
 في البرنامجشروط القبول 

يتعارض مع الشروط العامة الواردة في تعليمات وزارة التعليم العالي والنظام الساسي لجامعة ظفار  البما 

  ، تطبق شروط القبول التالية

الحاصلون على بكالوريوس   )دون مواد استدراكية ودون سنوات خبرة) ولى: قبول مباشرالالفئة ا-والأ :

  .يقل عن جيد أوما يعادله الفي تخصصات المحاسبة بتقدير 

الحاصلون على بكالوريوس في تخصصات المحاسبة  (مع سنوات خبرة)الفئة الثانية : قبول مباشر –ثانيا 

 . تقل عن سنتين البتقدير مقبول أو ما يعادله، مع خبرة في مجال العمل المحاسبي 

 

الحاصلون على بكالوريوس   )قبول بعد اجتياز مقررات استدراكية وتوفر سنوات خبرة)فئة الثالثة: ال -ثالثا 

قتصاد الدارية أوكليات التجارة أوكليات اخرى غير المحاسبة من كليات العلوم االفي جميع التخصصات اال

اكية بنجاح، وهذه المواد مواد استدر أربعةأوما يعادلها. ويتوجب على المتقدمين في هذه الفئة، اجتياز 

  :هي

  1المحاسبة المتوسطة  -

  2المحاسبة المتوسطة - 

 محاسبة التكاليف-

 المحاسبة المالية -

ويمكن قبول المتقدم بدون مواد استدراكية ولكن شرط   .تقل عن سنتين الويتوجب توفر خبرة عملية  

 توافر خبرة عملية سنتين في المجال المحاسبي حصراً.

 .مفاضلة بين المتقدمين بناء على معدل المتقدم في البكالوريوستتم ال -

 

 

 الخطة التفصيلية للبرنامج:

 

 الخطة الدراسية

 Course 
Code 

Title Cr Pre-
requisites 

الفصل 
 االستدراكي

ACCT500A  1المحاسبة المتوسطة  0  

ACCT501A  2المحاسبة المتوسطة  0 

ACCT502A 0 محاسبة التكاليف 

ACCT503A 0 المحاسبة المالية 

 السنة االولى



الفصل 
االولالدراسي   

ACCT510  المقررات  3 المحاسبة المالية المتقدمة
االستدراكية 
)اذا كانت 
مطلوبة من 
 الطالب(

ACCT511  3 المحاسبة االدارية المتقدمة 

ACCT512 3 التدقيق المتقدم 

 
  9 المجموع

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

ACCT513 مقررات الفصل  3 تحليل القوائم المالية
 الدراسي االول

ACCT514  نظم المعلومات المحاسبية

 المتقدمة

3 

ACCT515  معايير المحاسبة الدولية واالبالغ

 المالي

3 

  9 المجموع 

 السنة الثانية
الفصل 

الدراسي 
 الثالث

 

 

 

ACCT516 مقررات الفصل  3 طرائق البحث المحاسبي
الدراسي 
 الثاني

مجموعة المقررات )مقرر اختياري  

 )المحاسبية

3 

 
مجموعة المقررات )مقرر اختياري 

 )المحاسبية

3 

 المجموع 

 

9  

الفصل 
الرابعالدراسي   

مجموعة المقررات غير )مقرر اختياري  

 )المحاسبية
مقررات الفصل  3

الدراسية 
 الثالث

ACCT540 27 انجاز 6 رسالة الماجستير 
 ساعة معتمدة

  9 المجموع 

  36 اجمالي ساعات البرنامج  

 
 قائمة المقررات االختيارية

 

 2عدد  )مجموعة المقررات المحاسبية)مقرر اختياري 

 ACCT517 المحاسبة االسالمية

 ACCT518 محاسبة الضرائب

 ACCT519 قضايا معاصرة في المحاسبة



 ACCT520 محاسبة االستدامة

 ACCT521 الشركاتحوكمة 

 1عدد  )المحاسبيةغير  مجموعة المقررات)مقرر اختياري 

 FINA530 االدارة المالية المتقدمة

 MNGT505 االدارة االستراتيجية

 MNGT511 االقتصاد االداري

 BUSS530 قانون االعمال

 MNGT508 االدارة والسلوك التنظيمي

 

 


