عمى آلية عمل األسواق المالية .3

 

 مقزر التحلُل المالٍ 

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

ظٍها،ظ ذرظرنًدرألظإني:

ظ

 تعريف الطالب بموضوعات التحميل المالي ومجاالتو. .1



8 

 

 المالي.التعرف عمى مصادر البيانات الالزمة وكذلك أدوات التحميل  .2
 تعميم الطالب كيفية االستفادة من التقارير المالية بتحويميا إلى معمومات مفيدة تساعد في اتخاذ القرار .3

ظ

ظ

ظ

 

مقزر التسىَق المصزفٍ  

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

 :إنيظرنًدرألظ ذرظٍها،

 

 .والتطبٌمً اإلبداعً التفكٌر على المدرة مٌكسبه بأسلوب المصرفً التسوٌك فً للطالب الحدٌثة المهارات تمدٌم.1

 .المصرفٌة الخدمة تمدٌم أسالٌب فً التمدم إطار فً المصارف عمالء مع للتعامل المطلوبة المهارات اكتساب. 2

 

 مقزر المصارف االسالمُح 

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

 :إنيظرنًدرألظ ذرظٍها،

 المي.اإلسالتعرف عمى تقنيات التمويل  .1
 اإلسالمية.وامتصاصيا وتكييفيا بما يناسب الشريعة  األموالالتعرف عمى أدوات ضخ  .2
 بالمشاكل االقتصادية وآليات حميازيادة معرفة الطالب  .3

اسوب في العلوم المالية والمصرفيمقرر تطبيقات الح   

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

ظرنًاوظرن انة:ظإنيظرنًدرألظ ذرظٍها،

لمام بطرق استخدام تقنيات المعمومات في بناء نظم العمميات في المصارف من خالل استخدام نظم إدارة قواعد اإل .1
 البيانات.

نشاء العالقات بين الجداول. .2  القدرة عمى تفكيك البيانات وتوزيعيا عمى الجداول المختمفة ضمن النظام وا 
جراء التحديث واإلضافة والحذف عمييا.تطبيق أساليب استرجاع المعمومات من قاعدة البيانات و  .3  ا 

ظ

ظ

 

 مقزر عملُاخ مصزفُح دولُح 

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

 

 رنها،ظرنعاوظنهذرظرنًدرأل:

 تعريف الطالب باألسواق والعمالت والصيرفة الدولية  .1



9 

 

ظالمصارف واألسواق عمى المستوى الدولي تزويد الطالب بالميارات الالزمة المرتبطة بمختمف العمميات المصرفية التي تتم بين .2

 محلُح مصزفُح عملُاخ مقزر 

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

 رنها،ظرنعاوظنهذرظرنًدرأل:

 شرو القوائم المالية لممصرف  .1
 التفريق بين العمميات الداخمية والخارجية في قائمة المركز المالي لممصرف .2
 الستثمار التعريف بعمميات السمسرة وخدمات ا .3

ظشرو آليات خطط التقاعد وعمميات التأجير .4

 

 مقزر إدارج مخاطز االئتمان 

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

ظ:رنًدرألظنهذرظرنعاوظرنها،

 التعرف على المخاطر التً تتعرض لها عملٌة منح االئتمان .1
 لٌل من مخاطر االئتمانالتعرف على مدى تأثٌر وجود إدارة متخصصة فً مخاطر االئتمان فً التم .2
 التعرف على مختلف أنواع المخاطر التشغٌلٌة ومخاطر السوق والسٌولة المصرفٌة .3

 معاَُز المحاسثح الذولُح 

 لطالب السنح الزاتعح 

 تىصُف المقزر 

ظ:رنًدرألظنهذرظرنعاوظرنها،

 تعريف الطالب بمعايير المحاسبة الدولية. .1
 الية وفق معايير المحاسبة الدولية.تعريف الطالب بطرق إعداد القوائم الم .2

ظتعريف الطالب بأىمية العرض واإلفصاو عن القوائم المالية في ظل المعايير. .3

 

 


