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 Introduction يقذيخ

ٔظشا أل١ّ٘خ ػٍُ اٌّحبعجخ وؼٍُ ِٓ اٌؼٍَٛ 

راد األ١ّ٘خ فٟ ِغبالد  ٚاإلداس٠خاٌزغبس٠خ 

اٌؼًّ اٌحىِٟٛ ٚاٌخبص ٚرىٍّخ ٌجشٔبِظ 

ثىبٌٛس٠ٛط اٌّحبعجخ اٌزٞ ٠مذَ ثٛاعطخ لغُ 

اٌّحبعجخ ٌى١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ ثبٌغبِؼخ 

ٔبِظ ١ٌغبػذ اٌّحبعج١ٓ اٌشاغج١ٓ فٟ عبء ٘زا اٌجش

ِٛاصٍخ دساعبرُٙ اٌؼ١ٍب ١ًٌٕ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ 

 اٌّحبعجخ ر١ّٙذا ٌحصٌُٛٙ ػٍٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ.

٠ٚؼًّ اٌجشٔبِظ اٌٝ خٍك ث١ئخ ِالئّخ ٌٍزفبػً 

األوبد٠ّٟ ِٚٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ ٚاٌؼًّ 

ػٍٝ سفذ اٌغٛق اٌّحٍٟ ٚاإلل١ٍّٟ ثبٌىٛادس 

م١بد٠خ اٌّؤٍ٘خ ٚرٌه ػٓ طش٠ك اعزمطبة اٌ

اٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخ اٌّز١ّضح ِٓ اػضبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ١ًٌٕ دسعخ 

اٌّبعغز١ش فٟ اٌّحبعجخ ِغبّ٘خ ِٓ لغُ 

 ٚإػذاداٌّحبعجخ فٟ رط٠ٛش اٌجحش اٌؼٍّٟ 

اٌخش٠غ١ٓ األوفبء اٌمبدس٠ٓ ػٍٝ دخٛي عٛق 

ٙبَ فٟ اٌز١ّٕخ عاٌؼًّ ثّٙبسح رٕبفغ١خ ػب١ٌخ ٚاإل

 فٟ اٌٍّّىخ. اٌّغزذاِخ

٠مَٛ اٌجشٔبِظ ػٍٝ اٌذساعخ إٌظش٠خ )ثبٌّمشساد( 

ٌّذح اسثؼخ فصٛي دساع١خ ٚاعز١بص االخزجبس 

اٌشبًِ ثؼذ ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساعٟ اٌشاثغ ٚرمذ٠ُ 

ٚسلخ ثحش وغضء رى١ٍّٟ ٌٍحصٛي ػٍٝ دسعخ 

 اٌّبعغز١ش.

 

 

 

 

In more than twenty years of having undergraduate studies 

in Accounting, in King Khalid University, naturally, there 

should have been a good base to build on for graduate 

studies, to assist those interested in pursuing a Ph.D in 

Accounting.  Given the importance of accounting as a 

science of commercial and administrative in the areas of 

government and private sectors and as a complement for the 

program of Bachelor of Accounting, which is provided by 

the accounting department of the Faculty of Administrative 

and Financial Sciences , this program came to help 

accountants who wish to pursue graduate study Master's 

degree in accounting as a prelude to obtaining a Ph.D. 

The program works to create a favorable environment for 

the interaction of academic and keep up with scientific and 

technical development and work to supplement the local 

market and region by qualified accountants and provide 

outstanding Masters Degree in Accounting as a contribution 

from the accounting department in the development of 

scientific research and the preparation of qualified graduates 

who are able to enter the labor market with highly 

competitive skills and contribute to the sustainable 

development in the Kingdom. 

This program is based on the theoretical study (modules) for 

four semesters and pass exams in the end of each semester 

and submit a research paper as part of a supplementary to 

obtain a master's degree. 
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 Vision, Mission and Objectives األهذافانرؤَخ وانرضبنخ و 

 انرؤَخ:

بفغٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٔزطٍغ أْ ٠ىْٛ اٌجشٔبِظ سائذ ٚرٕ

ػٍٟ اٌّغز١٠ٛٓ اٌّحٍٟ  ؼبٌٟاٌّحبعجٟ اٌ

. ٚأْ ٠ىْٛ ِزىبًِ فٟ رمذ٠ُ اٌّؼشفخ ل١ٍّٟٚاإل

ِغ  اٌّحبعج١خ إٌّبعجخ فٟ عبٔج١ٙب اٌؼٍّٟ ٚإٌّٟٙ

فٍغفخ إٌظش٠خ ٚاٌغٛأت اٌجحض١خ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌ

فشٚػٙب اٌزخصص١خ اٌّخزٍفخ ٚحمٛي ث ٌٍّحبعجخ

 اٌّؼشفخ األخشٜ اٌّغبٔذح ٚراد اٌؼاللخ .

 انرضبنخ :

فٟ اٌّحبعجخ ثغٛدح ػب١ٌخ  ِبعغز١شرمذ٠ُ ثشٔبِظ 

 إلوّبي اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ف٠ٟؼذ اٌّزخشط 

. ٚإٌّبفغخ اٌفؼبٌخ ػٍٟ ِغّٛػخ ٚاعؼخ اٌّحبعجخ

ٚخبصخ فٟ اٌّؤعغبد بئف اٌّحبعج١خ ِٓ اٌٛظ

. ثّب ٠غبُ٘ ثفؼب١ٌخ فٟ اٌز١ّٕخ اٌٛط١ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌشبٍِخ .

 األهذاف:

دػُ ٚرط٠ٛش اٌجحش اٌؼٍّٟ فٟ  .1

اٌّحبعجخ فٟ ظً اٌّزغ١شاد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ 

ٚاٌجحش ػٓ حٍٛي ٌٍّشبوً اٌزطج١م١خ فٟ 

 اٌّحبعجخ.

اٌحشص ػٍٝ رٛف١ش ثشاِظ راد عٛدٖ  .2

رحذ إششاف ِجبشش ٌٍمغُ، ٌزٛف١ش  ٚر١ّض ػبٌٟ

 ٌالثزؼبس ٚخذِخ اٌز١ّٕخ اٌٛط١ٕخ اٌشبٍِخ.  سٚافذ 

رؤ١ً٘ اٌطبٌت ٌّٛاصٍخ دساعبرٗ اٌؼ١ٍب  .3

 ٔحٛ اٌذوزٛساٖ فٟ اٌّحبعجخ ثٕغبػ.

Vision: 

To be a leading and competitive MSc program in 

accounting education on the local and regional levels and be 

integrated in the provision of appropriate accounting 

knowledge in the scientific and professional sides with a 

focus on philosophy, theory and research aspects of 

accounting and the various branches of specialized fields of 

knowledge. 

Mission: 

Preparing the program graduate to complete graduate 

studies in accounting. And effective competition on a wide 

range of accounting functions, especially in educational 

institutions, which would contribute effectively to the 

overall national development. 

Objectives:  

1. To support the development of accounting research under 

the current national and international evolutions, and to find 

solutions to practical accounting issues.  

2. To continue the efforts of creating high quality graduate 

accounting programs in Saudi Arabia under direct 

supervision of academic departments  to satisfy the 

increasing search for such programs abroad and to 

contribute to the national comprehensive development.  

3. To qualify students to continue their higher education 

toward a PhD in accounting successfully.  

 Admission Requirements انقجىل  يزطهجبد

. أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت حبصً ػٍٝ دسعخ 1

 اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌّحبعجخ ِٓ عبِؼخ ِؼزشف ف١ٙب

1. Applicant must have an accredited a full time bachelor's 

degree in Accounting. 
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 .ثشىً أزظبَ

ٌؼبَ فٟ دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط . أال ٠مً اٌزمذ٠ش ا2

 .ػٓ ع١ذ عذا 

حبصال ػٍٝ دسعخ ال رمً . أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت 3

 .ِب ٠ٛاص٠ٙبفٟ اٌزٛفً أٚ  400ػٓ 

. اعز١بص اخزجبس اٌمجٛي اٌزحش٠شٞ، ٚاٌّمبثٍخ 4

 .إْ ٚعذد اٌشخص١خ

2.  Bachelor's GPA must be at least "very good" in general.   

3 Acquire at least 400 point in TOFEL or equivalents.  

4. Passing a written admission test and an interview if 

required.  

 Instruction Language نغخ انذراضخ

اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ ٟ٘ اٌٍغخ األعبع١خ فٟ اٌزذس٠ظ 

ٚاٌغّٕبساد ٚاالِزحبٔبد ٚاألثحبس ٚوً شئْٛ 

د ِحذدح عذا االرصبي أصٕبء اٌجشٔبِظ، ٚفٟ حبال

لذ ٠ىْٛ ٕ٘بن ثؼض اٌّشاعغ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ فمظ 

 فٟ حبٌخ ػذَ ٚعٛد اٌجذ٠ً ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ. 

English is the language of instruction, discussion, 

examination, research and all other communications in the 

program. However, in certain cases, some Arabic references 

may be necessary as no other English substitute is available.   

 Graduation Requirements يزطهجبد انزخرج

ٚحذح   36ٚحذح ِؼزّذح ثٕغبػ ِٕٙب  42. إوّبي 1

 ٚحذاد اخز١بس٠خ. عذإعجبس٠خ  ٚ

1. The completion of 42 credit units successfully, 36 

compulsory and 6 elective units.  

 The beneficiaries of the program اندهبد انًطزفُذح يٍ انجرَبيح

اٌغٙبد  ػَّٛ اٌّحبعج١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ

اٌز٠ٓ ٠ٛدْٚ رط٠ٛش خ ٚاٌخبصخ اٌحى١ِٛخ ٚاٌّذ١ٔ

ٚػٍٝ عج١ً  ِٙبسارُٙ ٚسفغ ِغز٠ٛبرُٙ اٌٛظ١ف١خ,

 :ِٓاٌّضبي وً 

  ٟاد ٚاٌّؤعغبد اٌٛصاساٌّحبعجْٛ اٌؼبٍِْٛ ف

ِضً ٚصاسح اٌزغبسح ٚٚصاسح اٌحى١ِٛخ ٚا١ٌٙئبد 

اٌّب١ٌخ ١٘ٚئخ اٌغٛق اٌّبٌٟ ١٘ٚئخ االعزضّبس 

 .اٌّؤعغبد األ١ٍ٘خ ٚاٌخ١ش٠خٚ

  ِٟؤعغبد اٌمطبع اٌّحبعجْٛ اٌؼبٍِْٛ ف

ِٛظّفٛ اٌجٕٛن، ٚاٌششوبد ِضً  اٌخبص

اٌّغبّ٘خ، ٚششوبد اٌزؤ١ِٓ، ٚاٌفٕبدق، 

 .ٚاٌّغزشف١بد

Generally, accountants who work in government agencies, 

civil and private, who wish to develop their skills and raise 

their levels of functionality, for example : 

• Accountants working in the ministries, institutions and 

government bodies such as the Ministry of Commerce and 

the Ministry of Finance and the Capital Market Authority 

and the Investment Authority and NGOs and charities. 

• Accountants working in private sector institutions such as 

banks, and joint stock companies, insurance companies, 

hotels, and hospitals. 

• Students and graduates who were unsuccessful in 

obtaining jobs. 
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 ش٠غ١ٓ ٚاٌز٠ٓ ٌُ ٠ٛفمٛا فٟ اٌطالة اٌخ

 اٌحصٛي ػٍٝ ٚظبئف. 

  األفشاد اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ سغجخ إلوّبي دسعخ

 اٌذوزٛساٖ فٟ اٌّحبعجخ.

• Individuals who have a desire to complete a doctoral 

degree in accounting. 

 Available Resources اإليكبَبد انًزىافرح

٠زٛفش ٌذٜ اٌمغُ اٌمبػبد اٌذساع١خ اٌّغٙضح 

ثؤحذس ٚعبئً اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌحذ٠ضخ ٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ظ 

ٌٙزا اٌجشٔبِظ ثبإلضبفخ إٌٝ ِغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ 

االٌىزشٟٚٔ اٌؼبٌٟ وّب أْ اٌمغُ ٠شرجظ ثغبِؼخ 

ثبإلضبفخ  ػب١ٌّخ رم١ُ ثشاِغٗ ٚطش٠مخ ػٍّٗ ع٠ٕٛب

٠ٚزٛفش ٌذ٠خ أػضبء إٌٝ األعبرزح اٌضائش٠ٓ فص١ٍب 

١٘ئخ رذس٠ظ ِز١ّض٠ٓ ػ١ٍّب ٚثحض١ب ٠ٚزٛافش حب١ٌب 

ِغبساد ثحض١خ ِزخصصخ فٟ اٌمغُ رزّضً فٟ 

 اٌزبٌٟ:

اٌّحبعجخ اٌذ١ٌٚخ , اٌّحبعجخ اٌّب١ٌخ , حٛوّخ 

اٌششوبد ٚاٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ ٌٍششوبد, 

 خ اٌحغبثبد.اٌّصشف١خ اإلعال١ِخ ِٚشاعؼ

The department has classrooms equipped with the latest 

modern technology to the teaching purposes in this program 

in addition to the high level of e-learning in addition to that 

the department is linked to the international university that 

evaluate its programs and the way it works every year and 

also has a visiting faculties every semester in addition to his 

regular faculties who are distinct in both teaching and 

research. The currently available paths for specialized 

research are in the following sections: 

International accounting, financial accounting, corporate 

governance and corporate social responsibility, Islamic 

banking and auditing. 
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 Cores of the Programيسبور انخطخ انذراضُخ 

 انًسىر انرقى

 .Level Courses Core No انًطزىي انًقرراد

1 
 اٌّحبعجخ اٌّب١ٌخ

اٌّحبعجخ اٌّب١ٌخ 

 ا١ٌّٕٙخ اٌّزمذِخ 

2 2 Advanced Professional  

Financial Accounting 

Financial Accounting 1 
دساعبد فٟ ٔظش٠خ 

 اٌّحبعجخ 

1 1 Studies in Accounting Theory 

اٌزح١ًٍ اٌّبٌٟ 

 ٚاٌّحبعجٟ

2 2 Accounting and Financial 

Analysis 

2 
 اٌّحبعجخ اإلداس٠خ

 اٌّحبعجخ اإلداس٠خ

 اٌّزمذِخ 

3 3 Advanced Managerial 

Accounting 
Managerial Accounting 2 

3 
ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌّحبعج١خ

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌّحبعج١خ 

2 2 Accounting Information 

Systems 

Accounting Information 

Systems 
3 

 اٌّحبعجخ اٌحى١ِٛخ 4
دساعبد فٟ 

 اٌّحبعجخ اٌحى١ِٛخ 

3 3 Studies in Accounting for 

Governmental  
Fund Accounting 4 

5 

اٌضوبح ِحبعجخ 

 ٚاٌضش٠جخ

دساعبد فٟ 

ِحبعجخ اٌضوبح 

 ٚاٌضش٠جخ

3 3 Studies in Zakat and Taxation 

Accounting Zakat and Taxation Accounting 5 

دساعبد ِزمذِخ فٟ  اٌّشاعؼخ 6

 اٌّشاعؼخ

4 4 Advanced Studies in Auditing Auditing 6 

7 
 اٌجحش اٌؼٍّٟ

ِٕب٘ظ اٌجحش 

فٟ  اٌؼٍّٟ

 اٌّحبعجخ

3 3 Research Methodology in 

Accounting 

Research 
فٟ  ثحشِششٚع  7

 اٌّحبعجخ

4 4 Accounting Research Project 

لضب٠ب ِحبعج١خ 

 ِؼبصشح

4 4 Contemporary Accounting 

Issues 

8 
اٌّحبعجخ 

 اٌّزخصصخ

دساعبد ِزمذِخ فٟ 

 اٌّحبعجخ اٌذ١ٌٚخ

3 3 Advanced Studies in 

International Accounting 

Specialized Accounting 8 
دساعبد فٟ 

 ٌج١ئ١خاٌّحبعجخ ا

2 2 Environmental Accounting 

فٟ اٌّحبعجخ   

 إٌّشآد اٌّب١ٌخ

2 2 

Accounting in Financial 

Institution 
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 انًسىر انرقى

 Level Courses Core No انًطزىي انًقرراد

9 

ٚ  االلزصبد

 اإلحصبء

 Managerial Economics 3 3 االلزصبد اإلداسٞ

Economics and Statistics 

 

9 
 1 اإلحصبء

 

 

1 Statistics 

 

 

  10 

 

 اإلداسح  ٚاألػّبي

 

 اإلداسح اٌّب١ٌخ

 

1 

 

 

1 

 

 

Financial Management 

 

 

 

 

Business & Management 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

اإلداسح 

 اإلعزشار١غ١خ

3 3 Strategic Management 

 Marketing Management 3 3 إداسح اٌزغ٠ٛك

 E-Commerce 3 3 ١خاٌزغبسح اإلٌىزشٚٔ

 Feasibility Study 3 3 دساعخ عذٜٚ

 

 Courses in the Programيقرراد انخطخ انذراضُخ  
 و

 اضى انًقرر

 .Code Units Course Name No انريس انىزذاد

 Assisting Courses ( 6 compulsory units) وزذح إخجبرَخ ( 6انًقرراد انًطبػذح ) 

1 

 اإلحصبء

 Stat 3 Statistics 1 525 زضا 525 3

2 

 اٌّزمذِخ اإلدارة المالية

 Bus 3 Advanced Financial Management 2 535 دار 535 3

 Major Courses (30 compulsory units) وزذح إخجبرَخ ( 30انًقرراد انزخظظُخ ) 

1 

 اٌّحبعجخ اٌّب١ٌخ ا١ٌّٕٙخ اٌّزمذِخ

 Acct 3 Advanced Professional Financial Accounting 1 501 حغت 501 3

 Acct 3 Studies in Accounting Theory 2 502 حغت 502 3 دساعبد فٟ ٔظش٠خ اٌّحبعجخ  2

 504Acct 3 Advanced Managerial Accounting 3   حغت 504 3 اٌّزمذِخ  اٌّحبعجخ اإلداس٠خ 3

 Acct 3 Advanced Studies in Auditing 4 508 حغت  508 3 دساعبد ِزمذِخ فٟ اٌّشاعؼخ 4  

 Acct 3 Computerized Accounting Information Systems 5 505 حغت 505 3 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّحبعج١خ  5

 Acct 3 Studies in Zakat and Taxation Accounting 6 507 حغت 507 3 ٠جخدساعبد فٟ ِحبعجخ اٌضوبح ٚاٌضش 6

 Acct 3 Contemporary Accounting Issues 7 511 حغت 511 3 لضب٠ب ِحبعج١خ ِؼبصشح 7
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 Acct 3 Research Methodology in Accounting 8 509 حغت 509 3 ِٕب٘ظ اٌجحش اٌؼٍّٟ فٟ اٌّحبعجخ 8

 Acct 3 Accounting Research Paper 9 510 حغت 510 3 فٟ اٌّحبعجخ ثحش ِششٚع 9

 Elective Courses (1) (8 accounting units, student must take 3 units) ( وزذاد 3يُهب انطبنت يسبضجُخ  َخزبر ِ وزذ 15( )1انًقرراد االخزُبرَخ )

 3 فٟ إٌّشآد اٌّب١ٌخاٌّحبعجخ  1

حغت 518  

518 Acct 3 Accounting in Financial Institution  1 

 Acct 3 Environmental Accounting 2 514 حغت 514 3 اٌّحبعجخ اٌج١ئ١خ 2

 Acct 3 Studies in Accounting for Governmental  3 506 حغت 506 3 عبد فٟ اٌّحبعجخ اٌحى١ِٛخ دسا 3

 Acct 3 Financial and Accounting Analysis 4 519 حغت 519 3 اٌزح١ًٍ اٌّبٌٟ ٚاٌّحبعجٟ  4

5 

 دساعبد ِزمذِخ فٟ اٌّحبعجخ اٌذ١ٌٚخ
 Acct 3 Studies in Advanced International Accounting 5 513 حغت 513 3

 Elective Courses (2) (8 non-accounting units, student must take 3 units) ( داوزذ3يسبضجُخ َخزبر يُهب انطبنت  غُر ِوزذ 15( ) 2انًقرراد االخزُبرَخ )

 Bus 3 Strategic Management 1 531 داس 531 3 اإلعزشار١غ١خاإلداسح  1

 Bus 3 Feasibility Study 2 534 داس 534 3 دساعخ اٌغذٜٚ 2

 Bus 3 Marketing Management 3 532 داس 532 3 إداسح اٌزغ٠ٛك 3

 Econ 3 Managerial Economics 4 521 لصذ 521 3 االلزصبد اإلداسٞ 4

5 

 اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ

 Comp 3 E-Commerce 5 533 حبي 533 3

 Total Credit Units: 42 وزذح 42يدًىع وزذاد انزخرج:
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 Courses per Academic Levelانًقرراد زطت انًطزىي انذراضٍ                  

 انًطزىي: األول

Level: First 
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 ازض 525

 3   3 اإلزظبء
Statistics 

Stat 

525 

 Financial 3   3 اإلدارح انًبنُخ دار 535

Management 

Bus 535 

 زطت 502

دراضبد فٍ َظرَخ 

 انًسبضجخ

3   3 Studies in Accounting 

Theory Acct 

502 

 يدًىع انىزذاد انًؼزًذح

9 

9 

Total Credit Units 

 

 انًطزىي:  انثبٍَ

Level: Second 

قى
ر

يس 
ر

 
 

 اضى
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 Accounting Information 3   3 َظى انًؼهىيبد انًسبضجُخ زطت 505

Systems 

Acct 505 

انًسبضجخ انًبنُخ انًهُُخ  زطت 501

 انًزقذيخ

3   3 Advanced Professional 

Financial Accounting 

Acct 501 

   Elective: one 3   3 (1اخزُبرٌ )  

 9 يدًىع انىزذاد انًؼزًذح

9 Total Credit Units 
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 انًطزىي: انثبنش

Level: Third 
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دراضبد فٍ يسبضجخ انسكبح  زطت 507

 َجخوانضر

3   3 Studies in Zakat & Taxation 

Accounting 

Acct 507 

 Advanced Managerial 3   3 انًسبضجخ اإلدارَخ انًزقذيخ زطت 504

Accounting 

Acct 504 

 Research Methodology in 3   3 يُبهح انجسش انؼهًٍ فٍ انًسبضجخ زطت 509

Accounting 

Acct 509 

   Elective: two 3   3 (2اخزُبرٌ )  

 ًؼزًذحيدًىع انىزذاد ان

12 

12 

Total Credit Units 

 

 

 

 انًطزىي:  انراثغ

Level: Fourth 
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 زطت 511

 Contemporary Accounting 3   3 قضبَب يسبضجُخ يؼبطرح

Issues Acct 

511 

 Advanced Studies in Auditing Acct 508 3   3 انًراخؼخدراضبد يزقذيخ فٍ  زطت 508

 Accounting Research Paper Acct 510 6   6 فٍ انًسبضجخ ثسش يشروع زطت 510

 12 يدًىع انىزذاد انًؼزًذح

12 Total Credit Units 
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 برنامجتوصيف 

 
 املاجستري يف احملاسبة 
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 رَبيح انجًَىرج رىطُف 
 

 

 عبِؼخ اٌٍّه خبٌذ  :اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

 : لغُ اٌّحبعجخ اٌمغُاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ                        :اٌى١ٍخ

 

 انؼبيخ   وانًؼهىيبد جرَبيح أ ( رسذَذ ان

 )حغت(  ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ اٌّحبعجخ /:  ِضٖ  )سلّٗ(ٚ س جشٔبِظ اعُ اٌ – 1

 

 عبػخ  42 :اٌالصِخ إلوّبي اٌجشٔبِظ اٌّؼزّذح اٌغبػبدِغّٛع   – 2

 

 : ِبعغز١ش اٌؼٍَٛ فٟ اٌّحبعجخ اٌجشٔبِظاٌّؤً٘ )اٌشٙبدح( اٌزٟ ٠حصً ػ١ٍٙب اٌطبٌت ػٕذ إوّبي   – 3

 

 اٌّغبلبد أٚ اٌّغبساد أٚ اٌزخصصبد اٌّزبحخ فٟ اٌجشٔبِظ:  – 4

 ال ٠ٛعذ

 

 

تي يحصل عمييا الطمبة  )إن وجدت(: )مثال: درجة نقاط الخروج المتوسطة والمؤىالت )الشيادات( ال – 5
 الدبموم أو الشيادة الجامعية المتوسطة ضمن برنامج درجة البكالوريوس( : 

 ال يوجد
 المين / أو الوظائف التي يعد الطمبة ليا:  – 6
ن في محاسبين مينيين يسدوا الطمب والحاجة إلى قياديين ماليين وطنيين و متخصصين وأكاديميين وباحثي 

 عمم المحاسبة بفروعو المختمفة.
 
7 –     

 .......1433/34 . ،   الموعد المحدد لبدء البرنامج   ...نعم...... برنامج جديد    )أ ( 
 

     .........، السنة التي تم فييا آخر مراجعة لمبرنامج جديد   ال )ب(  برنامج مستمر
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 رة ) مثال: داخميا ضمن المؤسسة التعميمية(.المنشأة أو الجية المسئولة عن آخر مراجعة كبي

 ىـ11/6/1433تقويم لمبرنامج قامت بو لجنة الخطط والمناىج بجامعة الممك خالد بتاريخ    
 ؟----------؟  أخرى:  ------ال يوجد---أسم الجية التي نفذت االعتماد األكاديمي: 

   
 
 
ريس الذي يدير أو ينسق أنشطة  البرنامج في اسم ووظيفة ) مثال: رئيس القسم (عضو ىيئة التد – 8

 رئيس قسم المحاسبة –الوقت الحالي: د مريع سعد اليباش 
 
مكان تقديم البرنامج إذا لم يكن في الحرم الجامعي الرئيسي،  أو إذا كان البرنامج يقدم في أكثر من  – 9

 مكان. 
 داخل الحرم الجامعي بالقريقر

 
 ب ( سياق البرنامج: 

 سبب الحاجة لمبرنامج.  اشرح – 1
 أسباب اقتصادية )إذا كانت ذات صمة(  –أ 

العمل في إدارات وقطاعات وأقسام الشئون المالية ووحدات  –مواكبة متطمبات التنمية وحاجات سوق العمل 
العمل في المؤسسات العممية والييئات  –تقديم االستشارات العممية في مجال المحاسبة  –المراجعة

 واإلدارات والمراكز العممية ذات العالقة بمجال المحاسبة. والقطاعات 
 

 أسباب اجتماعية أو ثقافية )إذا كانت ذات صمة(  –ب 
حماية المجتمع من المتطفمين عمى  –المساىمة في خدمة المجتمع من خالل نشر وتنمية الوعي المالي 

 تقديم الدورات التدريبية في مجاالت المحاسبة.   -المينة 
 عالقة البرنامج برسالة الجامعة أو الكمية.   –ج 
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 البحث العممي  –خدمة المجتمع  –المساىمة في العممية التعميمية 
 
 اشرح العبلقة )إن وجدت( مع البرامج األخرى التي تقدميا الكمية أو الجامعة أو القسم.  – 2
 

 ىل يقدم البرنامج مقررات تعد متطمبات لمطمبة في برامج أخرى: -أ 
 ......... ال                         .نعم. نعم                    
 
إذا كان الجواب بنعم، فما الذي يجب القيام بو عمى مستوى القسم لمتأكد من أن ىذه المقررات تمبي  

 احتياجات الطمبة في البرامج األخرى: 
ت الطالب في  البرامج التي تقدم فييا مراجعة المقررات بشكل دوري لمتأكد من استمرارية مالءمتيا الحتياجا

وذلك من خالل لجنة الخطط والمناىج الدراسية بالقسم. حيث يتم مراجعتيا في ضوء رسالة وأىداف القسم، 
لقاءات مع الطمبة المسجمين  –( لتوفير تغذية راجعة تتقييم المقرر/المقررات من خالل الطالب )االستبيانا

 المراجعة الخارجية. –مقارنتيا بمقررات تقدم في أقسام مماثمة. – في المقرر/المقررات المعنية .
 
 ىل يتضمن البرنامج متطمبات من طمبتو تدرس من قبل أقسام أخرىا؟ -ب 

 ......... ال                         .نعم. نعم                           
 

القسم لمتأكد من أن ىذه المقررات التي تدرس إذا كان الجواب بنعم، فما الذي يجب القيام بو عمى مستوى 
 من قبل األقسام األخرى تمبي احتياجات الطمبة في ىذا البرنامج؟

مراجعة المقررات بشكل دوري لمتأكد من استمرارية مالءمتيا الحتياجات الطمبة في البرنامج من خالل لجنة 
سالة وأىداف القسم ، تقييم الخطط والجداول الدراسية بالقسم، حيث يتم مراجعتيا في ضوء ر 

لقاءات مع الطمبة المسجمين في  –( لتوفير تغذية راجعة تالمقرر/المقررات من خالل الطالب )االستبيانا
 المراجعة الخارجية. –مقارنتيا بمقررات تقدم في أقسام مماثمة.  -المقرر/المقررات المعنية 

 
 



 

Curriculum for MSc in Accounting  15 of 217 المحاسبة              الدراسية لماجستير خطةال
               

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

ية احتياجات خاصة أو خصائص معينة ينبغي أخذىا ىل لدى الطمبة المحتمل قبوليم في البرنامج أ  – 3
بعين االعتبار عند التخطيط لتقديم البرنامج ) مثال:  غالبية الطمبة من فئة االنتظام الجزئي المسائي، أو 

 من فئة الطمبة الذي لدييم قصور في الميارات المرتبطة بتقنية المعمومات أو ميارات المغة( :
 ....... ال                         .نعم.. نعم                    

 إذا كان الجواب بنعم، أذكر ىذه االحتياجات الخاصة أو الخصائص: 
إلمام الطالب والطالبات في البرنامج بقدر مناسب بالمغة االنجميزية يعد أمر أساسي، ييسر ليم االطالع 

ضعف يترتب عميو طول المدة التي يقضييا المستقل الذي يقمل من ميميم الفطري لمتمقي. وال شك أن ىذا ال
 الطالب في جمع المادة العممية من مراجعيا، وبالتالي طول مدة الدراسة بالبرنامج.  

 
 ما الذي يجب القيام بو في البرنامج لمتعامل مع ىذه االحتياجات والخصائص؟  -4

 يتمثل التعامل مع ىذا االحتياج في أمرين:
رفع مستواىم في المغة اإلنجميزية  قبل الدخول في البرنامج؛ وكذلك إتاحة  حث الطالب والطالبات عمى -

الفرصة إن أمكن لمطالب لقضاء فصل دراسي في جامعة غربية ذات صمة بتخصصو، يحسن من خاللو 
 لغتو اإلنجميزية ويقف عمى أسموب الدراسة ىناك.

ر المادة العممية بالمغة العربية، عن طريق تنفيذ برنامج مكثف من قبل أعضاء ىيئة التدريس بالقسم لتوفي -
 التأليف بالمغة العربية و الترجمة إلييا.       

 
 ج ( رسالة وأىداف البرنامج: 

بيان رسالة البرنامج: إعداد كوادر متخصصة في مجال المحاسبة بدرجة الماجستير، مؤىمين نظريًا   – 1
 كاديمية المحمية والدولية ذات العالقة.وعمميًا لمعمل في المؤسسات والييئات العممية واأل

 
 
أذكر أية تغييرات جوىرية أو تطورات إستراتيجية جديدة في البرنامج يتم التخطيط لمقيام بيا خالل  – 2

أو  تالسنوات الثالث إلى الخمس القادمة من أجل تحقيق رسالة البرنامج، مع تقديم وصف لالستراتيجيا
 اعيا، وأذكر قائمة المؤشرات التي سوف تستخدم لقياس االنجازاتاآلليات الرئيسة التي يجب إتب
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 المؤشرات االستراتجيات  التغييرات أو التطورات الجوىرية 

تطوير البرنامج القائم وفقًا لمتوجيات 
العالمية، ومواصفات الخريج، وبما 

لمقسم  اإلستراتيجيةيتوافق مع األىداف 
عتماد والكمية وبرامج الجودة واال

 األكاديمي.

تحـــــديث الخطـــــة الدراســـــية بحيـــــث 
تشـــــــمل المســـــــتجدات فـــــــي مجـــــــال 
المحاســبة وفــق التوجيــات العالميــة 
 وربطيا باحتياجات سوق العمل. 

تطوير الخطة الدراسية 
عادة تقويميا في  لمبرنامج، وا 
ضوء المعايير العالمية من 

 خالل التقويم الذاتي. 

تشجيع كتابة الرسائل العممية في 
موضوعات القائمة عمى األعمال ال

 الميدانية. 
تشجيع إجراء البحوث العممية في 
المجاالت األخرى المرتبطة بالمحاسبة 

 كالتمويل والحوكمة وغيرىا.
 

تكوين لجنة دائمـة لمدراسـات العميـا 
بالقســـــم مـــــن مياميـــــا النظـــــر فــــــي 
موضـــــــــــوعات الرســـــــــــائل العمميـــــــــــة 
المقدمـــة لمقســـم، مـــن أجـــل تحقيـــق 

 ج وأىدافو.رسالة البرنام
التعـــاون مـــع المؤسســـات التعميميـــة 
ومراكز البحوث المحمية واإلقميميـة 
 والدولية ذات العالقة بالمحاسبة.

االتصـــــال العممـــــي بالبـــــاحثين فـــــي 
 المجاالت المذكورة

دعـــــم األبحـــــاث العمميـــــة فـــــي ذات 
 المجال.

إيجاد قاعدة بيانات 
بالموضوعات التي تصمح 
لكتابة رسائل ماجستير في 

 ت المحاسبة المختمفة.مجاال

 
 د ( ىيكل وتنظيم البرنامج: 

 وصف البرنامج:  – 1
يجب أن يكون ىناك دليل لمقسم أو البرنامج ويكون متاحا لمطمبة أو غيرىم من المستفيدين وأصحاب 
المصمحة، كما يجب أن ترفق نسخة من المعمومات الخاصة بالبرنامج في الدليل مع نموذج توصيف 

ذه المعمومات يجب أن تتضمن المقررات األساسية و االختيارية، وكذلك بيان بمتطمبات البرنامج . وى
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الساعات المعتمدة، والمتطمبات األخرى التي تخص القسم/ الكمية أو الجامعة، باإلضافة إلى تفاصيل كاممة 
 حول المقررات التي ينبغي أن تدرس في كل فصل أو عام دراسي. 

 موجود
 
 أو المزايا لدى الطمبة تنمية الخصائص  -2

التي ييدف البرنامج )القسم ( أو   -خالف المتوقع أو المعتاد  –أذكر أية الخصائص أو المزايا الخاصة
تزيد القائمة عن أربع خصائص  أال، عمى اثنتينواحدة أو  الكمية أو الجامعة لتنميتيا لدى كل الطمبة، )أذكر

ألخرى في نفس المجال، وتجعل منو برنامجا مميزا أو استثنائيا. تعكس رسالة البرنامج وتميزه عن البرامج ا
)مثال: يكون لدى خريجي البرنامج قدرات متميزة في   إيجاد الحمول اإلبداعية لممشكالت، يمتمكون قدرات 
جيدة عمى القيادة، أو لدييم التزام لمعمل في مجاالت الخدمة العامة، أو يمتمكون مستوى عال من الميارات 

 تكنولوجيا المعمومات(. في 
 

أذكر استراتيجيات التعمم واألنشطة الطالبية التي ينبغي أن تستخدم لتنمية كل خاصية أو ميزة معينة من 
 ىذه الخصائص والمميزات:

 
الخصائص أو المميزات 

 الخاصة
اإلستراتيجية أو األنشطة 

الطالبية التي تستخدم من خالل 
البرنامج لتنمية هذه الخصائص 

لمميزات، مع ذكر البراهين أو ا
 لكل منها.  

البراهين على تحقق الخصائص أو 
 المهارات

الوصول إلى مستويات عالية في 
كتابة وصياغة مشاريع البحوث، 

والرسائل العممية، والتقارير 
 المالية. 

المشاركة في كثير من األعمال 
الميدانية والحمقات والندوات 

 العممية.

 التجربة العممية

العمل مع الفرق الميدانية وزيارة  رة عمى االستنتاج المنطقيالقد
الشركات واالطالع عمى أحدث 

 الدراسات والتقارير المالية.  

 التجربة العممية
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اكتساب الميارات المالية 
والمحاسبية كالقدرة عمى اكتشاف 
الغش في التقارير المالية وتقييم 

مستوى اإلفصاح المحاسبي 
 الية.ودرجة الرقابة الم

التعاون مع إدارات الشركات 
لتوفير مكان مناسب ومادة عممية 

لمتدريب، وأجيزة حاسب آلي 
 إعطاء –البيانات  إلدخال

الطالب مقررات تطبيقية الميارات 
 المذكورة.    

 التجربة العممية

 
أو  سنة  عناصر أو مكونات الخبرة الميدانية )إن وجدت( )مثبل: الخبرة العممية او الميدانية، – 3

 االمتياز لطمبة التخصصات الصحية، أو التدريب التعاوني ...الخ(: 
 ممخص لعناصر التدريب العممي أوالسريري أو سنة االمتياز المطموبة في البرنامج. 

مع مالحظة أن ىناك نموذج خاص بتوصيف الخبرة الميدانية مشابو لنموذج توصيف المقرر يجب إعداده 
 ممية( تكون متطمبا من متطمبات البرنامج.ألية خبرة ميدانية )ع

 ال يوجد
 
 وصف مختصر ألنشطة الخبرة الميدانية: –أ 

 ال يوجد
 

 قائمة بنتائج التعمم الرئيسة المقصودة في البرنامج التي ينبغي تطويرىا من خالل الخبرة الميدانية:  –ب 
 ال يوجد

 
 ة الميدانية؟ )مثال: تذكر السنة أو الفصل(:في أي مرحمة أو مراحل في البرنامج يتم تقديم الخبر  –ج 

 ال يوجد
 
أسابيع  4أيام لألسبوع لمدة  3أذكر الوقت المخصص لمخبرة الميدانية وترتيبات الجدول الزمني )مثال:  –د 

 طيمة الفصل( :
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 ال يوجد
 
 عدد الساعات المعتمدة لمتجربة الميدانية: -ىـ 

 ال يوجد
 
 ج )إن وجدت( متطمبات مشروع أو بحث التخر   -4
 

ممخص لمتطمبات أي مشروع أو بحث أو أطروحة في البرنامج ) عدا المشاريع أو البحوث المطموبة في 
 كل مقرر( )يجب إرفاق نسخة من متطمبات بحث أو مشروع التخرج(

   
 وصف مختصر لطبيعة بحث أو مشروع التخرج: –أ 

بة المالية والمحاسبة اإلدارية ومحاسبة الزكاة مشروع بحث الماجستير في أحد موضوعات المحاسبة كالمحاس
 والضريبة أو المراجعة.

 قائمة بنتائج التعمم الرئيسة المقصودة  من المشروع أو البحث.   –ب 
 
في أية مرحمة أو مراحل من البرنامج يتم تنفيذ ىذا البحث أو المشروع؟ )مثال: السنة أو الفصل  -ج 

 الدراسي (
 السنة الثانية بعد االنتياء من دراسة المقررات الرئيسية.يتم تنفيذ البحث في 

 عدد الساعات المعتمدة لبحث أو مشروع التخرج : ثالث ساعات –د 
 وصف موجز لما يقدم من إشراف أكاديمي ودعم لمطالب فيما يخط البحث العممي : -ىـ 

الكفاية العممية في مجال البحث يقوم باإلشراف عمى طالب الماجستير مشرفون من ذوي الخبرة المتميزة و 
 العممي من أعضاء ىيئة التدريس بالقسم. 

 
 وصف إجراءات التقييم )بما في ذلك آلية التحقق من المعايير( –و 
يقدم المشرف عن الطالب في نياية كل فصل دراسي تقريرًا مفصاًل إلى رئيس القسم عن مدى تقدم  -
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 الطالب في دراستو.
من إعداد المشروع يقدم المشرف تقريرًا عن اكتمالو وصالحيتو لممناقشة إلى رئيس  بعد انتياء الطالب -

 القسم.
بعد موافقة رئيس القسم عمى تشكيل لجنة المناقشة يحيل رئيس القسم المشروع إلى أعضاء المجنة ويحدد  -

 موعدًا لمناقشتو، ويصدر حكم المجنة مباشرة بعد المناقشة.  
 م في مجاالت التعممتطور نتائج التعمي –5

 لكل مجال من مجاالت التعمم الموضحة أدناه يجب توضيح: 
  .وصف عام لممعرفة أو الميارة التي يطمب من البرنامج تطويرىا ومستوى تمك المعرفة والميارة

)كدليل يرجى مراجعة األوصاف العامة لممعرفة والميارة في إطار العمل الوطني لممؤىالت لمستوى 
 برنامج. مؤىل ىذا ال

   .وصف استراتيجيات التعميم المطموب استخداميا في البرنامج لتطوير تمك المعرفة والميارات
)يجب أن يكون ىذا الوصف عام لمتوجيات المتخذة في البرنامج بصورة عامة ولكن إذا كان ال بد 

 من تحديد مسئولية معينة في مقررات معينة، فيجب توضيح ذلك(. 

   المستخدمة في المقررات والبرنامج لتقييم نتائج التعمم في المجال المعني.طرق تقييم الطمبة 
 
 المعرفة –أ 
 
 وصف المعرفة التي سيتم الحصول عمييا:-
 وعالقتو بالعموم األخرى محاسبة. التعرف عمى المفاىيم األساسية لعمم ال1
 . دراسة نظريات المحاسبة، والميارات المحاسبية2
 حديثة المتبعة في البحث المحاسبي. معرفة المناىج ال3
 . معرفة تطبيقات المحاسبة في المممكة العربية السعودية4
 . التدريب نظريًا وعمميًا عمى دراسة المشكالت المحاسبية حسب مناىج البحث العممي المحاسبي الحديثة5
 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير المعرفة: -
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 –إعداد األوراق البحثية  –كتابة التقارير  –المناقشات الجماعية  –ة القراءات المساند –المحاضرة  -
  اإللقاء –تنمية التعمم الذاتي  –القيام بالتكاليف الفردية والجماعية 

 
 طرق تقييم المعرفة المكتسبة: – 

   اإللقاءو تقويم العرض  –تقويم التكاليف وأوراق البحث والتكاليف الفردية والجماعية  –اختبارات تحريرية 
 

   انًهبراد انًؼرفُخ )اإلدراكُخ( –ب 
 
 المطموب تطويرىا ومستوى األداء المتوقع:اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ )اإلدساو١خ(  -
 القدرة عمى تحديد وتحميل وتقويم المعمومات المحاسبية. -
 معرفة أساليب البحث العممي واسترجاع المعمومات. -
 معمومات ذات العالقة بالبحث بأنواعيا المختمفة.  القدرة عمى اختيار وتقويم مصادر ال -
 معرفة تصميم وكتابة خطط البحوث العممية، والقدرة عمى اختيار موضوع البحث وبيان أىميتو وتقويمو. -
القدرة عمى صياغة قضية البحث وأىدافو، ووضع الفرضيات أو التساؤالت التي يسعى البحث لإلجابة  -

 عمييا.  
 تيار أنسب نظم المعمومات لمحصول عمى المصادر والمراجع ذات العالقة بالتخصص.القدرة عمى اخ -
 
 :(اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ )اإلدساو١خاستراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير  -

تكاليف –حمقات البحث  –التمارين والتدريبات العممية  -إعداد األوراق البحثية  –كتابة التقارير  -
 وواجبات جماعية وفردية 

 
 ( المكتسبة:اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ )اإلدساو١خطرق تقييم تطوير  – 

تقويم  –االختبارات العممية والتحريرية  –تقويم التكاليف الفردية والجماعية  -تقويم التقارير واألوراق البحثية 
 المناقشات الجماعية وحمقات البحث 

 



 

Curriculum for MSc in Accounting  22 of 217 المحاسبة              الدراسية لماجستير خطةال
               

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

 وانًطئىنُخ ( انشخظُخانجُُُخ )يهبراد انؼالقبد   –ج 

 

 ٚصف ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخص١خ ِغ ا٢خش٠ٓ، ٚاٌمذسح ػٍٝ رحًّ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب:    – 1

اٌؼًّ ِغ اٌجبحض١ٓ ٚاٌمذسح ػٍٝ  –اٌم١بَ ثذٚس إٌّغك ث١ٓ أػضبء فش٠ك اٌجحش  –اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد 

ٌزفبػً ٚاٌزؼبًِ ِغ ا –طشػ لضب٠ب ِحبعج١خ ػصش٠خ ٌٍٕمبػ  –اٌم١بَ ثذٚس لبئذ ٌٍفش٠ك  –اٌزفبػً ِؼُٙ 

 ا١ٌٙئخ األوبد١ّ٠خ، ٚاٌّشبسوخ فٟ األٔشطخ اٌطالث١خ اٌّخزٍفخ.

 

 اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد ٚاٌمذساد: - 2

 اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد ثحش  - 

 حضٛس ٚسػ اٌؼًّ ٚإٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد - 

 اٌزؼٍُ اٌزارٟ - 

 

 ٙبساد اٌؼاللبد اٌشخص١خ ٚلذسرُٙ ػٍٝ رحًّ اٌّغئ١ٌٛخ:طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّ – 3

 اٌّالحظخ اٌّجبششح-- 

 ػٓ اٌطبٌت خاٌزمبس٠ش اٌذٚس٠- 

  اٌزم٠ُٛ اٌّغزمً- 

 

 يهبراد االرظبل ، ورقُُخ انًؼهىيبد، وانًهبراد انسطبثُخ )انؼذدَخ(: –د 

  

 ٚصف اٌّٙبساد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد االرصبي اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب:  – 1

 

 زخذاَ اٌزم١ٕبد اٌحذ٠ضخ ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌششوبد اع -

 اٌذخٛي ٚاعزخذاَ لٛاػذ اٌج١بٔبد -

 اٌذخٛي ٚاعزخذاَ شجىبد اٌّؼٍِٛبد -

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ -

 رح١ًّ اٌجشاِظ اٌحبعٛث١خ -

 رؼٍُ ِجبدئ اإلحصبء -

 االرصبي اٌشفٟٙ -

 االرصبي اٌىزبثٟ

 

 غزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد:اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّ - 2

 اٌّحبضشاد  -- 

 اعزخذاَ اٌّؼبًِ - 

 اٌزطج١مبد ٚاٌزّبس٠ٓ اٌؼ١ٍّخ  - 

 إػذاد ٚإٌمبء اٌّحبضشاد - 

 وزبثخ اٌزمبس٠ش ٚأٚساق اٌجحش -  
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 طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد االرصبي ، ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌّٙبساد اٌحغبث١خ )اٌؼذد٠خ(:  – 3

 االخزجبساد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ -          

 رم٠ُٛ اٌزمبس٠ش ٚاٌزىب١ٌف ٚاالٌمبء -          

 اٌزّبس٠ٓ -          

 

 هـ ( انًهبراد انسركُخ  )إٌ كبَذ يطهىثخ( 

 

  ٚصف ٌٍّٙبساد اٌحشو١خ )ِٙبساد ػض١ٍخ راد ِٕشؤ ٔفغٟ( اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب فٟ ٘زا اٌّغبي: – 1

 ال ٠ٛعذ                           

 

 ال ٠ٛعذ   اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌحشو١خ: - 2

  

 

   ال ٠ٛعذ     طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌٍّٙبساد اٌحشو١خ: – 3

 
  ( متطمبات القبول لمبرنامج: 6

أو خبرات أرفق الدليل أو النشرة التي تصف متطمبات القبول عمى أن تتضمن أي متطمب مسبق ألي مقرر 
 ميدانية . 

 
كمال البرنامج:  7  ( متطمبات الحضور وا 
 

 أرفق دليل أو نشرة المتطمبات لما يمي: 
 الحضور –أ 

 النجاح من سنة إلى سنة –ب 
 إكمال البرنامج –ج 
 

 ىـ( األنظمة والموائح الخاصة بتقييم الطمبة والتحقق من المعايير األكاديمية
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 صة بتحديد وتوزيع الدرجات: األنظمة أو السياسات الخا -1
إذا كان لدى الجامعة أو الكمية أو القسم أو البرنامج سياسات أو أنظمة تتعامل مع تحديد وتوزيع درجات 

 الطمبة ، فينبغي ذكرىا أو إرفاق نسخة من ىذه الموائح واألنظمة. 
 درجة لالختبار النيائي. 60درجة لألعمال الفصمية و  40يتم توزيع الدرجات في االختبارات حسب المتبع 

 
ما ىي اإلجراءات المستخدمة لمتحقق من مستويات اإلنجاز األكاديمي لدى الطمبة )مثال مرجعة  - 2

التصحيح لعينة من االختبارات أو الميام األخرى،  تقييم مستقل بواسطة عضو ىيئة تدريس يدرس المادة 
قق قد تختمف من مقرر إلى آخر  ومن نطاق في مؤسسة تعميمية أخرى(  مع مالحظة أن إجراءات التح

 إلى أخر من نطاقات التعمم.
مراجعة عينة من اختبارات الطمبة من خالل لجنة الجداول واالمتحانات بالقسم ، االستعانة بمقوم خارجي، 

 مراجعة التقويم من خالل أعضاء ىيئة التدريس بعضيم مع بعض. 
 

 و ( إدارة شؤون الطبلب ومساندتيم
 اإلرشاد األكاديمي لمطالب   – 1 

صف الترتيبات التي ستتم بالنسبة لإلرشاد األكاديمي وتقديم النصح لمطمبة ، بما في ذلك جدولة الساعات 
المكتبية لألساتذة والمشورة المتعمقة بالتخطيط لمبرنامج، واختيار التخصص، والتخطيط لمحصول عمى عمل 

 الكمية( ) الذي يكون في الغالب متوفرا عمى مستوى 
 لجنة الدراسات العميا بالقسم -

 الساعات المكتبية ألعضاء ىيئة التدريس بالقسم -

 التواصل مع المشرف الرئيس أو المشرف المساعد عمى الرسالة -
 
 تظمم وشكاوى الطمبة:       – 2

بعين أرفق األنظمة التي تتعمق بتظمم الطمبة في األمور األكاديمية، بما في ذلك العمميات التي تؤخذ 
 االعتبار عند النظر في الشكوى التي يتقدم بيا الطمبة إلى الجية المعنية في المؤسسة التعميمية. 

 لجنة الحقوق الطبلبية بالجامعة 
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 الكتب والمراجع:  – 3
ما اإلجراءات المطموب إتباعيا من قبل ىيئة التدريس في البرنامج لمتخطيط والحصول عمى الكتب  –أ 

 د األخرى،  بما في ذلك الموارد االلكترونية والمواد المعتمدة عمى مواقع  االنترنت؟ والمراجع والموا
 تعبئة عضو ىيئة التدريس الستمارة خاصة بالمقرر لتحديد المراجع والمصادر الخاصة بو. -
زيارة المكتبة أو مركز المعمومات لالطالع عمى ما تحتويو من مصادر وأوعية معموماتية ذات عالقة  -
 المقرر.ب
 تقديم طمب لحجز المواد المكتبية ذات العالقة بالمقرر الدراسي. -
 االطالع عمى النشرات التخصصية. -
 

ما اإلجراءات المطموب إتباعيا من قبل القائمين عمى البرنامج وىيئة التدريس في البرنامج لتقييم مدى  –ب 
 مناسبة وكفاية الكتب والمراجع والموارد األخرى؟ 

االستمارة الخاصة بالكتب والمراجع الخاصة بكل مقرر عمى حده وتحديد مدى مالءمتيا لمفردات  دراسة -
)التغطية الموضوعية  –مدى حداثتيا  –المقرر من خالل لجنة الخطط والمقررات الدراسية بالقسم  

 والمكانية والزمانية( _ عرضيا عمى مراجع خارجي 
 

 ز ( أعضاء ىيئة التدريس : 
 التوظيف  -1

وصف موجز عن اإلجراءات المتبعة في توظيف أعضاء ىيئة التدريس الجدد لمتحقق من أن عضو ىيئة  
 التدريس مؤىل بصورة مناسبة ولدييم الخبرات الالزمة لمقيام بعممية التدريس المناطة بكل منيم.

 الالعممية المنشورة في المج األبحاثإلقاء محاضرة                                   -
 المقابمة الشخصية                               فترة التجربة            -
 الدكتوراه(         القدرات الذىنية والجسدية –الدرجة العممية )الماجستير  -
 إتقان لغة أجنبية                                الخبرات العممية -
 الشيادة لمبرنامج مالئمة -
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 ابقةالتقارير الس -
 التوصيات -
 المشاركة في التخطيط والمتابعة والمراجعة لمبرنامج -2

صف اإلجراءات المتبعة من قبل القائمين عمى البرنامج في الحصول عمى المشورة من أعضاء ىيئة 
التدريس ، وجعميم ينخرطون في متابعة جودة البرنامج، والمراجعة السنوية ، وعممية التخطيط لتحسين 

 البرنامج. 
 عقد المقاءات الدورية لمناقشة قضايا الجودة  -
 تشجيع حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية  -
 ىيئة التدريس بالقسم  ألعضاءمن أعضاء ىيئة التدريس تتولى تقديم المشورة  استشاريةتكوين لجنة  -
 التحفيز والتشجيع لروح المبادرة والمنافسة -
 صصين لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء ىيئة التدريسدعوة المتخ -
 إقامة ورش العمل حول الموضوع -
 توزيع منشورات تعريفية وتثقيفية حول الجودة -
 عرض تجارب ناجحة في مجاالت الجودة في أقسام وبرامج مشابية -
 المتابعة المستمرة -
 توفير التسييالت والتجييزات الالزمة -
 
 التطوير الميني -3
 الترتيبات المتبعة لتحقيق التطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس  من أجل: ما
 

 تحسين الميارات المستخدمة في عممية التدريس؟ -أ 
 االلتحاق بدورات تدريبية وورش عمل ذات عالقة بتنمية ميارات التدريس لدييم. -
 عميم والتعمم.تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى عمل األبحاث العممية في مجاالت الت -
 ىيئة التدريس. ألعضاءالمراجعة الداخمية والخارجية لألداء التدريسي  -
 ىيئة التدريس. ألعضاءتقديم المشورة والنصح لتحسين وتطوير األداء التدريسي  -
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 . والمكافآتالحوافز  -
برامج التطوير الميني األخرى بما في ذلك لمعرفة التطورات في مجال البحث العممي في  - ب

 مجاالتيم التدريسية؟
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى االلتحاق بالدورات التدريبية وورش العمل في المجاالت  -

 األخرى.
 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى حضور المؤتمرات والندوات. -
 الزائرين. واألساتذةتشجيع االتصال العممي من خالل الزيارات  -
 زيع المنشورات والتعاميم.المقاءات العممية الجارية وتو  -
 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى االلتحاق ببرامج التعميم المستمر.  -

 
 برامج التييئة ألعضاء ىيئة التدريس الجدد  -4

صف اإلجراءات التي تستخدم من قبل القسم لتييئة وتحضير أعضاء ىيئة التدريس الجدد، أو األساتذة 
بدوام جزئي لمتحقق من معرفتيم وفيميم الكامل لمبرنامج وألىمية المقررات الزائرين، أو األساتذة العاممين 

 التي يدرسونيا  كعناصر ميمة في البرنامج ككل.
االلتقاء بأعضاء ىيئة التدريس والييئة اإلدارية  –برنامج تييئة )عمادة الجودة والتطوير بالجامعة  - 

 بالقسم(
شرح فمسفة البرنامج والمقررات التي تقدم فيو واالحتياجات التعريف برسالة وأىداف القسم وشرحيا، و  -

سياماتوواالجتماعية لمبرنامج  االقتصادية  فييا. وا 
التعريف بمنجزات القسم وأعضاء ىيئة التدريس فيو ومساىماتو األكاديمية والمجتمعية والتحوالت التي  -

 مرت بو(
 التعريف بالتجييزات والتسييالت المتوافرة.    -
 تعريف بحقوق وواجبات عضو ىيئة التدريس في المؤسسة التعميمية. ال -
 مساىمتو فييا. إمكانيةالتعريف بفرص التطوير المتاحة ومدى  -
 الزيارة الميدانية لمقسم والكمية والجامعة. -
 أعضاء ىيئة التدريس من األساتذة العاممين بدوام جزئي واألساتذة الزائرين -5
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امج/ القسم/ الكمية / إجراءات المؤسسة التعميمية فيما يخص تعيين أعضاء ىيئة تقديم وصف موجز لمبرن

التدريس غير المتفرغين واألساتذة الزائرين ) أي ىل الموافقة مطموبة، كيف تتم عممية االختيار،ونسبتيم 
 ىؤالء إلى العدد الكمي من أعضاء ىيئة التدريس في البرنامج(.

 ال يوجد 
 
جراءات تحسينوتقويم البرنامج  -ح  وا 

 فاعمية التعميم -1
ما اإلجراءات أو العمميات التي سوف تستخدم لتقويم وتحسين االستراتيجيات التي أعدت لتطوير   -أ  

التعميم في كل نطاق أو مجال من مجاالت التعمم ) مثال: تقييم التعمم الذي تم تحقيقو، المشورة المقدمة 
متنوعة من التعمم،  تقويم مدى معرفة أعضاء ىيئة التدريس  والتي تتوافق مع نظريات التعمم ألنماط

 ومياراتيم في استخدام استراتيجيات متنوعة(.
 مراجعة تقويم الطالب المنتظمين لممقررات الدراسية والبرنامج األكاديمي. -
 مراجعة تقويم الطالب المتخرجين لممقررات الدراسية والبرنامج األكاديمي. -
 الخريجين.  ألداءباب العمل مراجعة تقويم أر  -
 المراجعة الخارجية لممقررات والبرنامج. –المراجعة الداخمية )التقويم الذاتي(  -
إلحاق أعضاء ىيئة التدريس بدورات تدريبية وورش عمل لتزويدىم بالميارات التدريسية الالزمة  -

 )تعريفيم بنظريات التعمم واستراتيجيات التعميم والتعمم(   
 ات وأراء أعضاء ىيئة التدريس.تعميق -

ما اإلجراءات المتبعة في تقويم ميارات أعضاء ىيئة التدريس في استخدام االستراتيجيات المخطط    - ب
 ليا.

 مراجعة تقويم الطالب المنتظمين لممقررات الدراسية والبرنامج األكاديمي. - -2
 ألكاديمي.مراجعة تقويم الطالب المتخرجين لممقررات الدراسية والبرنامج ا - -3
 المراجعة الخارجية لممقررات والبرنامج. –المراجعة الداخمية )التقويم الذاتي(  - -4
 مراجعة تقويم أرباب العمل الداء الخريجين.  - -5
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 التقويم العام لمبرنامج -2
ما االستراتيجيات التي تستخدم في البرنامج لمحصول عمى تقويم عام لمجودة في البرنامج، باإلضافة إلى  -أ

 معرفة مدى االنجاز الذي تحقق فيما يخص نتائج التعمم المقصودة في البرنامج:
 من قبل الطالب المسجمين حاليا والذين تخرجوا من البرنامج؟    -

توزيع استبيانات عمى الطالب المتوقع تخرجيم لمحصول عمى تغذية راجعة عن المقررات الدراسية  -
 والبرنامج بشكل عام.

 عمى الخريجين لمحصول عمى تغذية راجعة عن المقررات الدراسية والبرنامج بشكل عام. توزيع استبيانات -
المقابمة الشخصية لمجموعة من الطالب المتوقع تخرجيم لمتعرف عمى وجية نظرىم حول المقررات  -

 الدراسية والبرنامج بشكل عام.
نظرىم حول المقررات الدراسية  المقابمة الشخصية لمجموعة من الطالب المتخرجين لمتعرف عمى وجية -

 والبرنامج بشكل عام.
 من قبل مشرفين مستقمين و/ أو مقومين مستقمين؟  -
 توصيات األساتذة الزائرين حول المقررات الدراسية والبرنامج.   -
 المراجعة الدورية لمبرنامج من خالل مراجعين خارجيين. -
 ة.االلتزام بمعايير الييئات الدولية ذات العالق -
 
 من أرباب العمل الذين لدييم خريجون من البرنامج وغيرىم من أصحاب المصمحة؟ -
استبيانات يتم توزيعيا عمى أرباب العمل وغيرىا من الشرائح االجتماعية ذات العالقة لمتعرف عمى  -

 ارأئيم عن مستوى أداء الخريجين من البرنامج.
 ف من البرنامج.تنظيم لقاءات دورية بأرباب العمل والمجتمع المستيد -

 
 ما اإلجراءات المتبعة لمراجعة ىذه العمميات التقويمية والخطط العممية لتحسين البرنامج؟ -ب
المراجعات الداخمية والخارجية( لمتعرف عمى  –المقاءات  –مراجعة نتائج عمميات التقويم )االستبيانات  -

 حسينيا نقاط القوة في البرنامج لتعزيزىا ونقاط الضعف لمعالجتيا وت
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تنمية  –المتاحة لمقسم والعمل في ضوئيا.)توفير تجييزات وتسييالت إضافية  اإلمكاناتالتعرف عمى  -
ميارات أعضاء ىيئة التدريس من خالل إلحاقيم ببرامج تدريبية وورش عمل لتحسين مياراتيم وتطويرىا في 

دراسية وفق احتياجات المجتمع المتغيرة تعديل الخطة ال –مجاالت معينة كالتعميم والتعمم واستخدام التقنية
 تكثيف برامج معينة .  -ومتطمبات سوق العمل المتجددة 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلحصاء توصيف مقررنموذج 

   جامعة الممك خالد . :المؤسسة

 العموم اإلدارية والمالية / المحاسبة :  الكمية/القسم

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو أ(

 احص . 525 –رقمو ورمزه :  اإلحصاء   -سم المقررا -1
 . الساعات المعتمدة : ثبلث ساعات -2
 . البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنيا : ماجستير المحاسبة_  المقررات الكمية -3



 

Curriculum for MSc in Accounting  31 of 217 المحاسبة              الدراسية لماجستير خطةال
               

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

 اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر: -4

 المستوى األول –ديم ىذا المقرر فيو : السنة األولى المستوى أو السنة التي سيتم تق -5
 المتطمبات المسبقة ليذا المقرر ) إن وجدت( :  -6
 المتطمبات المصاحبة ليذا المقرر ) إن وجدت( : ال يوجد . -7
 . قريقر –مكان تدريس المقرر : المدينة الجامعية  -8

  :األىدافب( 

 األخرى التقنيات وبعض( معممية والبل المعممية) والطرق المفاىيم ببعض الطالب تزويد ىو المقرر ىذا أىداف من
 .القرارات واتخاذ اإلحصائية البيانات تحميل في والمستخدمة المختمفة

 المحتوى
، تحميل التباين، االنحدار الخطي، tعرض غير رياضي لمفاىيم وطرق استخدام تحميل البيانات اإلحصائية، اختبارات 

 م التجارب، تحميل االنحدار الثنائي، اختبارات كآي.مفاىيم تصمي
 معممية، المسح العيني. بلدمة موجزة عن: التباين، الطرق المق 

 

 

 .  توصيف المقرر الدراسيج( 

 :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-3

 ساعات التدريس  األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1  مقدمة  
 3 1 .المبوبةالرسوم البيانية لمبيانات غير 

 3 1 .التوزيعات التكرارية وتمثيميا بيانًيا
 9 3 مقاييس النزعة المركزية والتشتت.

 9 3 االرتباط واالنحدار الخطي البسيط.            
 9 3 األرقام القياسية.

 9 3السبلسل الزمنية واستخداماتيا في التنبؤ لبعض الظواىر االقتصادية الموسمية وغير 
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 الموسمية.

 

    مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:-2

عممي/ميداني/       المختبر الدرس:  مادة المحاضرة:
 تدريبي

 

 

 

 أخرى:
 

 

 

 45 ال ال ال 45

 

المتوسط ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا  -1
  لكل فصل دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(:

 كل ساعة دراسية بساعتين مذاكرة . -
 يقضي الطالب بالمكتبة من الوقت ما يكفيو لفيم المقرر حسب قدراتو العقمية . -

 

 تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم   -3
 ضيح :لكل مجال من مجاالت التعمم الموضحة في ما يمي يجب تو 

 ممخص موجز لممعرفة أو الميارات التي صمم المقرر من اجل تطويرىا.  -
 لتطوير تمك المعرفة أو الميارات. اوصف الستراتيجيات التعمم المطموب استخدامي -
 طرق تقيم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعمم في المجال المعني. -

 أدناه ما يمي:  بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة
  .موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتيا 

 في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات.  مستخدمةتوصيف الستراتيجيات التدريس ال 

 ل الدراسي.  الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف -أ . أ

 :توصيف لممعارف المراد اكتسابيا-3

 اإللمام بأساسيات اإلحصاء ودورىا في حياتنا اليومية واألكاديمية     
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  :دمة لتنمية تمك المعارفاستراتيجيات التدريس المستخ-2

اختيار المصطمحات األجنبية التي تساعد الطالب في فيم المقرر من  -الحوار العممي   -المحاضرة الدراسية . -       
 تنويع طرق التعمم : التعمم الذاتي ، التعمم عن طريق الخطأ والصواب  -كتب أجنبية . 

 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-1

 بارات التحصيمية .االخت -     
 اختبارات الصح والخطأ . -     
 والتطبيق عمى موضوعات الدراسة . STATISTICA +SPSSاستخدام البرامج اإلحصائية الجاىزة  -     

   :المراد تنميتيا دراكيةتوصيف لمميارات اإل دراكية:الميارات اإل . ة

 تدريب شخص عمى مستوى القسم . -
 مجتمع والعبلقات بين الظواىر والتنبؤ بالظواىر المستقبمية إحصائًيا .القدرة عمى حل مشكبلت ال -
 مراعاة مقتضى الحال . -

 . االستعانة بالرسوم البيانية في إيضاح بعض المفاىيم التي تتطمب ذلك -

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات -2

 اإللقاء ) المحاضرات التقميدية ( . -
 الوسائط اإللكترونية في العرض والسماع . -    
شراك الطبلب في صناعة الميارات اإلدراكية . -      الحوار المتبادل ، وا 
 المواقف الحوارية : الطبيعية ، والمتمثمة . -   
شراكيم في حميا جماعًيا -      اطبلع الطبلب عمى تطبيقات مختارة من الواقع ، وا 

  :لدى الطبلب راكيةدطرق تقويم الميارات اإل -1

 التقويم المستمر من خبلل المقاءات العممية وغيرىا من األنشطة . -      
 االختبارات التحريرية . -      
 الواجبات المنزلية .  -      
 تعرف الخطأ والصواب ، والجيد واألجود ، والصحيح واألصح .  -      

 ( . تاناالتقويم الذاتي من قبل الطالب ) استبي -      

  :ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 وصف لميارات العبلقات الشخصية والقدرة عمى تحمل المسؤولية المطموب تطويرىا: -3
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 العمل في جماعات ) إعطاء الطبلب واجب جماعي ( . -
 نسبة إسيام الشخص مع الجماعة . -

 بلت المجتمع وأسموب عرضيا بسيولة ويسراستثمار معرفتو اإلحصائية في حل بعض مشك -
 

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات:-2
 التدريب العممي ، والتطبيق . -
 استخراج مشكبلت حياتية ، ومحاكاتيا . -

 

 :طرق تقويم ميارات التعامل مع اآلخرين والقدرة عمى تحمل المسؤولية لدى الطبلب-3

 المبلحظة . -    
 التقويم المستمر . -    

 االختبارات . -    

 .  :د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية

 :توصيف لمميارات المراد تنميتيا في ىذا المجال -3

 وضع برامج لمقيم التواصمية والتداولية ، والتفريق بينيا . -
 .SPSSاستخدام البرامج الحاسوبية الجاىزة  -

 دام األساليب اإلحصائية في حل مشكبلت المجتمعاستخ -    

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات -2

 المحاضرات الدراسية . -
 التدريب العممي عمى الميارة. -
 استحضار المواقف المشابية .  -
 استخدام الحواسيب . -

 إشراك الطبلب في إدراك الميارة وممارستيا -    

 :تقويم الميارات العددية وميارات التواصل لدى الطبلب طرق -1

 :المراد تنميتيا ومستوى األداء المطموبالنفسية توصيف لمميارات الحركية -3

 االختبارات . -
 المبلحظة والتقويم المستمر . -
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 استبانة رأي الطالب . -

 التقويم القبمي والبعدي . -     

 :وجدت( )إن النفسية ىـ. الميارات الحركية

 ىيئات التمقي واالستماع

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2

 المحاضرات الدراسية . -

 التطبيق العممي ) حل بعض المشكبلت االجتماعية باستخدام النماذج اإلحصائية ( . -

 :لدى الطبلبالنفسية طرق تقويم الميارات الحركية -3

 التقويم المستمر . -
 االختبارات . -
 رأي الطالب ) استبيانات ، جمسات حوار مفتوحة ( . -
 رصد مشاركات الطبلب . -

 مراقبة سموك الطبلب . -    

 

 :. جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي5

 التقويم
، مشروع جماعي، اختبار رميمة التقويم )كتابة مقال، اختبا

 نيائي...الخ(

األسبوع 
 المحدد لو

من التقويم  ونسبت
 النيائي

 % 20 السابع 1 –اختبار فصمي  3

الخامس  2 –اختبار فصمي  2
 % 20 عشر

أثناء الفصل  مشاركة 1
 %10 الدراسي

السادس  اختبار نيائي 3
 % 50 عشر

 :د. الدعم الطبلبي
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الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر-1
 سبوع(.  أخبللو أعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل 

اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بيا لضمان تواجد أعضاء ىيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي 
 واجد فييا أعضاء ىيئة التدريس في األسبوع(:لمطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت ـ الساعات المكتبيةـ التي يت

 المتابعة من رئاسة القسم . -
 تحديد ساعات لمقابمة الطبلب . -

 إعطاء اإلسيام في اإلرشاد درجة مشجعة في تقويم أداء األستاذ وما يترتب عميو . -

 جعل حوافز لبلنتظام في الساعات المكتبية . -

 قتو حين بقائو في المكتب .تييئة الوسائل التي تجعل األستاذ يستفيد من و  -

 تقديم خدمات غير عممية تساعده عمى االنتظام في الساعات المكتبية  -    

 :ىـ . مصادر التعمم

 :الكتب المقررة المطموبة -3

 الكتب المقررة والمراجع: -
Larry Wasserman,2003,  All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference    

 الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا(  -
 SASS@kku.edu.sa    الجمعية السعودية لمعموم اإلحصائية 

  -العربي لمتدريب والبحوث اإلحصائية المعيد - المصرية اإلحصائية الجمعية -   السعودية لمعموم اإلحصائية الجمعية  
  The American Statistician - اإلحصاء اليندية مجمة

 :نت...الخالمراجع اإللكترونية، مواقع اإلنتر  -

The Indian Statistical Institute publishes Sankhya 

http://www.arabicstat.com       

http://www.isoss.com.pk 

the Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis 

 :مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية الفنيةـ 

mailto:SASS@kku.edu.sa
http://www.arabicstat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=105
http://www.arabicstat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=105
http://www.arabicstat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=105
http://www.arabicstat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=102
http://www.arabicstat.com/
http://www.isoss.com.pk/
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 .EXCELو  STATISTICAو  SPSSالبرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر مثل 
 األقراص المضغوطة أو المعايير المينية أو األنظمة. -    

 :مةو . المرافق البلز 

بّين متطمبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل الفصول الدراسية 
 والمختبرات، وعدد أجيزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 :)قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ( بانيالم-1

 تبرات ... الخ (:= المرافق التعميمية ) حجرات المحاضرات والمخ
 ( طالًبا . 40فصل دراسي بسعة )  -    
 أجيزة الكمبيوتر . -     

 :مصادر الحاسب اآللي-2

 معامل الحاسب اآللي المخصصة لمكمية.  -

 :رفق قائمة بيا(أخاصة, أذكرىا، أو  مخبريولى تجييزات إمصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة -3
 بروجك تر  –شرائح أجيزة عرض  –سبورة إلكترونية 

 تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره  . ز

 :استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس -1
 الحصول عمى نتائج الطبلب من ) االختبارات + وسائل التقويم األخرى (. -
 رأي الطبلب عن طريق االستبيانات . -

 حًقا .رأي زميل يدرس متطمًبا ال -

 مبلحظة الطالب ومدى ما اكتسبو . -

 التغير في سموك الطالب المياري . -

 التقويم المستمر . -

 :استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم -2

 عرض نتائج عينة من الطبلب عمى محكم خارجي . -
 التحميل لنتائج الطبلب . -

 االستعانة بييئة خارج المؤسسة . -

 عة الخريجين بعد التخرج .متاب -

 ورش عمل داخل القسم   -    

 :عمميات تطوير التدريس -3
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 برامج تدريبية لؤلستاذ . -
 الحرص عمى الوسائل المتعمقة بالمقرر ) الكتاب ، الحاسب مثبًل ( . -

 تييئة الجو المناسب لمطبلب عن طريق البرامج االجتماعية ، والترفيو وغير ذلك . -

 ة بين األستاذ والطالب لتكون عبلقة أبوة وبنوة .االرتقاء بالعبلق -

 متابعة الجديد . -

 الحوافز المادية والمعنوية . -

عمال الطمبة بواسطة مدرسين  أعمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4
 :جبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(مستقمين، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا

 فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو ىيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطمبة . -
قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو ىيئة تدريس آخر  -

 لنفس المقرر في مؤسسة تعميمية أخرى .

 :لتخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىاصف إجراءات ا-5

 استضافة أستاذ زائر لتقويم المقرر . -
 ورش عمل ألساتذة المقرر . -

 لقاءات دورية بالطبلب المتميزين لمعرفة الجوانب السمبية وااليجابية . -

 أخذ رأي مدرسي المقررات األخرى ذات العبلقة لتطوير المقرر . -

 المقارنة بالمقرر المماثل في الكميات المناظرة من الجامعات األخرى
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 إدارة مالية  متقدمة توصيف مقررنموذج 

  جامعة الممك خالد :المؤسسة

 كمية العموم اإلدارية والمالية / قسم المحاسبة : الكمية/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو أ(

 دار( 535متقدمة ) إدارة مالية  مز المقرر الدراسي: اسم ور  .1

 ساعات 3  عدد الساعات المعتمدة:  .2
  الماجستير الميني في المحاسبة -:ي يقدم ضمنو المقرر الدراسيذالبرنامج أو البرامج ال .3

 

  :عن المقرر الدراسي المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .4

 

  :فيو المقرر الدراسيالسنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى  .5

 المستوى الرابع –الثانية السنة 

 :المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت( .6

7.  
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  :المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت( .8

 ال يوجد
 

  :موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميمية .9

 
 

  :األىدافب( 

 ساسية لمطمبة المسجمين في المقرر:وصف موجز لنتائج التعمم األ-1

 ييدف ىذا المساق إلى إكساب الطالب المفاىيم والميارات المعرفية التالية:

 مفيوم اإلدارة المالية في منشآت القطاع الخاص. -1

 ميارات التحميل المالي واستنتاج المؤشرات المتعمقة بنقاط القوة والضعف في الموقف الحالي لممنشأة. -2

 تخطيط المالي واتخاذ القرارات المبني عمى أسس تعظيم قيمة المنشأة.تعمم أدوات ال -3

 التمييز بين القرارات اإلستراتيجية والقرارات قصيرة األجل. -4

 إكساب الطالب ميارات التفكير واالستنتاج المبنية عمى األساليب العممية -5

 خطط يتم تنفيذىا لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . -2

 عممية عمى برنامج البوربوينت.إعداد المادة ال -1
 تدريس المقرر عمى برنامج بالك بورد عمى المستوى المدمج. -2

 تكميف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة. -3

 تكميف الطالب بالرجوع إلى مواقع متخصصة عمى شبكة االنترنت كنوع جديد من أنواع المراجع. -4

 ي اإلدارة المعاصرة .التواصل مع الشبكة العالمية لمتعرف عمى ما ىو جديد ف -5

 في النشرة التعريفية أو الدليل توصيف المقرر الدراسي )مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمةج( 
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 الموضوعات التي ينبغي تناوليا -1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

ز عمى التعريف يركالتلمالية وذلك من خالل ى اإلدارة االضوء عماإلدارة المالية( إلقاء تعريف )
كعمم لمشركات اإلدارة المالية حقل المالية والموضوعات التي يتضمنيا ومن ذلك موضوع ب

استعراض مكونات البيئة التي تعمل اإلدارة باإلضافة إلى وكوظيفة من وظائف المنشأة، 
 المالية ضمن إطارىا

1 3 

منشآت األعمال من مشروعات فردية وشركات عادية )منشآت األعمال( التعرف عمى أنواع 
 وشركات مساىمة, مع إجراء المقارنة بين خصائص ىذه المنشآت.

1 3 

)القوائم المالية( إلقاء الضوء عمى القوائم المالية تعريفا وأنواعا, مع مراجعة ألىم القوائم المالية 
 رباح المحتجزة.المنشورة: قائمة المركز المالي, وقائمة الدخل, وقائمة األ

 )القوائم المالية( تركيز خاص عمى قائمة التدفقات النقدية وطريقة إعدادىا وتفسير مؤشراتيا.
2 6 

ناقش يربط بين نتائج العمل المحاسبي وبين اإلدارة المالية، حيث ال)تحميل القوائم المالية(، 
لمالية األساسية، باستخدام القوائم المالية وأىميتيا في صناعة القرارات ا ىذا الجزء تحميل
 تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء المنشأة.وبالتالي النسب المالية، 

)تحميل القوائم المالية( حاالت عممية: تحميل سيولة المنشأة وتحميل نشاطيا )كفاءتيا(.                 
 ل مديونيتيا )الرفع المالي(.)تحميل القوائم المالية( حاالت عممية: تحميل ربحية المنشأة وتحمي

 )تحميل القوائم المالية( حاالت عممية: تحميل أداء السيم في السوق المالي.

3 9 

)التخطيط المالي( إلقاء الضوء عمى أىمية التخطيط المالي والتعرف عمى أدواتو وتقنياتو 
 )التخطيط المالي( حاالت عممية: تحميل التعادل.

 مية: تحميل الروافع.)التخطيط المالي( حاالت عم
 )التخطيط المالي(: الموازنات التقديرية والموازنة النقدية.

3 9 

م األساسية لسياسات رأس المال العامل، المفاىي)إدارة رأس المال العامل(، إلقاء الضوء عمى 
دارة النقد واألوراق الماليةو   6 2 قصيرة األجل.  ا 
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دارة التمويل قصير األجل. )إدارة رأس المال العامل( إدارة الذمم المدينة  وفي إدارة المخزون وا 
 

القيمة الزمنية لمنقود: القيمة الحالية والقيمة المستقبمية لمبمغ واحد ولمجموعة من المبالغ 
 )الدفعات( والجداول المالية.

1 3 

تعرض ىذا الجزء لمموضوعات المرتبطة بكمفة رأس المال والسياسة )تكمفة رأس المال( ي
الديون طويمة األجل كالسندات والقروض المصرفية تضمن كمفة يية طويمة األجل، و المال

 طويمة األجل, وكمفة التمويل بحقوق الممكية كاألسيم العادية واألرباح المحتجزة.
1 3 

:  الطرق التقميدية: فترة االسترداد ةتخطيط اإلنفاق الرأسمالي: طرق تقييم المشاريع الرأسمالي
 المحاسبي, والطرق الحديثة: صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخمي.ومعدل العائد 

1 3 

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 المختبر الدرس:  مادة :المحاضرة
          

 تدريبي        نيعممي/ميدا
            

 حاالت عممية أخرى:
       

  - - 45 ساعة 45
 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط لكل -3
 فصل دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(: 

 تكميف الطمبة بالبحث عن بعض الموضوعات في المكتبة وعرضيا ومناقشتيا . -
 شة بعض األمور المتعمقة بالمقرر .ساعات مكتبية يتم من خالليا مناق -
 منتديات الحوار عمى برنامج بالك بورد -
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 تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم  -4
 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 

  .موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتيا 

 في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات.  مستخدمةالتدريس ال توصيف الستراتيجيات 

   .الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     : المعارف     

 : توصيف لممعارف المراد اكتسابيا-1

إكساب الطالب المعرفة باألفكار الجديدة في اإلدارة المالية والقضايا التي تعالجيا والربط بينيا وبين التطورات في بيئة 
 األعمال وكيف يمكن تطبيق ىذه المفاىيم المعاصرة لتحقيق أفضل النتائج في بيئة األعمال السعودية .

 
 
  :التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارفاستراتيجيات -2

 .  power pointإعداد الفصول عمى برنامج -

 إعداد وتقديم المحاضرات بشكل ميني. -
 استخدام وسائل التعمم االلكتروني.-
 تكميف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة . -
 تكميف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعمقة بالمساق . -
 ة الفصول واإلجابات النموذجية عمييا .إعداد أسئم -

 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-3

 االختبارات الشيرية . -
 االختبارات الشفوية . -
 المقاالت اإلنشائية. -

 الواجبات.
 إعداد األبحاث. -
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  دراكية:الميارات اإل . د

  :المراد تنميتيا دراكيةتوصيف لمميارات اإل-1

 وية وىامة متعمقة بالمقرر .تدريب الطالب عمى أمور حي -
 إعداد طالب قادر عمى مواكبة التطور العممي في التخصص . -

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2
 نظام البالك بورد : لدفع الطالب الى التعمم التفاعمي والتواصل اإللكتروني لتفعيل العممية التعميمية . -
 لطالب الى البحث والتعمم الذاتي .اإلنترنت : لدفع ا -

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم الميارات اإل-3

 المحاضرات الرسمية . -

 االختبارات التحريرية . -
 االختبارات الشفوية . -
 نظام البالك  بورد . -

  :ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 درة عمى تحمل المسؤولية المطموب تطويرىا:وصف لميارات العالقات الشخصية والق-1
 تقسيم الطالب الى مجموعات عمل -
عداد بعض الواجبات . -  العمل الجماعي عمى مستوى األبحاث وا 
 تدريب األفراد لمعمل بروح الفريق -

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات:-2
 أبحاث -
 مقاالت -
 ك بورداستخدام برنامج البال -
 

 :طرق تقويم ميارات التعامل مع اآلخرين والقدرة عمى تحمل المسؤولية لدى الطالب-3

 تقييم األبحاث . -
 أسئمة شفيية. -
 الحوار الصفي. -
 منتديات النقاش االلكترونية -
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   :د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية

 :في ىذا المجالتوصيف لمميارات المراد تنميتيا -1

 التعمم مع شبكة االنترنت . -

 التعمم مع النظام االلكتروني . -
 نظام بالك بورد

 في العرض الفعال . Power pointاستخدام نظام  -
 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2
 المالحظة الشخصية ألستاذ المادة . -
 التقييم المستمر .  -
 .المتابعة  -

 :طرق تقويم الميارات العددية وميارات التواصل لدى الطالب-3

 .  black boardعدد مرات التفاعل االلكتروني مع المقرر من خالل نظام  -

 األبحاث المقدمة المعتمدة عمى االنترنت . -

 :)إن وجدت( النفسية ىـ. الميارات الحركية

 :تيا ومستوى األداء المطموبالمراد تنميالنفسية توصيف لمميارات الحركية -1

 

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2
 

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم الميارات الحركية -3
 
 

 :. جدول ميام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

، مشروع جماعي، اختبار رميمة التقويم )كتابة مقال، اختبا التقويم
 (نيائي...الخ

األسبوع 
 المحدد لو

من التقويم  ونسبت
 النيائي

 22 السابع األول االختبار 1

 22 الرابع عشر الثاني االختبار 2

 12 مستمر الحضور والسموك و المشاركة 3

 52  النيائي االختبار 4
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 122  المجموع 5

 :د. الدعم الطالبي

األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خاللو  تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد-1
 الساعات المكتبية   سبوع(.  أأعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل 

 
 :و . المرافق البلزمة

بّين متطمبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل الفصول الدراسية 
 والمختبرات، وعدد أجيزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 :)قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ( بانيالم-1

 Data showقاعات عممية مزودة بأجيزة عرض  -
 معامل الحاسب اآللي في الكمية.-
 :مصادر الحاسب اآللي-2

 معمل حاسب آلي لتدريب الطمبة عمى التعمم االلكتروني . -
 :رفق قائمة بيا(أخاصة, أذكرىا، أو  مخبريولى تجييزات إادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة مص-3
 

 تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره  . ز

 : استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس -1
 نتائج االختبارات الفصمية . -
 ة .نتائج االختبارات النيائي -
 التفاعل والمشاركة أثناء المحاضرة. -
 منتديات النقاش االلكتروني عمى برنامج بالك بورد. -
 :استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم -2
 التفاعل االلكتروني مع المقرر من جانب الطالب . -
 المشاركة البحثية لمطالب . -

 :عمميات تطوير التدريس -3
 تحديث المراجع العممية . -
 االطالع عمى كل ما ىو جديد في اإلدارة الحديثة . -
 تطوير أنظمة االختبارات وأساليب التقويم . -
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عمال الطمبة بواسطة مدرسين  أعمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4
 :يح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(مستقمين، والتبادل بصورة دوريًة لتصح
 تشكيل لجان لمراجعة عممية التصحيح.

 التصحيح االلكتروني لالختبارات.

 : صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا-5

 

 :ىـ . مصادر التعمم

 مراجع :وال الكتب المقررة-3
1. Principles of Corporate Finance, 2007,  by Richard Brealey 

 

Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of 

Any Asset, Second Editionby Aswath Damodaran , 2008,  

 ( الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا-2

  

 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-1

 ـ موقع التعمم االلكتروني لجامعة الممك خالد 

http://fisher.osu.edu/fin/journal/jofsites.htm 

 www. Tadawul.comـ موقع االسيم السعودية : 

 www. Aleqt.comيدة االقتصادية : ـ موقع جر 

 www. Europ.wsj.comـ موقع جريدة وول ستريت : 
 :مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية الفنية -5

 

 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو أ(         

http://www.amazon.com/Principles-Corporate-Finance-Richard-Brealey/dp/0071266755/ref=cm_lmf_tit_2
http://www.amazon.com/Investment-Valuation-Techniques-Determining-Edition/dp/0471414883/ref=cm_lmf_tit_6
http://www.amazon.com/Investment-Valuation-Techniques-Determining-Edition/dp/0471414883/ref=cm_lmf_tit_6
http://fisher.osu.edu/fin/journal/jofsites.htm
http://fisher.osu.edu/fin/journal/jofsites.htm
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 حسب 512دراسات في نظرية المحاسبة    رمز المقرر الدراسي: اسم و  .31

  ساعات ثبلثعدد الساعات المعتمدة:  .33
 كميةمقررات  –ماجستير المحاسبة  ي يقدم ضمنو المقرر الدراسي. ذالبرنامج أو البرامج ال .32

 برامج()في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج, بّين ىذا بداًل من إعداد قائمة بيذه ال

   ماجستير المحاسبة

 لم يحدد بعد :عن المقرر الدراسي المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .31

 المستوى األول –السنة األولى  :السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي .33

 : ال توجدالمتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت( .35

 ال توجد :وجدت( المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن .31
 المدينة الجامعية بابيا :موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميمية .31

  :األىدافب(          

 وصف موجز لنتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر:-3
الفكري لممحاسبة  واإلطارمجال المحاسبة نظرية في  إليتعريف الطالب بمدخل لنظرية المحاسبة من حيث مدى الحاجة 

باإلضافة إلي ، شرح لبعض القضايا النظرية المعاصرة التي تحقق التكامل لممحاسبة المالية وعناصر نظرية المحاسبة ، ثم
 بعض النتائج والتطبيقات العممية ليذه القضايا، مع زيادة التركيز عمي مناىج ومداخل بناء النظرية والفروض والمبادئ
المحاسبية المقبولة قبوال عاما والتي تؤثر عمي مينة المحاسبة والمحاسبين المحترفين في الواقع العممي . وكذلك تناول 

 الفكري لنظرية المحاسبة.  اإلطارالمدخمين المعياري وااليجابي في بناء  إسيامات

ل االستخدام المتزايد لتقنية المعمومات أو صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذىا لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . )مث-2
 مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لؤلبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

 . يعتبر ىذا المقرر امتدادًا طبيعيًا لسمسة مقررات المحاسبة المالية التي سبق لمطالب دراستيا 

  فمسفي لممحاسبة الماليةالفكري ال لؤلساستعميق فيم الطبلب  إليييدف 

  التوجو نحو حركة التأصيل العممي . إزاءنقف نحن المحاسبين في الوقت الحالي  أينتحديد 

  عميمة تحكم وتوجو مسارىا التطبيقي . أصولتعتمد عمى  إنكانت مينة المحاسبة يجب  إذاتحديد ما 

  لنظرية المحاسبة.العممي  اإلطارالتطورات االقتصاديات الحديثة عمى  انعكاساتمعرفة 
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  الفكري لنظرية المحاسبة.  اإلطارالمدخمين المعياري وااليجابي في بناء  بإسياماتتعريف الطالب 

توصيف المقرر الدراسي )مبلحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في النشرة التعريفية ج(         
 الدليل (.                                                            أو 

 :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-3

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 التدريس 

 نظرية المحاسبة إليالحاجة 
 التأصيل العممي في مجال المحاسبة

 التطور المحاسبي -

 النظرية في مجال المحاسبة -

 وعناصر النظرية وأىدافمفيوم  -

1 3 

 لبحث المستخدمة في بناء نظرية المحاسبة:مناىج ومداخل ا
 : المناىج : أوال

 المنيج االستنباطي 
 االستقرائي المنيج

 المنيج المختمط
 

 ثانيًا : المداخل:
 األخبلقيالمدخل 

 المدخل االجتماعي
 المدخل االقتصادي
 المدخل السموكي

 البرجماتيالمدخل 
 المدخل السمطوي

 األحداثمدخل 
 المدخل المعياري

 دخل االيجابيالم

  2  ،3 6 

 6 5،  4 لنظرية المحاسبة ألمفاىيمي اإلطار       
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 باألىدافالمفاىيم الخاصة  -

 المفاىيم الخاصة بطبيعة الوحدة المحاسبية -

 المفاىيم الخاصة بجودة المعمومات المحاسبية -
 األساسيةالمفاىيم الخاصة بالقوائم المالية  -
 المفاىيم الخاصة بعناصر القوائم المالية -

 الفروض والمبادئ المحاسبية
 : الفروض المحاسبية : أوال

 فرض الوحدة المحاسبية -

 فرض االستمرارية -

 فرض وحدة القياس النقدي -

 فرض الدورية -

 ثانيًا : المبادئ المحاسبية :
 مبدأ القياس الفعمي -

 بالمصروفات اإليراداتمبدأ مقابمة  -

 اإليراداتمبدأ قياس وتحقق  -

 روفاتمبدأ قياس وتحقق المص -

 التكمفة  أساسمبدأ التقويم عمى  -

 الشامل اإلفصاحمبدأ  -

6  ،7 6 
 

 6 9،  8 العممي لنظرية المحاسبة اإلطارانعكاسات التطورات االقتصادية الحديثة عمى 
 المدخل المعياري في بناء نظرية المحاسبة  إسياماتتقييم 

 المدخل المعياري وأىدافمفيوم  -
تفسير دوافع االختيار بين بدائل القياس والتقويم منيجية المدخل المعياري في  -

 -المحاسبي :

 مدخل الدخل الحقيقي -1

 مدخل احتياجات المستفيدين -2

 مدخل اقتصاديات المعمومات -3

 محاوالت الباحثين الرواد في بناء نظرية المحاسبة باستخدام المدخل المعياري -

 اسبيةتقويم استخدام المدخل المعياري في مجال بناء المعايير المح -

10  ،11 ،12 9 
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 الموجية لممدخل المعياري تاالنتقادا -
 المدخل االيجابي في بناء نظرية المحاسبة : إسياماتتقييم 

 وتطور المدخل االيجابي وأىدافمفيوم  -1

منيجية المدخل االيجابي في تحميل دوافع االختيار من الطرق والسياسات  -2
 المحاسبية :

 المالية األوراقمنيج دراسة سوق  -

 اإلشارةدخل نظرية م -

 مدخل نظرية التعاقدات )نظرية الوكالة( -

 فرضيات المدخل االيجابي : -3

 اإلدارية والمكافآتفرض الحوافز  -

 فرض الحجم )التكاليف السياسية( -

 فرض عقود المديونية -

 عرض وتحميل بعض الدراسات االيجابية -4

 االنتقادات الموجية لممدخل االيجابي -5

13  ،14  ،15 9 

 
 
 

   المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  مكونات-2

عممي/ميداني/       المختبر الدرس:  مادة المحاضرة:
 تدريبي

 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط لكل -1
 لكل أسبوع(: فصل دراسي وليس المطموب 

 ساعة تدريبات عممية لحاالت تطبيقية تقترب من الواقع العممي . 21
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 تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم  -3
 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 

  .موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتيا 

 في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات.  مستخدمةجيات التدريس التوصيف الستراتي 

   .الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . س

 :توصيف لممعارف المراد اكتسابيا-3

 المعرفة بالعموم األساسية، والرياضيات، وتقنية المعمومات، ومبادئ المحاسبة والمراجعة  -1
بيانات القوائم المالية ألغراض اتخاذ  المعرفة بأساسيات مبادئ وممارسات المحاسبة المتوسطة، بما في ذلك تحميل -2

 القرارات.  
خبلقية والمينية لممحاسب المالي والحفاظ عمى سرية البيانات والمعمومات والحفاظ عمييا فيم المسؤوليات األ -3

 وتحقيق أمنيا. 
 فيم دور المحاسب وتأثير الحسابات المالية عمى وظيفة التخطيط. -4
 التعرف عمى مزايا وعيوب التوافق مع معايير المحاسبة الدولية -5

  :نمية تمك المعارفاستراتيجيات التدريس المستخدمة لت-2

  من خبلل مقررات تم تصميميا في مبادئ المحاسبة المالية في السنة األولى من برنامج  1سيتم اكتساب رقم
 البكالوريوس.

  من خبلل مجموعة من المقررات في مجاالت مختمفة المحاسبة المتوسطة والمحاسبة المتقدمة  2سيتم اكتساب  رقم
 ومحاسبة التكاليف واإلدارية.

  من خبلل مقررات مصممة بحيث تتناول األخبلقيات والمسؤوليات المينية لممحاسبين القانونيين  3سيتم تحصيل رقم
 من خبلل دراسة سموك وآداب مينة المحاسبة والمرجعة. 

  من خبلل دراسات الحالة، وحمقات النقاش التي يقوم بيا ىيئة التدريس ويدعى ليا متحدثون  4سيتم تحصيل رقم
شركات ومن جيات أكاديمية لمتعرف عمى خصائص ومشاكل المحاسبة وتأثيرىا عمى مينة المحاسبة من ال

 والمراجعة.

  من خبلل دراسات الحالة، وحمقات النقاش التي يقوم بيا ىيئة التدريس ويدعى ليا متحدثون  5سيتم تحصيل رقم
 المحاسبة السعودية . رة ومعاييمن الشركات ومن جيات أكاديمية لمتعرف عمى معايير المحاسبة الدولي

 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-1
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  من خبلل مجموعة من االختبارات التحريرية، والواجبات، واالختبارات  2و  1سيكون اختبار المعرفة الخاصة بالبند
 السريعة. 

 ة عن مدى التزام أما بالنسبة لمبند الثالث ، فسيستخدم لو أوراق عمل فصمية ودراسات بعض الحاالت العممي
المحاسبون والمراجعون بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عامًا، وكذلك مدى التزاميم بسموك وآداب مينة المحاسبة 

 والمرجعة 
  وسيتم تقييم البند الرابع والخامس بواسطة العروض التقديمية ودراسات الحالة والتقارير التمخيصية عن حمقات

 مبة.النقاش التي يحضرىا الط

جراء تحميل الحسابات دراكية:الميارات اإل المالية  وىي القدرة عمى  فيم وتطبيق مبادئ المحاسبة المالية، ونظرياتيا وا 
 ألغراض اتخاذ القرارات والتخطيط وتقويم األداء، وحل المشكبلت الخاصة باختبلف التطبيقات المحاسبية بين الشركات 

  :اد تنميتياالمر  دراكيةتوصيف لمميارات اإل-3

 نظرية المحاسبة القدرة عمى: سيكون لدى خريج مقرر

   .جمع البيانات والمعمومات المالية ألغراض اتخاذ القرارات، والقيام بتفسيرىا واستخبلص النتائج 

 . القيام بدراسة المشكبلت المحاسبية الخاصة بإعداد القوائم المالية بشكل متعمق 

 ة . تقويم طرق بناء نظرية لممحاسب 

تقويم نظام المحاسبة عن تغيرات األسعار بالمنشأة والتعرف عمى مقاييس األداء المالية وغير المالية واستخداميا 
 كأساس لتقويم األداء بالمنشأة.

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2

 المالية واستخداميا في اتخاذ القرارات مع  سيتم تقديم أبحاث ودراسات لحاالت عممية في فيم معمومات المحاسبة
 التركيز عمى قرار التسعير، وكيفية إعداد القوائم المالية وتفسيرىا.  

 اإلدراكية ضمنيا من خبلل الواجبات في كل المقررات الممكنة.-سيتم تطوير بعض مكونات الميارات المعرفية 

  :لدى الطبلب دراكيةطرق تقويم الميارات اإل-1

 النظرية والعممية  ات الواجب    
  والنقاشات المشاركات 
  العمميةالنظرية و االختبارات 

 األبحاث  
سيشتمل االختبارات الفصمية واالختبار النيائي عمى بنود متصمة بالميارات المعرفية اإلدراكية تتطمب استخدام منيجية تم 

ي تتبلءم مع نظم اإلدراك، والتي تشجع عمى التفكير تمحيصيا والحمول المبتكرة في تحميل حسابات المحاسبة المالية الت
 الناقد والقدرة عمى البحث عن الحمول.

  :ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية
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 وصف لميارات العبلقات الشخصية والقدرة عمى تحمل المسؤولية المطموب تطويرىا:-3
 المجموعة.  سيكون لدى الطبلب القدرة عمى العمل بشكل بناء في 

  ،ينبغي أن يكون الطبلب مسئولين عن تعمميم الذاتي والذي يتطمب استخدام وسائل لمبحث عن المعمومات الجديدة
 وأساليب التحميل. 

  ينبغي أن يكون لدى الطبلب الوعي بالقضايا األخبلقية والمينية التي تتضمن القيم واألحكام األخبلقية بشكل يجعميم
 زمين بالقيم وأخبلقيات الممارسة المينية.  حساسين لآلخرين وممت

 

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات:-2
  سيشمل برنامج التييئة ومقررات السنة األولى التركيز عمى أىمية القدرة عمى البحث واالستقصاء الفردي والجماعي

 لممحاسب. 

  المقررات المناسبة. وستشمل التقارير عمى جزء خاص بعمميات سيقدم واجب جماعي واحد عمى األقل في مقرر من
 البحث واالستقصاء الجماعي. 

  سيشارك الطمبة مع مجموعات عمل لمقيام بمشاريع في دراسة وتحميل نوعية المشاكل المرتبطة بكيفية إعداد بيانات
 التكمفة ألغراض اتخاذ القرارات والتخطيط وقياس األداء.  

  رات ذات الصمة قضايا دراسات حالة تتناول المسؤولية األخبلقية . سيتم تضمين المقر 

  ستتطمب أوراق العمل الفصمية، والواجبات الخاصة بذلك في ىذا المقرر  من الطبلب البحث عن المعمومات المالية
 و/أو البيانات بأنفسيم.

بلقية تتم مواجيتيا في الممارسة وكيفية يتوقع أن يتعرض الطمبة لقضايا أخبلقية ومينية في ىذا المقرر عن قضايا أخ
 حميا.  

 

 :طرق تقويم ميارات التعامل مع اآلخرين والقدرة عمى تحمل المسؤولية لدى الطبلب-1

  .سيشمل تقييم الواجبات جزءا عن فعالية عمميات االستقصاء 

 تحميل المعمومات المالية،  سيتم وضع تقييم لمشاريع دراسة وتحميل نوعية المشاكل المرتبطة بمدى استخدام نظام
وكذلك نوعية المشاكل المحاسبية المرتبطة بمقاييس األداء وكيفية إعداد القوائم المالية. والتي تحتوي عمى مكونات 

 متصمة بميارات العبلقات مع اآلخرين.

   :د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية

 :تيا في ىذا المجالتوصيف لمميارات المراد تنمي-3

  ًسيكون لدى الطبلب القدرة عمى التواصل بالمغة اإلنجميزية كتابيًا وشفييا 

  سيكون لدى الطبلب المعرفة الكافية في تقنية المعمومات التي تمكنيم من جمع المعمومات واألفكار وتفسيرىا
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 وتوصيميا لمغير.  

 عض المشكبلت المحاسبية. سيكون لدى الطبلب القدرة عمى تطوير حمول بسيطة لحل ب 

  سيكون لدى الطبلب الخمفية الكافية في األساليب اإلحصائية والرياضية التي تمكنيم استخداميا في تفسير
 المشكبلت وتقديم الحمول.

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2

 غة اإلنجميزيةسيتم وضع بعض األسئمة  تتطمب القراءة والكتابة والتقديم بالم 

  سيتم تقديم بعض تطبيقات عمى كيفية حمول بعض المشكبلت المحاسبية والتي ستعد الطبلب الستخداميا فى تحميل
 المعمومات المالية التخاذ القرارات والتخطيط والرقابة. 

 :طرق تقويم الميارات العددية وميارات التواصل لدى الطبلب-1

 عداد مشاريع في دراسة وتحميل التصال لدى اميارات ا سيتم تقييم لطبلب من خبلل مقررات بالمغة اإلنجميزية، وا 
 نوعية المشاكل المرتبطة بتحميل بيانات ومعمومات المحاسبة المالية لخدمة اإلدارة وتقديم أوراق عمل فصمية.

 أة ككل. سيتم تقييم ميارات الطبلب في تحميل نوعية المشاكل المحاسبية المرتبطة بقياس األداء لممنش 

  سيتم وضع مكون يتضمن تقييم فعالية التقديم عند إعطاء الدرجات لمتقارير والتقديم في جميع فصول المقرر
 الدراسي.

 :)إن وجدت( النفسية ىـ. الميارات الحركية

 :المراد تنميتيا ومستوى األداء المطموبالنفسية توصيف لمميارات الحركية -3

 :خدمة لتنمية تمك المياراتاستراتيجيات التدريس المست-2

 :لدى الطبلبالنفسية طرق تقويم الميارات الحركية -1

 :. جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي5

، مشروع جماعي، اختبار رميمة التقويم )كتابة مقال، اختبا التقويم
 نيائي...الخ(

األسبوع 
 المحدد لو

من التقويم  ونسبت
 النيائي

 درجة 21 8 -1 ى أولاختبار فصم  3

 درجة  21 33-31 اختبار فصمى ثاني 2

 المشاركة والتطبيقات 1
عمى مدار 
الفصل 
 الدراسي

 درجات 31

 اختبار نيائي 3
نياية الفصل 
 الدراسي

 درجة  51
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 :د. الدعم الطبلبي             

)أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب-3
 سبوع(.  أخبللو أعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل 

 األكاديمي لمطالب تفعيل دور المرشد 

  الساعات المكتبية 

 التواصل مع الطبلب من خبلل الببلك بورد  

 :ىـ . مصادر التعمم       

 :الكتب المقررة المطموبة-3

 م(1990ىـ/1410، نظرية المحاسبة )الكويت : ذات السبلسل لمنشر والتوزيع ، د. عباس ميدي الشيرازي 

 :المراجع الرئيسة-2
1. Jayne Godfrey, Allan Hodgson, Ann Tarca. 2010.  Accounting Theory. John 

Wiley & Sons, 7
th

  edition or latest.  

. نظرية المحاسبة. الجمعية السعودية لممحاسبة. 2009 عبدالرحمن بن إبراىيم الحميد،. 2  
3. Ahmed Riahi-Belkaoui. 2004. Accounting theory. Thomson Learning. 5

th
 edition or 

latest.  

4.  SOCPA accounting standards.  

5- Watts R. and J. Zimmerman , Positive Accounting Theory , Prentice – Hall , New 

jersey , 1986  . 
6- Scott. Willam R, Accounting theory , Prentic Hall , New Jersey , 1995. 

العممي لنظرية المحاسبة بالتركيز  اإلطارالتطورات االقتصادية الحديثة عمى  انعكاساتصالح عبد الرحمن المحمود ،  -7
،  1425م/2004،  2، العدد  18عمى معايير المحاسبة الدولية ، مجمة الممك عبد العزيز : االقتصاد واالدارة ، المجمد 

 .229 – 189ص 
 ات التي تناولت المدخمين المعياري وااليجابي .والدوري األبحاثمجموعة  -8

  : الكتب و المراجع التي يوصى بيا-1
1. Jayne Godfrey, Allan Hodgson, Ann Tarca. 2010.  Accounting Theory. John Wiley 

& Sons, 7
th

  edition or latest.  

. نظرية المحاسبة. الجمعية السعودية لممحاسبة. 2009 بن إبراىيم الحميد، نعبد الرحم. 2  
3. Ahmed Riahi-Belkaoui. 2004. Accounting theory. Thomson Learning. 5

th
 edition or 

latest.  

4.  SOCPA accounting standards.  

http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&biw=1020&bih=516&rlz=1R2RNSN_enSA407&prmdo=1&tbm=bks&q=inauthor:%22Jayne+Godfrey%22&ei=H4-nTaWoNoygOr_bvNEJ&ved=0CC8Q9Ag
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&biw=1020&bih=516&rlz=1R2RNSN_enSA407&prmdo=1&tbm=bks&q=inauthor:%22Allan+Hodgson%22&ei=H4-nTaWoNoygOr_bvNEJ&ved=0CDAQ9Ag
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&biw=1020&bih=516&rlz=1R2RNSN_enSA407&prmdo=1&tbm=bks&q=inauthor:%22Ann+Tarca%22&ei=H4-nTaWoNoygOr_bvNEJ&ved=0CDEQ9Ag
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&tbo=1&tbm=bks&q=inauthor:%22Ahmed+Riahi-Belkaoui%22&sa=X&ei=opCnTfK9KI2cOufs3NgJ&ved=0CC4Q9Ag
http://books.google.com.sa/books?id=fE9STcvKw-QC&printsec=frontcover&dq=Accounting+theory&hl=ar&ei=opCnTfK9KI2cOufs3NgJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&biw=1020&bih=516&rlz=1R2RNSN_enSA407&prmdo=1&tbm=bks&q=inauthor:%22Jayne+Godfrey%22&ei=H4-nTaWoNoygOr_bvNEJ&ved=0CC8Q9Ag
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&biw=1020&bih=516&rlz=1R2RNSN_enSA407&prmdo=1&tbm=bks&q=inauthor:%22Allan+Hodgson%22&ei=H4-nTaWoNoygOr_bvNEJ&ved=0CDAQ9Ag
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&biw=1020&bih=516&rlz=1R2RNSN_enSA407&prmdo=1&tbm=bks&q=inauthor:%22Ann+Tarca%22&ei=H4-nTaWoNoygOr_bvNEJ&ved=0CDEQ9Ag
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&tbo=1&tbm=bks&q=inauthor:%22Ahmed+Riahi-Belkaoui%22&sa=X&ei=opCnTfK9KI2cOufs3NgJ&ved=0CC4Q9Ag
http://books.google.com.sa/books?id=fE9STcvKw-QC&printsec=frontcover&dq=Accounting+theory&hl=ar&ei=opCnTfK9KI2cOufs3NgJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA
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5- Watts R. and J. Zimmerman , Positive Accounting Theory , Prentice – Hall , New 

jersey , 1986  . 
6- Scott. Willam R, Accounting theory , Prentic Hall , New Jersey , 1995. 

العممي لنظرية المحاسبة بالتركيز  اإلطارالتطورات االقتصادية الحديثة عمى  انعكاساتصالح عبد الرحمن المحمود ،  -7
،  1425م/2004،  2، العدد  18، المجمد  واإلدارةعمى معايير المحاسبة الدولية ، مجمة الممك عبد العزيز : االقتصاد 

 .229 – 189ص 
 ات التي تناولت المدخمين المعياري وااليجابي .والدوري األبحاثمجموعة  -8
الستخدام المدخل االيجابي في بناء المعايير  اختباريود. محمد شريف توفيق ود. حمدي محمود قادوس ، دراسة  -9

العامة ، الرياض :معيد اإلدارة العامة ، المممكة العربية  اإلدارةالمحاسبية في المممكة العربية السعودية ، مجمة 
 م .1991ىـ/1412،  72لسعودية ، العدد ا

العامة  اإلدارة، مجمة  الفكري لنظرية المحاسبة االيجابية لئلطارايراىيم عثمان ، تقييم المنيجية العممية  األميرةد.  -10
 م  2000ىـ/1420، العدد الرابع ،  39، المجمد  الرياض : معيد اإلدارة العامة ، المممكة العربية السعودية، 

د. محمد عباس سراج ، دراسة تحميمية لفعالية استخدام المدخل المعياري والمدخل االيجابي في مجال التنظير  -11
،  63، العدد  الرياض : معيد اإلدارة العامة ، المممكة العربية السعوديةالمحاسبي ، مجمة اإلدارة العامة ، 

 م .1989ىـ/1410
12-  Watts R. and J. Zimmerman , The Demand for and Supply of Accounting Theories: 

The Market for Excuses , The Accounting Review, Vol. 54, No. 2. (Apr., 1979). 

13- ____________________, Towards a Positive Theory of the Determination of 

Accounting Standards , The Accounting Review, Vol. 53, No. 1. (Jan., 1978) . 
 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-3

ليس ىناك مراجع محددة وعمى الطالب الدخول عمى شبكة اإلنترنت واختيار ما يبلءم الموضوعات التي تطمب منو 
 في المحاضرة. 

تنظيمية ال حمواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائ-5
 :    ال يوجد الفنية

 :و . المرافق البلزمة        

بّين متطمبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل الفصول الدراسية 
 والمختبرات، وعدد أجيزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 ةيالدراس. وأن تكون الفصول مختبر الحاسب اآللي وأ يفصل الدراسًا في الال يزيد عدد الطمبة عن خمس وعشرين طالب
وأجيزة عرض لمعروض التقديمية، وان تكون جميع األجيزة مرتبطة باإلنترنت وأن يكون الحاسب اآللي مزودة بأجيزة 
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 .   ة والمختبراتيالدراسلمطمبة إمكانية الدخول عمى نظام الببلك بورد داخل تمك الفصول 

 :)قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ( بانيالم-3

 الذكية  قاعات المحاضراتSmart Classroom 

  مزودة ببرامج ونظم المحاسبة البلزمة الحاسب اآللي اتمختبر 

 :مصادر الحاسب اآللي-2

 نظام الببلك بورد 

  نظام المحاسبة اإللكترونيPeachtree Complete Accounting Software 

 بة اإللكتروني المحاسب المسممنظام المحاس
 :رفق قائمة بيا(أخاصة, أذكرىا، أو  بريةلى تجييزات مخإمصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة -1

 ال يوجد

 تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره  . ز         

 :استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس -3
 م الدوري من قبل الطبلب لمحتويات المقرر وألستاذ المادة. التقيي 

 االستبيانات خبلل وفى نياية الفصل الدراسي  

 :استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم -2

 التقييم الذاتي من قبل أستاذ المادة 

 تقييم الطبلب 

  تقييم القرناء 

 د األكاديمي المحمي والدوليالمختصة باالعتما تقييم الجيات

 :عمميات تطوير التدريس -1

 العممية التعميمية من خبلل التعميم اإللكتروني.  تطويراستخدام نظام الببلك بورد ل 
 تطبيق نظم المحاسبة اإللكترونية 

مدرسين  عمال الطمبة بواسطة أعمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -3
 :مستقمين، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

  عمال الطمبة بواسطة مدرسين  مستقمين،أتدقيق تصحيح عينة من 
  أخرى جامعةالتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من. 

 :ف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىاص-5

  .مقارنة أىداف ومحتويات المقرر مع مثيبلتيا في الجامعات الرائدة محميا ودوليا 

  .التعرف عمى أراء الطبلب وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة 
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 بعض الخريجين وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة التعرف عمى أراء . 

   .التعرف عمى أراء بعض أصحاب األعمال والشركات وتقييميم لممقررات ومدى مبلئمتيا  الحتياجاتيم العممية 

 
  

  نموذج توصيف مقرر نظم معمومات المحاسبية

 
   جامعة الممك خالد :المؤسسة .18

 قسم المحاسبة  –كمية العموم اإلدارية والمالية : قسم الكمية/ال .19

 أ( التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو :

 (حسب 505)    اآلليةمحاسبية المعمومات الاسم ورمز المقرر الدراسي: نظم  .20
 ساعات  ثبلثعدد الساعات المعتمدة:    .21
 مقررات كمية - المحاسبة ماجستير : البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنو المقرر الدراسي .22
  يحدد فيما بعد عن المقرر الدراسي:  المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .23
 الثانيالمستوى  - األولىالسنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي: السنة  .24
 المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت(:  .25
 رر )إن وجدت(: المتطمبات اآلنية ليذا المق .26

 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميمية: المدينة الجامعية بقريقر

  ب( األىداف:

 وصف المقرر: -1
 ،نظم قواعد البيانات المحاسبية، يحتوى المقرر عمى العناصر التالية: البنية التحتية  لنظام المعمومات المحاسبي

دورة بناء نظام المعمومات  ، نظم دعم القرار ، نظم الخبرة، التجارة االلكترونية، ومات المحاسبةتطوير نظم المعم
تقويم أداء نظام المعمومات المحاسبي باستخدام أسموب بطاقة  ،المحاسبي )التحميل ، التصميم ، التنفيذ ، الصيانة (

 البرامج المحاسبية الجاىزة. ،األداء المتوازن
 قرر: أىداف الم  -2
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تزويد الدارسين بالمفاىيم األساسية لنظام المعمومات المحاسبي ، لتنمية مياراتيم في كيفية دعم اتخاذ القرار  -1
 التنظيمي.

سوف يتعمم الدارس كيفية تصميم وتنفيذ نظام المعمومات المحاسبي ، لتدعيم التخطيط والرقابة وعمميات اتخاذ  -2
 القرار .

يقات تكنولوجيا نظم المعمومات المحاسبية وتطبيقات حمول األعمال االلكترونية تنمية ميارات الدارسين في تطب -3
. 

 تعريف الطبلب ببعض برامج المحاسبة اإللكترونية. -4
 
 
 نتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر: -3

 كونون قادرين عمى:يعند االنتياء بنجاح من ىذه المقرر  فإن الطبلب سوف 
 واع الرئيسية من المعامبلت التجارية بشكل دقيق ومناسب.تسجيل األن• 
 .التعرف عمى نظم الرقابة الداخمية في بيئة المحاسبة• 
 .تحديد الضوابط الرقابية لنظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية• 
 طبيق العممي لنظام المحاسبة اإللكترونية.بيئة التفيم • 
 . ىوالتقارير األخر المحاسبة اإللكترونية من أجل إنتاج الحسابات الختامية إلى نظام المدخمة تفسير البيانات • 
 الوعي بالقضايا األخبلقية والقانونية في تطوير نظم المعمومات.أظيار • 
 المحاسب. مل ارتباطيا بعمن حيث المعروفة ة يتطبيقات المحاسبإظيار مدى كفاءة ال• 
 . و دراسات الحالةنماذج المشروع أنات من خبلل تنظيم ومعالجة البيانات في قواعد البيا• 
 التعرف عمى البرامج المحاسبية الجاىزة.• 

 خطط تطوير وتحسين المقرر الدراسي: -2

االستخدام المتزايد لتقنية المعمومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لؤلبحاث الجديدة في مجال  
   . الدراسة

 قرر الدراسي ج( توصيف الم
 
 الموضوعات التي  ينبغي تناوليا:-1

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 التدريس
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 6 2 معمومات المحاسبية: نظرة عامةالنظم 
 6 2 تطوير نظم المعمومات المحاسبية
 6 2 نظم قواعد البيانات المحاسبية

 6 2 نظم المعمومات المحاسبيةتصميم تحميل و 
 3 1 المعمومات المحاسبيةالرقابة ونظم 

 6 2 الرقابة في نظم المعمومات اإللكترونية
 3 1 مخاطر النظم المحاسبية اإللكترونية
 3 1 أمن النظم المحاسبية اإللكترونية

 3 1  تقويم نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية.
 3 1 البرامج المحاسبة الجاىزة

 

   دد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات المقرر الدراسي )إجمالي ع-2

 المحاضرة:
45 

 مادة  الدرس:
30 

 :عممي/ميداني/ تدريبي :المختبر
15 

 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط لكل -3
ساعة تدريب عممي عمى استخدام برنامج  30خبلل الفصل منيا  ساعة 90 فصل دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(:

Peachtree Complete Accounting Software.  

 
 تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم  -4

 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 
 يتيا. موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنم

 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات. 
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي.  
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 :المعارف
 مختصر لممعرفة المطموبة: وصف  -1
 . األساسية، والرياضيات، وتقنية المعمومات، ومبادئ المحاسبة والمراجعةالمعرفة بالعموم  -1
نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية، بما في ذلك تحميل، في المعرفة بأساسيات مبادئ وممارسات المحاسبة  -2

 وتصميم، وتقويم نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية، و إدارة قواعد البيانات.
 .سؤوليات األخبلقية والمينية لمينة المحاسبة والحفاظ عمى سرية البيانات وأمن نظم المعموماتفيم الم -3
 واإلنترنت عمى مينة المحاسبة والمراجعة. اإللكترونيةفيم دور المحاسب وتأثير التجارة  -4
 . وجيا المعموماتبمصادر خارجية ألداء أنشطة نظم المعمومات / تكنول االستعانةالتعرف عمى مزايا وعيوب  -5
 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف:   -2
  المحاسبة. في اآللية المتقدمة وتطبيقات الحاسب يمجاالت المحاسبالفي المصممة المقررات 
 ك تتناول األخبلقيات والمسؤوليات المينية لممحاسبين القانونيين من خبلل دراسة سمو  والتي  المقررات المصممة

 مينة المحاسبة والمرجعة.  وآداب
  دراسات الحالة، وحمقات النقاش التي يقوم بيا ىيئة التدريس ويدعى ليا متحدثون من الشركات ومن جيات أكاديمية

 واإلنترنت وتأثيرىا عمى مينة المحاسبة والمراجعة. اإللكترونيةلمتعرف عمى خصائص ومشاكل التجارة 
 التي يقوم بيا ىيئة التدريس ويدعى ليا متحدثون من الشركات ومن جيات أكاديمية  دراسات الحالة، وحمقات النقاش

بمصادر خارجية ألداء أنشطة نظم المعمومات / تكنولوجيا المعمومات وتأثيرىا  االستعانةلمتعرف عمى مزايا وعيوب 
 عمى مينة المحاسبة والمراجعة.

 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3
 رف من خبلل:سيكون اختبار المع

  .مجموعة من االختبارات التحريرية، والواجبات، واالختبارات السريعة 
  المحاسبون والمراجعون بالمبادئ المحاسبية  التزامأوراق عمل فصمية ودراسات بعض الحاالت العممية عن مدى

  .مينة المحاسبة والمرجعة وآداببسموك  التزاميمالمقبولة قبوال عامًا، وكذلك مدى 
 روض التقديمية ودراسات الحالة والتقارير التمخيصية عن حمقات النقاش التي يحضرىا الطمبة.الع 
 

 الميارات اإلدراكية:  -ب 

جراء تحميل وتصميم، تقويم نظم المعمومات المحاسبية  وىي القدرة عمى  فيم وتطبيق مبادئ المحاسبة ، ونظرياتيا وا 
 . ل المشكبلت الخاصة بأمن نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونيةاإللكترونية، و إدارة قواعد البيانات، وح
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 اإلدراكية التي سيتم تطويرىا، ومستوى األداء المتوقع -وصف  الميارات المعرفية -1-ب
 سيكون لدى خريج مقرر نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية القدرة عمى:

 جراء التحميل، والقي   .ام بتفسيرىا واستخبلص النتائججمع البيانات والمعمومات وا 
  يجاد الحمول القيام بدراسة المشكبلت الخاصة بنظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية بشكل متعمق وتحميميا، وا 

مكانية تطبيقيا.  المبتكرة ليا بناء عمى دراسة جدواىا اقتصاديا وا 
 مة لتعديل النظم القائمة أو إنشاء نظم جديدة، مع تقويم نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية وتقييم الحمول البدي

لميارات اإلدراكية المراد تنميتيا لتحميل اوكذلك توصيف  ،فيم تأثيرىا عمى الحمول المقترحة عمى كفاءة تشغيل النظم
  وتصميم، تقويم نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية.

 
 ه الميارات والقدراتاستراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذ -2-ب
  تحميل، وتصميم، وتقويم نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية، و  فيسيتم تقديم أبحاث ودراسات لحاالت عممية

 إدارة قواعد البيانات والتي تشجع عمى التفكير الناقد والقدرة عمى البحث عن الحمول.
 ا من خبلل الواجبات في كل المقررات الممكنة.اإلدراكية ضمني-سيتم تطوير بعض مكونات الميارات المعرفية 

 طرق تقويم الميارات اإلدراكية لدى الطبلب: -3-ب

النيائي عمى بنود متصمة بالميارات المعرفية اإلدراكية تتطمب استخدام منيجية تم واالختبار سيشتمل االختبارات الفصمية 
المعمومات المحاسبية اإللكترونية، و إدارة قواعد البيانات تحميل، وتصميم، وتقويم نظم  فيتمحيصيا والحمول المبتكرة 

 والتي تشجع عمى التفكير الناقد والقدرة عمى البحث عن الحمول.

 ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

 :وصف   ميارات  التعامل مع اآلخرين و القدرة عمى تحمل المسؤولية التي سيتم تطويرىا -1-ج
 لدى الطبلب القدرة عمى العمل بشكل بناء في المجموعة سيكون. 
  عن تعمميم الذاتي والذي يتطمب استخدام وسائل لمبحث عن المعمومات الجديدة،  مسئولينينبغي أن يكون الطبلب

 .وأساليب التحميل
 خبلقية بشكل يجعميم ينبغي أن يكون لدى الطبلب الوعي بالقضايا األخبلقية والمينية التي تتضمن القيم واألحكام األ

 حساسين لآلخرين وممتزمين بالقيم وأخبلقيات الممارسة المينية.
 
 :استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرات -2-ج
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  سيشمل برنامج التييئة ومقررات السنة األولى عمى  تركيز عمى أىمية القدرة عمى البحث واالستقصاء الفردي
 لممحاسب. والجماعي 

  سيقدم واجب جماعي واحد عمى األقل في ىذا مقرر من المقررات المناسبة. وستشمل التقارير عمى جزء خاص
 .بعمميات البحث واالستقصاء الجماعي

  تحميل، وتصميم، وتقويم نظم المعمومات المحاسبية  فيسيشارك الطمبة مع مجموعات عمل لمقيام بمشاريع
 د البيانات. اإللكترونية، و إدارة قواع

    .سيتم تضمين المقررات ذات الصمة قضايا دراسات حالة تتناول المسؤولية األخبلقية 
  ستتطمب أوراق العمل الفصمية، والواجبات الخاصة بذلك في ىذا المقرر  من الطبلب البحث عن المعمومات و/أو

 البيانات بأنفسيم.
  ضايا أخبلقية تتم مواجيتيا في الممارسة تمثل ق ىذا المقرريتوقع أن يتعرض الطمبة لقضايا أخبلقية ومينية في

 كيفية حميا.  العممية و 
 :طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-ج
 سيشمل تقييم الواجبات جزءا عن فعالية عمميات االستقصاء. 
  اإللكترونية، و إدارة قواعد البيانات سيتم وضع تقييم لمشاريع تحميل، وتصميم، وتقويم نظم المعمومات المحاسبية

 والتي تحتوي عمى مكونات متصمة بميارات العبلقات مع اآلخرين.

 د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية:  

 :وصف  ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية التي سيتم تطويرىا -1-د
 رة عمى التواصل بالمغة اإلنجميزية كتابيًا وشفيياً سيكون لدى الطبلب القد. 
  سيكون لدى الطبلب المعرفة الكافية في تقنية المعمومات التي تمكنيم من جمع المعمومات واألفكار وتفسيرىا

  .وتوصيميا لمغير
 سيكون لدى الطبلب القدرة عمى تطوير برامج بسيطة لحل بعض المشكبلت المحاسبية. 
 الخمفية الكافية في األساليب اإلحصائية والرياضية التي تمكنيم استخداميا في تفسير المشكبلت  سيكون لدى الطبلب

 وتقديم الحمول.
 :استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -2-د
  يل   بعض تسج فيوالتي ستعد الطبلب الستخدام برامج المحاسبة الجاىزة  اآلليسيتم تقديم بعض تطبيقات الحاسب

عداد القوائم والتقارير المالية  .العميات المحاسبية وا 
 :طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-د
  ،عدادسيتم تقييم ميارات االتصال لدى الطبلب من خبلل مقررات بالمغة اإلنجميزية تحميل، وتصميم،  فيمشاريع  وا 

 رونية ، و إدارة قواعد البيانات، وتقديم أوراق عمل فصمية.وتقويم نظم المعمومات المحاسبية اإللكت
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  سيتم تقييم ميارات الطبلب في تقنية المعمومات في مقررات الحاسب وغيرىا التي تتطمب استخدام الحاسب والبرامج
 المحاسبية.

 صول المقرر سيتم وضع مكون يتضمن تقييم فعالية التقديم عند إعطاء الدرجات لمتقارير والتقديم في جميع ف
 .الدراسي

 . جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي:5
ميمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار  التقويم

 نيائي...الخ(
نسبتو من  األسبوع المحدد لو

التقويم 
 النيائي

 درجة 20 8 -7 اختبار فصمى أول  1
 درجة  20 11-10 اختبار فصمى ثاني 2
 درجات 10 الدراسيعمى مدار الفصل  المشاركة والتطبيقات 3
 درجة  50 الدراسينياية الفصل  اختبار نيائي 4

 د. الدعم الطبلبي:

تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد -1
   :لغرض في كل أسبوع(خبللو أعضاء ىيئة التدريس ليذا ا

 تفعيل دور المرشد األكاديمي لمطالب 
  الساعات المكتبية 
  التواصل مع الطبلب من خبلل الببلك بورد 
 

 ىـ . مصادر التعمم:
 الكتب المقررة المطموبة:-1
 

1- Wilkinson, Cerullo,Raval,Wong-on-Wing, Accounting information systems, Essential 

Concepts and applications, John Wiley and Sons, Inc,2003. 

2- Cushing B.E.,and Rommney , M.B., Accounting Information system, Addison – Weseley 

publishing company, Inc , 2003. 

3- Peter Checkland and sue Holwell , Information, systems and Information systems  

making Sense of the field , JOHNWILEY&Sons,2002. 

 

نظم المعمومات المحاسبية )مدخل رقابي( , تأليف : أ.د. صبلح مبارك , و د. لطفي الرفاعي , إصدارات الجمعية  -4
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 السعودية لممحاسبة , اإلصدار التاسع . 
 

 المراجع الرئيسة:-2
1. Marshall B. Romney, Paul John Steinbart. 2008.  Accounting Information Systems. 

Pearson College Div. 11
th

 edition or latest. 

 

نظم المعمومات المحاسبية )مدخل رقابي( , تأليف : أ.د. صبلح مبارك , و د. لطفي الرفاعي , إصدارات الجمعية  .2
 السعودية لممحاسبة , اإلصدار التاسع . 

نظم المعمومات المحاسبية التخاذ القرارات : مفاىيم و تطبيقات  , تأليف : ستيفن أ.  موسكوف و مارك ج.  .3
 ىـ . 1409ال الدين سعيد , دار المريخ لمنشر : الرياض , سيمكن ,ترجمة : د. كم

4. Ulric J. Gelinas, Richard B. Dull and Patrick Wheeler.2011. Accounting 

Information Systems. South-western. 9
th

 edition or latest.   

 الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا( -3
مجال نظم  فيبعض األبحاث المختارة والمنشورة بعض المجبلت والدوريات العممية المحمية والدولية  -

محاسبية، وكيفية الحفاظ المعمومات والتجارة اإللكترونية وتأثير شبكة المعمومات الدولية عمى نظم المعمومات ال
 عمى امن نظم المعمومات المحاسبية. تطوير نظام المعمومات المحاسبي.

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-4
- Free online resources for the Romney & Steinbart text are available at: 

www.prenhall.com/romney 
 مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية الفنية: -5

Peachtree Complete Accounting Software (Educational Version). 

 و . المرافق البلزمة:

 :متطمبات  المقرر الدراسي

أو مختبر الحاسب اآللي. وأن تكون الفصول الدراسية  الدراسيالفصل  فيبة عن خمس وعشرين طالبًا يزيد عدد الطم ال
مزودة بأجيزة الحاسب اآللي وأجيزة عرض لمعروض التقديمية، وان تكون جميع األجيزة مرتبطة باإلنترنت وأن يكون 

 سية والمختبرات.   لمطمبة إمكانية الدخول عمى نظام الببلك بورد داخل تمك الفصول الدرا

 المباني )قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ(:-1
  قاعات المحاضرات الذكيةSmart Classroom. 

http://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Marshall+B.+Romney%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Paul+John+Steinbart%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ulric%20J.%28Ulric%20J.%20Gelinas%29%20Gelinas
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Richard%20B.%20Dull
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Patrick%20Wheeler
file:///E:/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK235/www.prenhall.com/romney
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 الحاسب اآللي مزودة ببرامج ونظم المحاسبة البلزمة مختبرات. 
 مصادر الحاسب اآللي: -2
 نظام الببلك بورد. 
  اإللكتروني:نظام المحاسبة Peachtree Complete Accounting Software. 
  المحاسب المسمم اإللكتروني:نظام المحاسبة. 

 مصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة إلى تجييزات مخبرية خاصة, أذكرىا، أو أرفق قائمة بيا(:-3
 يوجد ال 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره 
 لية التدريس :استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعا-1
  من قبل الطبلب لمحتويات المقرر وألستاذ المادة الدوريالتقييم. 
 الدراسيخبلل وفى نياية الفصل  تاالستبيانا.  
 استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم :-2
  من قبل أستاذ المادة الذاتيالتقييم 
 تقييم الطبلب 
  تقييم القرناء 
 والدوليالمحمي  األكاديمي باالعتمادالمختصة  ياتتقييم الج 
 عمميات تطوير التدريس :-3
  اإللكترونياستخدام نظام نظام الببلك بورد لتطوير العممية التعميمية من خبلل التعميم . 
 تطبيق نظم المحاسبة اإللكترونية. 
 عمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4
  أعمال الطمبة بواسطة مدرسين  مستقمين تدقيق تصحيح عينة من. 
  التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من جامعة أخرى. 

 صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا: -5
  الجامعات الرائدة محميا ودوليا يفمقارنة أىداف ومحتويات المقرر مع مثيبلتيا. 
 التعرف عمى أراء الطبلب وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة. 
 التعرف عمى أراء بعض الخريجين وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة. 
 العممية الحتياجاتيممتيا ئممقررات ومدى مبل التعرف عمى أراء بعض أصحاب األعمال والشركات وتقييميم ل.  
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 المحاسبة المالية المينية المتقدمةتوصيف مقرر نموذج 

 

   جامعة الممك خالد :المؤسسة .21

 قسم المحاسبة  –كمية العموم اإلدارية والمالية : الكمية/القسم  .28

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو أ( 

 حسب( 513) اسي: المحاسبة المالية المينية المتقدمةاسم ورمز المقرر الدر  .22

  ساعات ثبلث  عدد الساعات المعتمدة:  .11
   : ماجستير المحاسبةي يقدم ضمنو المقرر الدراسيذالبرنامج أو البرامج ال .13

  : يحدد الحقاعن المقرر الدراسي المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .12

 الثاني المستوى -األولى  السنة :فيو المقرر الدراسيالسنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى  .11

 : ال يوجدالمتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت( .13

 ال يوجد :المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت( .15
 المدينة الجامعية بقريقر :موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميمية

  :األىدافب( 

 وصف المقرر: -3
يركز المقرر عمى فيم الحمول التعريف بالمنظمات المينية المحاسبية حول العالم، واالمتحانات المينية التي تقدميا. 

العممية لمتطبيقات المحاسبية  المختمفة مستخدمين المعايير والمبادئ المحاسبية المحمية والدولية،  كما ييدف إلى 
  ية ودورىا في تطوير مينة المحاسبة.معرفة الييئات والمنظمات الدول

 

  المقرر: أىداف  -2
 ييدف المقرر إلى إعداد الطالب وتدريبو عمى تمك االمتحانات المينية في المحاسبة وفروعيا المختمفة.  .1
مساعدة الطالب عمى تكوين إستراتيجية شاممة الجتياز االمتحانات المينية، واإللمام بمواضيعيا المختمفة،  .2

 المتنوعة، وأنواع األسئمة فييا، والتعود عمى ذلك النمط من االمتحانات. وطرقيا 
 نتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر: -3



 

Curriculum for MSc in Accounting  69 of 217 المحاسبة              الدراسية لماجستير خطةال
               

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

 عمى: ينقادر  ونالطبلب سوف تكونفإن   مقرراالنتياء بنجاح من ىذه ال عند
 معرفة المنظمات المينية المحاسبية في المممكة وحول العالم. .1

 متحانات المينية في المحاسبة وفروعيا المختمفة.معرفة اال .2

 التعود عمى مكونات وأسئمة وطرق االمتحانات المينية. .3

 القدرة عمى اختيار االمتحان المناسب الذي يتوافق مع عمل ورغبة الطالب بعد التخرج.  .4

 :المقرر الدراسي تطوير وتحسين خطط -2

قدميا المنظمات المينية ومعرفة أي مستجدات في مكوناتيا وأساليبيا لمتابعة المستمرة لبلمتحانات المينية التي تا
 وطرقيا المختمفة. 

 توصيف المقرر الدراسي ج( 
 

 :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-3

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 التدريس

 1 2 االمتحانات المينية المحاسبية الرئيسية في العالم. 

 1 3 ي المممكة العربية السعودية مينة المحاسبة ف

 1 3 امتحانات الييئة السعودية لممحاسبين القانونيين 

 1 3 في المممكة  ننظام المحاسبين القانونيي

 1 3 قواعد آداب وسموك المينة في المممكة 

 1 3 الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة 

 1 2 معايير المحاسبة والمراجعة في المممكة 

 1 2 وامتحانات في المحاسبة  مواضيع

 1 3 مواضيع وامتحانات في المراجعة 

 1 3 مواضيع وامتحانات في الزكاة والضريبة 

 1 3 مواضيع وامتحانات في األنظمة والقوانين ذات العبلقة بالمحاسبة 

 1 3 امتحان شامل في مواضيع الزمالة المختمفة 
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   د ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عد-2

  المحاضرة:
45 

 الدرس:  مادة
27 

عممي/ميداني/       :المختبر
 : تدريبي

ى )امتحانات مينية أخر 
 تطبيقية(:

38  

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط لكل -1
ساعات أسبوعيا أسئمة امتحانات مينية يجيب عمييا  1ساعة بواقع  21 وليس المطموب لكل أسبوع(:فصل دراسي 

 الطالب من خبلل موقع الببلك بورد. 
 

 تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم  -3
 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 

 عى المقرر الدراسي إلى تنميتيا. موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يس

 في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات.  مستخدمةتوصيف الستراتيجيات التدريس ال

 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف -

 

 مختصر لممعرفة المطموبة: وصف  -1-أ
 التعرف عمى المينة ومنظماتيا وامتحاناتيا وأىدافيا.  -1
 المعرفة بعموم المحاسبة المختمفة وأقساميا وتفاصيميا والمعايير التي صدرت لتحكم التطبيق الخاص بيا.  -2
 كل الخاصة بالتطبيق. المعرفة بالمراجعة ومعاييرىا وأىدافيا وأدوات وحدود الفحص وحل المشا -3
 اإللمام بأنظمة الزكاة والضريبة وتطبيقاتيا في المجاالت المختمفة.  -4
 معرفة القوانين التجارية في التي تحكم المحاسبة وقطاع األعمال وفيم نصوصيا وتطبيقاتيا.  -5
 عام. معرفة القوانين والحكام الشرعية لبعض المعامبلت المتعمقة بالمينة واألعمال بشكل -6
 تكوين نظرة شمولية كاممة عن المينة وما يرتبط بيا من حقول المعرفة واألنظمة األخرى.  -7
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  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف  -2

  من خبلل من خبلل دراسة تمك المنظمات وأغراضيا وأدواتيا وأىدافيا واالمتحانات المينية التي  1سيتم اكتساب رقم
 يا.تقدم

  من خبلل مجموعة من المقررات في مجاالت المحاسبة المالية والتكاليف واإلدارية والحكومية  2سيتم اكتساب  رقم
 والمتخصصة. 

  من خبلل مقررات المراجعة في الخطة الدراسية.  3سيتم اإللمام برقم 

  ريبة. من خبلل مقررات فقو الزكاة والمعامبلت ومحاسبة الزكاة والض 4سيتم تحصيل رقم 

  من خبلل مقرر القانون التجاري والمقررات الخاصة التي تتناول بعض القوانين واألنظمة  5سيتم اكتساب رقم
 الخاصة بيا ومن خبلل تناول بعض تمك األنظمة بالذات في ىذا المقرر. 

  من خبلل مقرر فقو الزكاة والمعامبلت.  6سيتم اكتساب رقم 

  لواقع االمتحانات  ضتم تحصيمو من خبلل المقررات في الخطة مع االستعرا من خبلل دمج ما 7سيتم تحصيل رقم
 المينية ومكوناتيا المختمفة، والتدرب عمى الجموس المتحانات تحاكي تماما تمك االمتحانات المينية. 

 

 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-3

  لواجبات، واالختبارات السريعة والتقارير من خبلل مجموعة ا 6عمى  1سيكون اختبار المعرفة الخاصة بالبنود من
 المطموب تقديميا. 

  فمن خبلل امتحانات تحريرية شاممة ومشابية لبلمتحانات المينية في المحاسبة.  7أما بالنسبة لمبند رقم 

  دراكية:الميارات اإل -ب 

ا وتفاصيميا المختمفة وأىدافيا، التعبير عن مدى القدرة عمى فيم محتويات االمتحانات المينية في المحاسبة وأنواعي
 واالستعداد لمجموس ألحد تمك االمتحانات. 

 
 اإلدراكية التي سيتم تطويرىا، ومستوى األداء المتوقع -الميارات المعرفيةوصف   -1-ب

 سيكون لدى من يكمل ىذا المقرر التأىيل بنجاح القدرة عمى:

 يا أو دوليا. االستعداد لمجموس المتحان الزماالت المحاسبية داخم 

  .النظر لممحاسبة بشكل شمولي وميني والربط بين فروعيا المختمفة والعموم واألنظمة األخرى ذات العبلقة 

 .مواجية المشكبلت المينية التطبيقية ومعرفة مصادر المعرفة البلزمة لحميا 

 ي. امتيان المحاسبة أو التفكير في محاولة مزاولة ىذه المينة وممارستيا بشكل قانون 
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 استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرات -2-ب
  التدريب المكثف عمى حزم ونماذج مختمفة من االمتحانات المينية سوف ينمي ميارات وقدرات الطالب عمى مواجية

 مثل ىذه االمتحانات. 

 كيفية تصميميا والتنبؤ بمثيبلتيا في االمتحانات  لمطالب عمى ةتحميل تمك االمتحانات ومناقشتيا لتكوين قدرة إدراكي
 المينية الفعمية. 

  محاولة ربط الواقع النظري بالعممي ودراسة الحالة والمشكمة ومحاولة حميا طبقا لمبادئ المحاسبة التعارف عمييا
 ربطيا بالمعايير واألنظمة والموائح.

 

 

 :لدى الطبلب دراكيةطرق تقويم الميارات اإل -3-ب
 المقالية والمتعددةاالختبارات يم تقي 

  النظرية والعممية  الواجبات تقييم    
  والنقاشات المشاركات تقييم 

تعتمد اختبارات الزمالة عمـى أسـئمة مقاليـة وأخـرى متعـدد وتتضـمن إيجـاد الحمـول لمشـاكل محاسـبية تقميديـة وغيـر تقميديـة 
 مك الميارات اإلدراكية لمطالب. نظرية وعممية ومن خبلل ىذه االختبارات سوف يتم قياس ت

 

  :ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 
 ة التي سيتم تطويرىاالمسؤوليالقدرة عمى تحمل  وميارات  التعامل مع اآلخرين وصف  -1-ج

ئحة تركز المحاسبة القانونية المينية عمى السموك الميني من خبلل قواعد السموك المعني الصادر بو ال  .1
 ليذا الغرض.

 يؤصل ىذا المقرر التعاون بين المحاسبين القانونيين التالين والسابقين إلكمال عممية المراجعة.  .2

 توضح إجراءات التعاون بين المحاسب السعودي واألجنبي. .3

توضح واجبات والتزامات المحاسب القانوني وتحمل المحاسب القانوني ومكتب المحاسبة  المسئولية كاممة  .3
 يقدمو من خدمات مينية قانونية.  فيما

يتعمم الطالب األنظمة الصادرة التي تحدد العقوبات المفروضة عمى المحاسب في حال اإلخبلل باألداء  .5
 الميني.

 يتعمم الطالب الرقابة النوعية التي تحكم أداء المحاسبين القانونيين. .1

 والقدرات: استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -2-ج
 دراسة األنظمة والموائح التي تحكم المينة. .1
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 عرض حاالت عممية وقضايا فعمية تم من خبلليا اتخاذ إجراءات نظامية قانونية. .2

 مناقشة مشكمة افتراضية لتحديد المسئوليات.  .3

 طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-ج
 امتحانات نظرية. .1

 امتحانات عممية. .2

 رات حول قضايا مينية.سمنا .3

 واجبات بأسئمة وحاالت مينية.  .4

   :د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية

 

 :وصف  ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية التي سيتم تطويرىا -1-د
 موب قانوني.يعمم المقرر التواصل بين المحاسبين ومع العميل واألطراف األخرى بأس .1

ييتم المقرر بالمحاسبة والمراجعة في البيئة اآللية وكيفية استخدام التقنية والمعايير المينية التي تصب في ذات  .2
 السياق. 

المحاسبة وتكوين العينات واستخدام األساليب اإلحصائية تنمي الميارات العددية وتطورىا لدى المحاسب  .3
 القانوني. 

 م التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات:استراتيجيات التعمي -2-د
 دراسة األنظمة والموائح التي تحكم التواصل الميني القانوني لممحاسب مع الغير.  .1

 دراسة حاالت عممية يتم فييا تطبيق األنظمة اآللية.  .2

 دراسة حاالت معاينة إحصائية لتحديد حجم العينة والمخاطرة.  .3

 وير ىذه الميارات:طرائق التقييم  التي ستستخدم لتط -3-د
 امتحانات نظرية. .1

 امتحانات عممية. .2

 سمنارات حول قضايا مينية. .3

 واجبات بأسئمة وحاالت مينية. .4
 

 :. جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي5

، مشروع جماعي، اختبار رميمة التقويم )كتابة مقال، اختبا التقويم
 نيائي...الخ(

من  ونسبت األسبوع المحدد لو
تقويم ال

 النيائي
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 درجة 21 5 اختبار فصمى أول  3

 درجة  21 2 اختبار فصمى ثاني 2

 درجات 31 عمى مدار الفصل الدراسي المشاركة والتطبيقات 1

 درجة  51 31 اختبار نيائي 3

 :د. الدعم الطبلبي

 (. ساعات أسبوعيا 1)خبلل المحاضرات لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب عضو ىيئة التدريس تقديم . 3

 (. ساعات أسبوعيا 2)خبلل الساعات المكتبية لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب عضو ىيئة التدريس تقديم . 3. 2

 .األكاديمي لمطالب . تفعيل دور المرشد1

 (.  . التواصل مع الطبلب من خبلل االنترنت )الببلك بورد3

 

 :ىـ . مصادر التعمم

 :المطموبة الكتب المقررة-3
1.  AICPA manual for professional exams 

 .إصدارات الييئة  السعودية لممحاسبين القانونيين  .2
مراجع المقررات الدراسية في جميع فروع المحاسبة والمراجعة ومحاسبة الزكاة  .3

 والضريبة واألنظمة التجارية وفقو المعامبلت

 :المراجع الرئيسة-2
1. AICPA manual for professional exams 

 SOCPAقواعد اختبار الزمالة لمييئة السعودية لممحاسبين القانونيين  .2

 المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة السعودية .3

 :الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا(-1

 وريوس التي سبق أن درسيا الطالب.الكتب المقررة في المحاسبة والمراجعة في مقررات البكال .3

 الكتب المقررة في محاسبة الزكاة والضريبة في مقررات البكالوريوس التي سبق أن درسيا الطالب. .2

 الكتب المقررة في األنظمة التجارية ضمن مقررات البكالوريوس التي سبق أن درسيا الطالب. .1
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 تي سبق أن درسيا الطالب.الكتب المقررة فقو المعامبلت ضمن مقررات البكالوريوس ال .3

 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-3

3. http://www.aicpa.org/BecomeACPA/CPAExam/Pages/CPAExam.asp
x 

2. http://socpa.org.sa/ 

 

امج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية مواد تعميمية أخرى مثل البر  -5
 :الفنية

 المعايير السعودية لممحاسبة والمراجعة .3

 نظام المحاسبين القانونيين .2

  قواعد السموك الميني .1

 
 :و . المرافق البلزمة

 :متطمبات  المقرر الدراسي

 ةيالدراس. وأن تكون الفصول مختبر الحاسب اآللي وأ الدراسيفصل ًا في الال يزيد عدد الطمبة عن خمس وعشرين طالب
وأجيزة عرض لمعروض التقديمية، وان تكون جميع األجيزة مرتبطة باإلنترنت وأن يكون الحاسب اآللي مزودة بأجيزة 

 .   ة والمختبراتيالدراسلمطمبة إمكانية الدخول عمى نظام الببلك بورد داخل تمك الفصول 

 :)قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ( بانيالم-3

 الذكية  قاعات المحاضراتSmart Classrooms 

  مرتبطة باالنترنت ومزودة ببرامج ونظم محاسبية. الحاسب اآللي اتمختبر 

 
 

 :مصادر الحاسب اآللي -2
 االنترنت. .3

 نظام الببلك بورد .2
 

 :ال يوجدرفق قائمة بيا(أخاصة, أذكرىا، أو  ريةبلى تجييزات مخإمصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة -1

http://www.aicpa.org/BecomeACPA/CPAExam/Pages/CPAExam.aspx
http://www.aicpa.org/BecomeACPA/CPAExam/Pages/CPAExam.aspx
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 تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره  . ز
 

 :استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس -3
 .التقييم الدوري من قبل الطبلب لمحتويات المقرر وألستاذ المادة 

 الدراسي.  خبلل وفى نياية الفصل تاالستبيانا  

 :استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم-2
 تقييم رئيس القيم. .3

 التقييم الذاتي من قبل أستاذ المادة.  .2

 تقييم القرناء .  .1

 المختصة باالعتماد األكاديمي المحمي والدولي. تقييم الجيات .3

 :عمميات تطوير التدريس-1
 ظام الببلك بورد ومتابعة المستجدات المينية. النقاش والتواصل من خبلل ن 
 .الجموس ألحدث عينة من االمتحانات المينية الشاممة 

 :عمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب-3
 .عمال الطمبة بواسطة مدرسين  مستقمينأتدقيق تصحيح عينة من . 3
 .أخرى جامعةاجبات مع طاقم تدريس من التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الو  .2

 :صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا -5
 مقارنة توصيف ىذا المقرر مع مثيبلتو في الجامعات الرائدة محميا ودوليا.. 3

 .اسية والمراجع المقررة. التعرف عمى أراء الطبلب وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدر 2

 . التعرف عمى أراء بعض الخريجين وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة.1

 التعرف عمى أراء بعض أصحاب األعمال والشركات وتقييميم لممقررات ومدى مبلئمتيا الحتياجاتيم العممية. .5

 يا ليذا المقرر. التعرف من جيات أكاديمية محايدة عمى رأييا وتقيم .1
 

 

 

 ةبيمحاسبة الزكاة والضر  دراسات في  نموذج توصيف مقرر
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   جامعة الممك خالد :المؤسسة .1

 قسم المحاسبة  –كمية العموم اإلدارية والمالية : الكمية/القسم  .2

 أ( التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو :

 حسب( 507كاة والضرائب  )محاسبة الز دراسات في اسم ورمز المقرر الدراسي:  .3
 ساعات  3عدد الساعات المعتمدة:    .4
   ماجستير المحاسبةالبرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنو المقرر الدراسي:  .5
 اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي: يحدد الحقا  .6
 الثالثالمستوى  - ثانيةالالسنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي: السنة  .7
 المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت(:  .8
 المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت(:  .9

 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميمية: المدينة الجامعية بقريقر

  ب( األىداف:

 وصف المقرر: -1
  لية:يحتوى المقرر عمى العناصر التا

 الضريبة: .1
دراسة مفيوم الضريبة والدخل الضريبي وقواعد فرض الضريبة، العبلقة بين القياس المحاسبي والضريبي لمربح، و 
حقوق وواجبات المكمفين واألنشطة الخاضعة لمضريبة والمعفاة في المممكة، قواعد المحاسبة الضريبية وتحديد 

 ممكة.الوعاء الضريبي  و اإلدارة الضريبية في الم
 
 الزكاة: .2

ماىية الزكاة وأىدافيا وشروط الخضوع ليا، خصائص الزكاة والفرق بينيا وبين الضريبة، الخاضعون لمزكاة من 
األشخاص واألموال، المحاسبة عن زكاة األموال الخاضعة لمزكاة في صدر اإلسبلم، واالستثمارات المستحدثة في 
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 لمممكة. العصر الحديث، و التطبيق العممي لمزكاة في ا

 أىداف المقرر:   -2
 تعريف الطالب بأسس المحاسبة الضريبية والزكوية. .1
 دراسة العبلقة بين القياس المحاسبي من ناحية والقياس الضريبي والزكوي لمدخل من ناحية أخرى.   .2
 التعرف عمى ماىية وخصائص وشروط الخضوع لمزكاة والضريبة.  .3
 قياس وعاء الزكاة والضريبة. .4
 يمية لمنظام الضريبي والزكوي في المممكة واإلجراءات المتبعة في مصمحة الزكاة والدخل. دراسة تفص .5

 نتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر: -3
 أ. إعطاء الطالب فكره عن حقيقة الزكاة وأحكاميا. 

 ب. إعطاء الطالب فكره عن النظرية العامة لمضريبة. 

 جباية فريضة الزكاة في المممكة العربية السعودية.ج. دراسة تفصيمية لنظام 

 د. دراسة تفصيمية لنظام ضريبة الدخل في المممكة العربية السعودية.

 ىـ. التركيز عمى الجوانب المحاسبية التطبيقية في الزكاة والضريبة. 

 

 خطط تطوير وتحسين المقرر الدراسي: -2

راجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى الدراسي كنتيجة لمتعديبلت والتغييرات في االستخدام المتزايد لتقنية المعمومات أو م 
 القوانين الضريبية والموائح التنفيذية المطبقة في المممكة.

 ج( توصيف المقرر الدراسي 
 الموضوعات التي  ينبغي تناوليا:-1

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 التدريس
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 3 1 احقيقة الزكاة وحكمتي

 3 1 الخاضعون لمزكاة 

 6 2 وعاء الزكاة في المممكة

 3 1 اإلدارة الزكوية في المممكة

 3 1 حقيقة الضريبة

 6 2 وعاء الضريبة 

 3 1 ربط الضريبة وتحصيميا 

 3 1 قياس الدخل الضريبي

 3 1 ىيكل ضريبة الدخل في المممكة وخصائصيا وشروطيا

 3 1 الضريبة عمى دخول األفراد

 3 2 الضريبة عمى أرباح الشركات 

 3 1 اإلدارة الضريبية في المممكة

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 أخرى: عممي/ميداني/تدريبي: المختبر: مادة  الدرس: المحاضرة:
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45 30 15 

 

يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط لكل  ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن-3
 ساعة إضافية خبلل الفصل الدراسي.  90فصل دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(: 

 
 تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم  -4

 ممخص موجز  لممعرفة أو الميارات  التي صمم المقرر من أجل تطويرىا.   -أ       
 
 وصف الستراتيجيات التعمم المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة أو الميارات. -ب      

      
 طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعمم في المجال المعني  -ج      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           المعارف:                                                                           -

 وصف  مختصر لممعرفة المطموبة: -1-أ
 أ. إعطاء الطالب فكره عن حقيقة الزكاة وأحكاميا  1

 ب. إعطاء الطالب فكره عن النظرية العامة لمضريبة

 ج. دراسة تفصيمية لنظام جباية فريضة الزكاة في المممكة العربية السعودية.

 لسعودية.د. دراسة تفصيمية لنظام ضريبة الدخل في المممكة العربية ا

 ىـ. التركيز عمى الجوانب المحاسبية التطبيقية في الزكاة والضريبة



 

Curriculum for MSc in Accounting  81 of 217 المحاسبة              الدراسية لماجستير خطةال
               

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف:   -2
 المحاضرة. -

 القراءات الخارجية .   -

 المناقشة الجماعية . -

 األبحاث. -

 الحاالت العممية. -

 

 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3
 ارات التحريرية والشفوية .      االختب -

 االختبارات القصيرة .  - 

 الوظائف والواجبات المنزلية.       -

  

 الميارات اإلدراكية:  -ب 

وىي القدرة عمى  فيم مبادئ وقواعد  المحاسبة الضريبية والزكوية ، والقدرة أيضا عمى التعامل مع المشكبلت الضريبية 
 ل استيعاب الطالب لمقوانين الضريبية والقواعد الزكوية المطبقة في المممكة.والزكوية في المممكة من خبل 

 
 اإلدراكية التي سيتم تطويرىا، ومستوى األداء المتوقع: -وصف  الميارات المعرفية -1-ب

 سيكون لدى خريج مقرر محاسبة الزكاة والضرائب القدرة عمى:
 ي تواجو التخصص وكيفية التعامل معيا بطريقة عممية ومنيجية.تحميل القضايا المعاصرة ذات الصمة بالتحديات الت

 استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرات: -2-ب
يجاد الحمول المناسبة ليا       التحميل الفكري لتمك القضايا ومحاولة تجزئتيا وتحميميا وا 
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 ب:طرق تقويم الميارات اإلدراكية لدى الطبل -3-ب

سوف تشتمل  االختبارات الفصمية واالختبار النيائي والواجبات والمناقشات والحاالت عمى بنود متصمة بالميارات المعرفية 
 اإلدراكية تتطمب استخدام منيجية معينة عن طريق إعطاء الطبلب مشكبلت وحاالت معينة تتطمب ميارات إدراكية. 

 مسؤولية: ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل ال

 
 وصف   ميارات  التعامل مع اآلخرين و القدرة عمى تحمل المسؤولية التي سيتم تطويرىا: -1-ج
 القدرة عمى العمل في شكل مجموعات  -

 القدرة عمى قيادة فريق المناقشة - 

 
 استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرات: -2-ج
 ناقشة جماعية.إشراك الطبلب في م - 

 منح الطبلب فرصة لقيادة فريق المناقشة. -

 
 طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات: -3-ج
 تقويم المناقشات الجماعية. - 

 تقويم الدور الذي يقوم بو رئيس فريق المناقشة. -

 

 د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية:  

 
 ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية التي سيتم تطويرىا  وصف -1-د
 التصال الكتابي من خبلل التقارير.  -
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 التواصل من خبلل االنترنت والببلك بورد.  -

 االتصال الشفوي من خبلل العرض واإللقاء.  -

    
 استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -2-د
 تكميف الطبلب بعمل تقارير كتابية عن موضوعات يتم تناوليا في المقرر.  -
 تكميف الطبلب بتقديم وعرض موضوعات معينة تتصل بالمقرر. -
 التواصل من خبلل الببلك بورد.  -
 

 طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات: -3-د
 تقويم التقارير الكتابية -
  من خبلل اإللقاء والعرضتقويم أداء الطبلب  -
 وضع درجات عمى التواصل من خبلل الببلك بورد -
    
 
 . جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي:5

ميمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار  التقويم
 نيائي...الخ(

نسبتو من  األسبوع المحدد لو
التقويم 
 النيائي

 درجة 20 8 -7 أولاختبار فصمى   1
 درجة  20 11-10 اختبار فصمى ثاني 2
 درجات 10 عمى مدار الفصل الدراسي المشاركة والتطبيقات 3
 درجة  50 نياية الفصل الدراسي اختبار نيائي 4

 

 

 د. الدعم الطبلبي:
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وقت الذي يتوقع أن يتواجد تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر ال-1
 خبللو أعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل أسبوع(.

 تفعيل دور المرشد األكاديمي لمطالب 
  ( 9الساعات المكتبية  )ساعات أسبوعيا 
  التواصل مع الطبلب من خبلل الببلك بورد 
 

 ىـ . مصادر التعمم:
 الكتب المقررة المطموبة:-1

1. Jones, Sally. M. Principles of Taxation , Boston: McGraw – Hill, 2006. 

النظرية والتطبيق , اإلصدار الثالث ,    دار وابل لمنشر ,  –د. سمطان محمد  عمي السمطان, المحاسبة الضريبية . 2
 م .2113-ىـ 3325الرياض , 

ع والنشر ) مكتبة اإلعبلم ( القاىرة ، دار التوزي -مفيوما ونظاما وتطبيقا –.  د. حسين حسين شحاتو ، محاسبة الزكاة 1
 م.2111

 . معيار الزكاة وضريبة الدخل.  الييئة السعودية لمحاسبين القانونيين. 3
 ىـ 3321. معيار المحاسبة المالية لمزكاة. الييئة السعودية لممحاسبين القانونيين. 5
 ىـ3325لدخل. . نظام ضريبة الدخل بالمممكة العربية السعودية.  مصمحة الزكاة وا1

 

 المراجع الرئيسة:-2
1. Jones, Sally. M. Principles of Taxation , Boston: McGraw – Hill, 2006. 

النظرية والتطبيق , اإلصدار الثالث ,    دار وابل لمنشر ,  –د. سمطان محمد  عمي السمطان, المحاسبة الضريبية . 2
 م .2113-ىـ 3325الرياض , 

دار التوزيع والنشر ) مكتبة اإلعبلم ( القاىرة ،  -مفيوما ونظاما وتطبيقا –شحاتو ، محاسبة الزكاة  .  د. حسين حسين1
 م.2111

 . معيار الزكاة وضريبة الدخل.  الييئة السعودية لمحاسبين القانونيين. 3
 ىـ 3321. معيار المحاسبة المالية لمزكاة. الييئة السعودية لممحاسبين القانونيين. 5
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 ىـ3325ام ضريبة الدخل بالمممكة العربية السعودية.  مصمحة الزكاة والدخل. . نظ1

 الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا(:-3
 د. سامي رمضان ،  محاسبة الزكاة ، مكتبة كمية التجارة ، جامعة األزىر ، القاىرة. -
بد القادر ، د. سامي رمضان ، المحاسبة الضريبية والزكوية ، مكتبة كمية التجارة ، جامعة األزىر د. محمد إبراىيم ع -

 .2005، القاىرة، 
 ىـ1425النظام الضريبي الجديد المطبق في المممكة العربية السعودية  -
 المرسوم الممكي الخاص بجباية الزكاة. -

 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-4

 www.dzit.gov.saموقع مصمحة الزكاة والدخل  -

 acc.com-www.saudiمنتدى المحاسبين السعوديين )منتدى محاسبة الزكاة والضرائب(   -

 www.darelmashora.comدار المشورة لممعامبلت االقتصادية والمالية اإلسبلمية -
 

 مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية الفنية: -5
 يوجد ال
 

 و . المرافق البلزمة:

 متطمبات  المقرر الدراسي: 

بة عن خمس وعشرين طالبًا في الفصل الدراسي. وأن تكون الفصول الدراسية مزودة بأجيزة الحاسب اآللي ال يزيد عدد الطم
وأجيزة عرض لمعروض التقديمية، وان تكون جميع األجيزة مرتبطة باإلنترنت وأن يكون لمطمبة إمكانية الدخول عمى نظام 

 الببلك بورد داخل تمك الفصول الدراسية.   

 عات المحاضرات، المختبرات،...الخ(:المباني )قا-1
  طالب  25تتسع كل واحدة منيا لقاعات محاضرات 

http://www.dzit.gov.sa/
http://www.saudi-acc.com/
http://www.darelmashora.com/
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 .جياز كمبيوتر وشاشة عرض 
 مصادر الحاسب اآللي: -2
 نظام الببلك بورد 
 مصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة إلى تجييزات مخبرية خاصة, أذكرىا، أو أرفق قائمة بيا(:-3
 اليوجد 

 لدراسي وعمميات تطويره ز.  تقييم المقرر ا
 استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس :-1
 التقييم الدوري من قبل الطبلب لمحتويات المقرر وألستاذ المادة 
 االستبيانات خبلل وفى نياية الفصل الدراسي  
 
 و القسم :استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أ-2
 استبيانات توزع عمى الطبلب لمعرفة آرائيم حول المقرر ومدى فاعمية أسموب التدريس. -

 لمعرفة آراء الطبلب حول المقرر ومدى فاعمية أسموب التدريس.  Focus groupالعمل بأسموب  -

 عمميات تطوير التدريس :-3
 ل الدراسية بالقسم والمراجعة الداخمية واألساتذة الزائرين.تحديث مصادر التعمم بناء عمى توصيات لجنة الخطط والجداو -

 تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي. -

 تشجيع عمميات التعمم الذاتي  -

 تشجيع القراءات الخارجية  -

 تشجيع الطبلب عمى التقديم واإللقاء -

 تشجيع الطبلب عمى المناقشات الجماعية -



 

Curriculum for MSc in Accounting  87 of 217 المحاسبة              الدراسية لماجستير خطةال
               

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

 لتحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:عمميات ا-4
 مراجعة عينة من اإلجابات من قبل لجنة متخصصة بالقسم - 

 المراجعة والتصحيح الجماعي بالقسم -

 المراجع الخارجي لعينة من أوراق إجابات الطبلب  -

 
 ىا:صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطوير  -5

  يتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان مواكبتو لمتطورات

 الحديثة في التخصص.  

 .مقابمتو من حيث المحتوى والمستوى لمقرر آخر يقدم في برنامج مشابو 

  التخصص. تحديث المصادر والمراجع الخاصة بالمقرر بشكل منتظم وفق لمتطورات الحديثة في 

    .اإلفادة من التقنيات الحديثة في تقديم المقرر 

  .األخذ بتوصيات نتائج المراجعات الداخمية والخارجية في تحسين وتطوير المقرر بشكل متتابع 

 

 

 

 

 

 

 المحاسبة اإلدارية المتقدمةتوصيف مقرر نموذج 
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  جامعة الممك خالد :المؤسسة .31

 قسم المحاسبة  –ية والمالية كمية العموم اإلدار : الكمية/القسم  .33

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو أ( 

 حسب( 513المحاسبة اإلدارية المتقدمة  )اسم ورمز المقرر الدراسي:  .32

  ساعات 1  عدد الساعات المعتمدة:  .31
   : ماجستير المحاسبةي يقدم ضمنو المقرر الدراسيذالبرنامج أو البرامج ال .33

  : يحدد فيما بعدعن المقرر الدراسي المسئولة التدريس اسم عضو ىيئ .35

 الثالث   المستوى - الثانية السنة :السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي .31

 : المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت( .31

  :المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت( .38
 المدينة الجامعية بقريقر :داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميميةموقع تقديم المقرر إن لم يكن 

  :األىدافب( 

 وصف المقرر: -3
 ،الموازنات التخطيطية عمى أساس النشاط، لممحاسبة اإلدارية التوجو االستراتيجي :يحتوى المقرر عمى العناصر التالية

ة عمى الجودة الشاممة، التكاليف المبلئمة التخاذ القرارات، ، أسموب الرقابة التكمفة ذات التوجو االستراتيجيأدوات إدار 
 محاسبة المسئولية واألساليب الحديثة لتقييم األداء، المحاسبة اإلدارية البيئية.  

  المقرر: أىداف  -2
 . لمقرارات اإلستراتيجية والتكتيكية والتشغيمية . التخطيط المستقبمي3
 . . االستخدام األمثل لمموارد2
   قياس وتقييم األداء.. 1
  .. تخفيض الحكم الشخصي في عمميات صنع القرار اإلداري3
 
 
 نتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر: -3

 عمى: ينقادر  ونكونيسوف  مقرر فإن المشاركيناالنتياء بنجاح من ىذه ال عند
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 .يةتمعبو المحاسبة اإلدار  فيم أىمية الدور االستراتيجي الذي• 
  .فيم عميق لتخطيط أنشطة المنشأة من خبلل الموازنات عمى أساس النشاط• 
 تعزيز القدرة التنافسية.   م الدور االستراتيجي ألدوات إدارة التكمفة فيفي• 
 .فيم األساليب الرقابية عمى الجودة الشاممة وتكاليفيا• 
 .اكتساب لميارة صنع القرارات بالمنشأة• 
 . تمعبو المحاسبة اإلدارية في المجال البيئيفيم الدور الذي • 

 :المقرر الدراسي تطوير وتحسين خطط -2

عداد التغيرات ، االطبلع عمى بيئة اإلنتاج الحديثة وتطوير أساليب التخطيط والرقابة وقياس األداء لتتبلءم معيا،   وا 
احية السعر وما يتطمب ذلك من دراسات المطموبة لتييئة المنشآت إلى ظروف المنافسة الشرسة التي تواجييا من ن

 لخفض التكاليف وزيادة الجودة لتحقيق رضا العميل.

 توصيف المقرر الدراسي ج( 
 

 :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-3

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 التدريس

 1 2 لممحاسبة اإلدارية .  التوجو االستراتيجي

 1 2 أساس النشاط. الموازنات التخطيطية عمى 

 1 2 .  ة التكمفة ذات التوجو االستراتيجيأدوات إدار 

 1 2 أسموب الرقابة عمى الجودة الشاممة.  

 1 2 التكاليف المبلئمة التخاذ القرارات.  

 2 1 محاسبة المسئولية واألساليب الحديثة لتقييم األداء. 

 1 2 المحاسبة اإلدارية البيئية.

 

   ر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات المقر -2

 المحاضرة:
45 

 الدرس:  مادة
30 

 :عممي/ميداني/  تدريبي :المختبر
15 

 أخرى:
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ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط لكل -1
 ساعة إضافية خبلل الفصل الدراسي.  21 لكل أسبوع(: فصل دراسي وليس المطموب

 

 تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم  -3
 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 

 موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتيا. 

 المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات.  في  مستخدمةتوصيف الستراتيجيات التدريس ال

 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . ج

 

 مختصر لممعرفة المطموبة: وصف  -1-أ
 المعرفة بالعموم األساسية، والرياضيات، وتقنية المعمومات، ومبادئ المحاسبة والمراجعة  -1
 بيانات التكاليف ألغراض اتخاذ القرارات.   المعرفة بأساسيات مبادئ وممارسات المحاسبة اإلدارية، بما في ذلك تحميل -2
قية والمينية لمحاسبة التكاليف والحفاظ عمى سرية البيانات والمعمومات التكاليفية والحفاظ فيم المسؤوليات األخبل -3

 عمييا وتحقيق أمنيا. 
 فيم دور المحاسب وتأثير حسابات التكاليف عمى وظيفة التخطيط. -4
 االستثمارية.  التعرف عمى مزايا وعيوب الموازنة الشاممة والموازنات المرنة وتحميل االنحرافات والموازنة -5

 
  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف  -2

  من خبلل مقررات تم تصميميا في مبادئ المحاسبة المالية في السنة األولى من البرنامج. 1سيتم اكتساب رقم 

  حاسبة المتقدمة من خبلل مجموعة من المقررات في مجاالت مختمفة المحاسبة المتوسطة والم 2سيتم اكتساب  رقم
 ومحاسبة التكاليف واإلدارية.

  من خبلل مقررات مصممة بحيث تتناول األخبلقيات والمسؤوليات المينية لممحاسبين القانونيين  3سيتم تحصيل رقم
 من خبلل دراسة سموك وآداب مينة المحاسبة والمرجعة. 

  وم بيا ىيئة التدريس ويدعى ليا متحدثون من خبلل دراسات الحالة، وحمقات النقاش التي يق 4سيتم تحصيل رقم
 من الشركات ومن جيات أكاديمية لمتعرف عمى خصائص ومشاكل التكاليف وتأثيرىا عمى مينة المحاسبة والمراجعة.

  من خبلل دراسات الحالة، وحمقات النقاش التي يقوم بيا ىيئة التدريس ويدعى ليا متحدثون  5سيتم تحصيل رقم
أكاديمية لمتعرف عمى الموازنة الشاممة والموازنات المرنة وتحميل االنحرافات والموازنة  من الشركات ومن جيات
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 االستثمارية. 

 

 
 :طرق تقويم المعارف المكتسبة -3

  من خبلل مجموعة من االختبارات التحريرية، والواجبات، واالختبارات  2و  1سيكون اختبار المعرفة الخاصة بالبند
 السريعة. 

 ة لمبند الثالث ، فسيستخدم لو أوراق عمل فصمية ودراسات بعض الحاالت العممية عن مدى التزام أما بالنسب
المحاسبون والمراجعون بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عامًا، وكذلك مدى التزاميم بسموك وآداب مينة المحاسبة 

 والمرجعة 
 يمية ودراسات الحالة والتقارير التمخيصية عن حمقات النقاش وسيتم تقييم البند الرابع والخامس بواسطة العروض التقد

 التي يحضرىا الطمبة. 

 

  دراكية:الميارات اإل -ب 

جراء تحميل حسابات التكاليف واتخاذ القرارات  وىي القدرة عمى  فيم وتطبيق مبادئ المحاسبة اإلدارية ، ونظرياتيا وا 
 بتحميل االنحرافات والتسعير لتحقيق ميزة تنافسية لممنشأة. والتخطيط وتقويم األداء، وحل المشكبلت الخاصة 

 

 
 اإلدراكية التي سيتم تطويرىا، ومستوى األداء المتوقع -الميارات المعرفيةوصف   -1-ب

 المحاسبة اإلدارية المتقدمة القدرة عمى: سيكون لدى خريج مقرر

 ألساليب المحاسبة اإلدارية.  الفيم اإلستراتيجي 

 سة المشكبلت التكالفية الخاصة بإعداد الموازنة الشاممة ألنشطة المنشأة بشكل متعمق واستخداميا القيام بدرا
 كأساس لوضع خطط المنشأة قصيرة وطويمة األجل. 

 تعزيز القدرة التنافسية.  استخدام أدوات إدارة التكمفة في 

  بتفسيرىا واستخبلص النتائج.  جمع البيانات والمعمومات التكاليفية ألغراض اتخاذ القرارات، والقيام 

  تقويم نظام محاسبة المسئولية المطبق بالمنشأة والتعرف عمى أحدث مقاييس األداء المالية وغير المالية واستخداميا
 كأساس لتقويم األداء بالمنشأة.

 فيم الدور الذي تمعبو المحاسبة اإلدارية في المجال البيئي .  

 

 
 ي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدراتاستراتيجيات التعميم الت -2-ب
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 اتخاذ القرارات مع التركيز عمى  يم معمومات التكمفة واستخداميا فيسيتم تقديم أبحاث ودراسات لحاالت عممية في ف
 قرار التسعير، وكيفية إعداد الموازنات الشاممة والمرنة واالستثمارية.  

 دراكية ضمنيا من خبلل الواجبات في كل المقررات الممكنة.اإل-سيتم تطوير بعض مكونات الميارات المعرفية 

 

 

 :لدى الطبلب دراكيةطرق تقويم الميارات اإل -3-ب
 

 درجة 21                  فصمى أول            اختبار
 درجة  21    اختبار فصمى ثاني                        

 رجةد 31               المشاركة والتطبيقات         
  درجة 51                اختبار نيائي                  

سيشتمل االختبارات الفصمية واالختبار النيائي عمى بنود متصمة بالميارات المعرفية اإلدراكية تتطمب استخدام منيجية تم 
نتاج المختمفة، والتي تمحيصيا والحمول المبتكرة في تحميل حسابات التكاليف ونظم التكاليف التي تتبلءم مع نظم اإل 

 تشجع عمى التفكير الناقد والقدرة عمى البحث عن الحمول.
 

  :ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 
 ة التي سيتم تطويرىاالمسؤوليالقدرة عمى تحمل  وميارات  التعامل مع اآلخرين  وصف   -1-ج
  في المجموعة. سيكون لدى الطبلب القدرة عمى العمل بشكل بناء 

  ،ينبغي أن يكون الطبلب مسئولين عن تعمميم الذاتي والذي يتطمب استخدام وسائل لمبحث عن المعمومات الجديدة
 وأساليب التحميل

  ينبغي أن يكون لدى الطبلب الوعي بالقضايا األخبلقية والمينية التي تتضمن القيم واألحكام األخبلقية بشكل يجعميم
 زمين بالقيم وأخبلقيات الممارسة المينية .حساسين لآلخرين وممت

 

 
 استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرات -2-ج
  سيشمل برنامج التييئة ومقررات السنة األولى التركيز عمى أىمية القدرة عمى البحث واالستقصاء الفردي والجماعي

 لممحاسب. 

 في مقرر من المقررات المناسبة. وستشمل التقارير عمى جزء خاص بعمميات  سيقدم واجب جماعي واحد عمى األقل
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 البحث واالستقصاء الجماعي. 

  سيشارك الطمبة مع مجموعات عمل لمقيام بمشاريع في دراسة وتحميل نوعية المشاكل المرتبطة بكيفية إعداد بيانات
 التكمفة ألغراض اتخاذ القرارات والتخطيط وقياس األداء.  

 تضمين المقررات ذات الصمة قضايا دراسات حالة تتناول المسؤولية األخبلقية .  سيتم 

  ستتطمب أوراق العمل الفصمية، والواجبات الخاصة بذلك في ىذا المقرر  من الطبلب البحث عن المعمومات التكاليفية
 و/أو البيانات بأنفسيم.

 قرر عن قضايا أخبلقية تتم مواجيتيا في الممارسة يتوقع أن يتعرض الطمبة لقضايا أخبلقية ومينية في ىذا الم
 وكيفية حميا.  

 
 طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-ج
  .سيشمل تقييم الواجبات جزءا عن فعالية عمميات االستقصاء 

  نحرافات، وكذلك سيتم وضع تقييم لمشاريع دراسة وتحميل نوعية المشاكل المرتبطة بمدى استخدام نظام تحميل اال
نوعية المشاكل التكاليفية المرتبطة بمقاييس األداء وكيفية إعداد الموازنات. والتي تحتوي عمى مكونات متصمة 

 بميارات العبلقات مع اآلخرين.

 

   :د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية

 

 ميارات العددية التي سيتم تطويرىاوصف  ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، وال -1-د
  ًسيكون لدى الطبلب القدرة عمى التواصل بالمغة اإلنجميزية كتابيًا وشفييا 

  سيكون لدى الطبلب المعرفة الكافية في تقنية المعمومات التي تمكنيم من جمع المعمومات واألفكار وتفسيرىا
 وتوصيميا لمغير.  

 ول بسيطة لحل بعض المشكبلت التكاليفية. سيكون لدى الطبلب القدرة عمى تطوير حم 

  سيكون لدى الطبلب الخمفية الكافية في األساليب اإلحصائية والرياضية التي تمكنيم استخداميا في تفسير المشكبلت
 وتقديم الحمول.

 

 

 استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -2-د
  والكتابة والتقديم بالمغة اإلنجميزيةسيتم وضع بعض األسئمة  تتطمب القراءة 

  سيتم تقديم بعض تطبيقات عمى كيفية حمول بعض المشكبلت التكاليفية والتي ستعد الطبلب الستخداميا فى تحميل
 معمومات التكاليف التخاذ القرارات والتخطيط والرقابة. 
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 طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-د
 عداد مشاريع في دراسة وتحميل ميارات ا سيتم تقييم التصال لدى الطبلب من خبلل مقررات بالمغة اإلنجميزية، وا 

 نوعية المشاكل المرتبطة بتحميل بيانات ومعمومات التكاليف لخدمة اإلدارة وتقديم أوراق عمل فصمية.

 األداء.  سيتم تقييم ميارات الطبلب في تحميل نوعية المشاكل التكاليفية المرتبطة بقياس 

  سيتم وضع مكون يتضمن تقييم فعالية التقديم عند إعطاء الدرجات لمتقارير والتقديم في جميع فصول المقرر
 الدراسي.

 
 

 :. جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي5

، مشروع جماعي، اختبار رميمة التقويم )كتابة مقال، اختبا التقويم
 نيائي...الخ(

من  ونسبت لواألسبوع المحدد 
التقويم 
 النيائي

 درجة 21 8 -1 اختبار فصمى أول  3

 درجة  21 33-31 اختبار فصمى ثاني 2

 درجات 31 عمى مدار الفصل الدراسي المشاركة والتطبيقات 1

 درجة  51 نياية الفصل الدراسي اختبار نيائي 3

 :د. الدعم الطبلبي

رات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خبللو تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبلستشا-3
 سبوع(.  أأعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل 

 األكاديمي لمطالب تفعيل دور المرشد 

  الساعات المكتبية 

 التواصل مع الطبلب من خبلل الببلك بورد  

 

 :ىـ . مصادر التعمم

 :الكتب المقررة المطموبة-3
1. Horngren, Charles T. , George Foster, Srikant M. Datar, Madhav Rajan, and Chris 

Ittner, (2008).  Cost Accounting: A Managerial Emphasis,  (13 th edition or latest).  
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ىـ.   3321 . دار وابل لمنشر، اإلصدار الخامس ،محاسبة التكاليف، الجزء الثانيوابل بن عمى الوابل. . 2  
3. Hansen, Don R. , Maryanne M. Mowen, and Liming Guan, (2007). Cost Management:  

                           Accounting and Control, (6
th

 edition or latest).  

4. Garrison, Ray,  Eric Noreen, and Peter Brewer, (2009). Managerial Accounting. 

Latest edition.  

 

  :المراجع الرئيسة-2

1. Horngren, Charles T. , George Foster, Srikant M. Datar, Madhav Rajan, and Chris 

Ittner, (2008).  Cost Accounting: A Managerial Emphasis,  (13 th edition or latest).  

ىـ.   3321. دار وابل لمنشر، اإلصدار الخامس ، محاسبة التكاليف، الجزء الثانيوابل بن عمى الوابل. . 2  
3. Hansen, Don R. , Maryanne M. Mowen, and Liming Guan, (2007). Cost Management:  

                           Accounting and Control, (6
th

 edition or latest).  

4. Garrison, Ray,  Eric Noreen, and Peter Brewer, (2009). Managerial Accounting. 

Latest edition. 

  

5. Debra G.jeter ,Paul K.Chang 2003, Advanced accounting, study guide with working 

papers in Excel,(2nd ed.). 

6. Hilton,Ronald W.,Maher, Michael W., Selto, Frank 2003, Study guide for use with 

cost management:Strategies for business decision (3rd ed.).  

7. Robert S.Kaplan, Anthony A.Atkinson 2004, Advanced management accounting (3rd 

ed.).     

 

  :الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا(-1

بعض األبحاث المختارة والمنشورة في بعض المجبلت والدوريات العممية المحمية والدولية في مجال محاسبة التكاليف 
 والمحاسبة اإلدارية، وأثر بيئة اإلنتاج الحديثة عمى نظم التكاليف. 

 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-3

 واختيار ما يبلءم الموضوعات التي تطمب منو في ليس ىناك مراجع محددة وعمى الطالب الدخول عمى شبكة اإلنترنت
 المحاضرة. 

 

 :التنظيمية الفنية مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح -5
 ال يوجد     

المحاسبة اإلدارية المتقدمة ) في بيئة األعمال الحديثة ( لمدكتور رشيد جمال ، أيمن شتوي ، دار النشر ) المكتب  -1
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 م2131الجامعي الحديث (

 

 :و . المرافق البلزمة

 متطمبات  المقرر الدراسي  

 ةيالدراس. وأن تكون الفصول مختبر الحاسب اآللي وأ الدراسيفصل لال يزيد عدد الطمبة عن خمس وعشرين طالبًا في ا
وأجيزة عرض لمعروض التقديمية، وان تكون جميع األجيزة مرتبطة باإلنترنت وأن يكون الحاسب اآللي مزودة بأجيزة 

 .   ة والمختبراتيالدراسلمطمبة إمكانية الدخول عمى نظام الببلك بورد داخل تمك الفصول 

 :)قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ( يبانالم-3

 الذكية  قاعات المحاضراتSmart Classroom 

  مزودة ببرامج ونظم المحاسبة البلزمة الحاسب اآللي اتمختبر 
 

 :مصادر الحاسب اآللي -2
 نظام الببلك بورد 

  نظام المحاسبة اإللكترونيPeachtree Complete Accounting Software 

  لكتروني المحاسب المسممنظام المحاسبة اإل 

 
 :رفق قائمة بيا(أخاصة, أذكرىا، أو  بريةلى تجييزات مخإمصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة -1
 اليوجد 

 
 
 تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره  . ز

 :استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس -3
  قبل الطبلب لمحتويات المقرر وألستاذ المادة. التقييم الدوري من 

 االستبانات خبلل وفى نياية الفصل الدراسي  

 

 :استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم -2

 التقييم الذاتي من قبل أستاذ المادة 

 تقييم الطبلب 
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  تقييم القرناء 

 المحمي والدوليالمختصة باالعتماد األكاديمي  تقييم الجيات 

 

 :عمميات تطوير التدريس -1
 العممية التعميمية من خبلل التعميم اإللكتروني.  تطويراستخدام نظام الببلك بورد ل 
 تطبيق نظم المحاسبة اإللكترونية 

 

 :عمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب-3
   عمال الطمبة بواسطة مدرسين  مستقمينأتدقيق تصحيح عينة من. 
   أخرى جامعةالتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من. 

 :صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا -5
  .مقارنة أىداف ومحتويات المقرر مع مثيبلتيا في الجامعات الرائدة محميا ودوليا 

 تعرف عمى أراء الطبلب وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة. ال 

 التعرف عمى أراء بعض الخريجين وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة . 

 العممية.   التعرف عمى أراء بعض أصحاب األعمال والشركات وتقييميم لممقررات ومدى مبلئمتيا الحتياجاتيم 

 

 

 

 

 يُبهح انجسش انؼهًٍ فٍ انًسبضجخنموذج توصيف مقرر 

   جامعة الممك خالد :المؤسسة .32

 قسم المحاسبة  –كمية العموم اإلدارية والمالية : الكمية/القسم  .21
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 أ( التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو :

 (حسب 512)    جخ يُبهح انجسش انؼهًٍ فٍ انًسبضاسم ورمز المقرر الدراسي:  .23

 ساعات  1عدد الساعات المعتمدة:    .22

  المحاسبة  ماجستيرالبرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنو المقرر الدراسي:  .21

 يحدد الحقاعن المقرر الدراسي:  المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .23

 الثالثالمستوى  - لثانيةالسنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي: السنة ا .25

 المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت(:  .21

 المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت(:  .21

 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميمية: المدينة الجامعية بقريقر

  ب( األىداف:

 وصف المقرر: -3

السائدة في البحوث المحاسبية وىي المنيج االستنباطي واالستقرائي باإلضافة  استخدام المناىج البحثيةقرر يتناول الم
كما يتناول المنيج  إلى الوصفي والمعياري، والمناىج البحثية المعاصرة وىي المنيج اإليجابي والتفسيري واالنتقادي.

وأساسيات كتابة البحوث  ة،وتصميم البحوث المحاسبي أدوات البحوث المحاسبية، البحوث التجريبية في المحاسبة،
 SPSSوكيفية تنفيذىا باستخدام أحد البرامج اإلحصائية الجاىزة مثل  وأساليب التحميل اإلحصائي المتقدمة، المحاسبية،

 .وكيفية تفسير مخرجات أساليب التحميل اإلحصائي المختمفة MINTABأو 

 

  المقرر: أىداف  -2

 . المناسب لعمل البحث المحاسبيعرفية وقدراتو لمقيام باتخاذ القرار تطوير معرفة الطالب ومياراتو وقيمو الم .3

المتعـارف العممية وفق المبادئ  ية وخطوات إعداد البحوث المحاسبيةإعطاء الطالب نظرة عامة وعممية عن عمم .2
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 عمييا. 

 . زمة لفيم وتفسير البحوثتزويد الطالب باألدوات البل  .1

 

 المسجمين في المقرر:نتائج التعمم األساسية لمطمبة  -3

 عند االنتياء بنجاح من ىذه المقرر  فإن الطبلب سوف يكونوا قادرين عمى:
 .الوصفي، المعياري،االستنباطي، االستقرائيمثل  المناىج البحثية السائدةمعرفة -1
 .المناىج البحثية المعاصرة، اإليجابي ،التفسيري ، االنتقادي معرفة -2
 واختيار منيج البحث(.-واألساس النظري لمبحث-ىدف البحث-مشكمة البحث-وع البحثىيكل البحث )موض معرفة -3
 قراءة وتقويم البحوث المحاسبية.-5

 الدراسة الميدانية.القدرة عمى القيام ب-6
 التحميل واالختبارات اإلحصائية القدرة عمى القيام ب -7
 

 :الدراسي المقرر وتحسين تطوير خطط -2

 مجال في الجديدة لؤلبحاث كنتيجة المحتوى في والتغييرات اإلنترنت، مراجع أو المعمومات لتقنية المتزايد االستخدام 

  .الدراسة

 

 

 :ج( توصيف المقرر الدراسي

 الموضوعات التي  ينبغي تناوليا:-3

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 التدريس
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 1 2 : المفيوم والمبادئبحث العمميال

 32 3 .الوصفي، المعياري،االستنباطي، االستقرائيمثل  ة السائدةالمناىج البحثي

 2 1 أالنتقاديالمناىج البحثية المعاصرة، اإليجابي ،التفسيري ، 

واختيار -واألساس النظري لمبحث-ىدف البحث-مشكمة البحث-ىيكل البحث )موضوع البحث
 منيج البحث(.

2 1 

 1 2 التحميل واالختبارات اإلحصائية

 1 2 قراءة وتقويم البحوث المحاسبية. حاالت

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 المحاضرة:

45 

 مادة  الدرس:

45 

 :تدريبيعممي/ميداني/ :المختبر

 

 أخرى:

 

ي أن يمثل ىذا المتوسط لكل ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغ-1

  خبلل الفصل الدراسي.  ساعة إضافية 21 :فصل دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(

 

   :تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم-3

 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 

 تنميتيا. موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى 

 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات. 

 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي.  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                المعارف:                                                      . ذ

 

 مختصر لممعرفة المطموبة: وصف  -1-أ

  0المعرفة بالعموم األساسية، والرياضيات، وتقنية المعمومات -1

 .المعرفة بأساسيات مبادئ وممارسات المحاسبة -2

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف:   -2

  بمرحمة البكالوريوس التي سبق وأن درسيامقررات المن خبلل  2رقم و  1سيتم اكتساب رقم.  

 

 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3

  من خبلل مجموعة من االختبارات التحريرية، والواجبات، واالختبارات  2و  1سيكون اختبار المعرفة الخاصة بالبند

لتقارير أوراق عمل فصمية ودراسات بعض الحاالت العممية ،باإلضافة إلى العروض التقديمية واباإلضافة إلى  السريعة

 التمخيصية عن حمقات النقاش التي يحضرىا الطمبة.

 

 الميارات اإلدراكية:  -ب 

جراء  ، ونظرياتوالبحث العمميوىي القدرة عمى  فيم وتطبيق مبادئ    0التحميل النقدي لؤلبحاث المحاسبية الموجودةوا 

  :داء المتوقعاإلدراكية التي سيتم تطويرىا، ومستوى األ-وصف  الميارات المعرفية -1-ب

 القدرة عمى: مناىج البحثسيكون لدى خريج مقرر 

  الوصفي، المعياري،االستنباطي، االستقرائيمثل  المناىج البحثية السائدةمعرفة. 

  المناىج البحثية المعاصرة، اإليجابي ،التفسيري ، االنتقادي معرفة. 
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 واختيار منيج البحث(.-س النظري لمبحثواألسا-ىدف البحث-مشكمة البحث-ىيكل البحث )موضوع البحث معرفة 

 .قراءة وتقويم البحوث المحاسبية 

 الدراسة الميدانية.القدرة عمى القيام ب 

 

 :استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرات -2-ب

  تقييم أبحاث محاسبيةسيتم تقديم أبحاث ودراسات. 

 اإلدراكية ضمنيا من خبلل الواجبات في كل الموضوعات الممكنة.-رفيةسيتم تطوير بعض مكونات الميارات المع 

 

 

 طرق تقويم الميارات اإلدراكية لدى الطبلب: -3-ب

 االمتحانات التحريرية 

 تقييم الواجبات النظرية والعممية 

 تقييم النقاشات والمشاركات في المحاضرة ومن خبلل الببلك بورد 

 .لمطبلب اإلدراكية المعرفية بالميارات متصمة بنود عمى النيائي بارواالخت الفصمية االختبارات ستشتمل

 ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

 

 :وصف   ميارات  التعامل مع اآلخرين و القدرة عمى تحمل المسؤولية التي سيتم تطويرىا -1-ج

 سيكون لدى الطبلب القدرة عمى العمل بشكل بناء في المجموعة 

  ،ينبغي أن يكون الطبلب مسئولين عن تعمميم الذاتي والذي يتطمب استخدام وسائل لمبحث عن المعمومات الجديدة
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 وأساليب التحميل

  ينبغي أن يكون لدى الطبلب الوعي بالقضايا األخبلقية والمينية التي تتضمن القيم واألحكام األخبلقية بشكل يجعميم

 أخبلقيات الممارسة المينية .حساسين لآلخرين وممتزمين بالقيم و 

 

 :استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرات -2-ج

  سيشمل برنامج التييئة ومقررات السنة األولى عمى  تركيز عمى أىمية القدرة عمى البحث واالستقصاء الفردي

 والجماعي لممحاسب. 

 مقرر. وستشمل التقارير عمى جزء خاص بعمميات البحث واالستقصاء سيقدم واجب جماعي واحد عمى األقل في ىذا ال

 الجماعي

 سيشارك الطمبة مع مجموعات عمل لمقيام بمشاريع في مبادئ المحاسبة 

    ستتطمب أوراق العمل الفصمية، والواجبات الخاصة بذلك في ىذا المقرر  من الطبلب البحث عن المعمومات و/أو

 البيانات بأنفسيم.

 :ائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه المياراتطر  -3-ج

 سيشمل تقييم الواجبات جزءا عن فعالية عمميات االستقصاء 

 .سيتم وضع تقييم لحاالت عممية في المقرر والتي تحتوي عمى مكونات متصمة بميارات العبلقات مع اآلخرين 

 د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية:  

 وصف  ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية التي سيتم تطويرىا -1-د

  ًسيكون لدى الطبلب القدرة عمى التواصل بالمغة اإلنجميزية كتابيًا وشفييا. 

 يا سيكون لدى الطبلب المعرفة الكافية في تقنية المعمومات التي تمكنيم من جمع المعمومات واألفكار وتفسيرىا وتوصيم
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  .لمغير

 عداد القوائم المالية  .سيكون لدى الطبلب القدرة عمى التسجيل المحاسبي وا 

 استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -2-د

 سيتم وضع بعض األسئمة  تتطمب القراءة والكتابة والتقديم بالمغة اإلنجميزية. 

 البحوث المحاسبية.إعداد الحاسب في عد الطبلب الستخدام والتي ست اآللييتم تقديم بعض تطبيقات الحاسب س  

 :طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-د

 مقررات بالمغة اإلنجميزية، وتقديم أوراق عمل فصمية.ال تقديم  سيتم تقييم ميارات االتصال لدى الطبلب من خبلل 

 في مقررات الحاسب وغيرىا التي تتطمب استخدام الحاسب والبرامج  سيتم تقييم ميارات الطبلب في تقنية المعمومات

 المحاسبية.

 .سيتم وضع مكون يتضمن تقييم فعالية التقديم عند إعطاء الدرجات لمتقارير والتقديم في جميع فصول المقرر الدراسي 

 

 

 

 

 . جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي:5

مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار  ميمة التقويم )كتابة التقويم

 نيائي...الخ(

نسبتو من  األسبوع المحدد لو

التقويم 

 النيائي

 درجة 21 8 -1 اختبار فصمى   3

 درجة  21 33-31 مشروع تقييم بحوث 2
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 درجات 31 عمى مدار الفصل الدراسي المشاركة والتطبيقات 1

 درجة  51 نياية الفصل الدراسي اختبار نيائي 3

 د. الدعم الطبلبي:

تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد -3

  :خبللو أعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل أسبوع(

 تفعيل دور المرشد األكاديمي لمطالب 

  الساعات المكتبية 

  الببلك بوردالتواصل مع الطبلب من خبلل  

 

 

 

 ىـ . مصادر التعمم:

 الكتب المقررة المطموبة:-3
1- Business Research: A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students by Jill Collis and 

Roger Hussey 

2- Research Methods and Methodology in Finance and Accounting by Viv Beattie, Bob Ryan, Robert W. 

Scapens and Michael 

 المراجع الرئيسة:-2

 1991أ.د سمير رياض ىبلل ،نحو أطار منيجي لقراءة وتقييم البحوث العممية ،مجمة العموم االقتصادية واإلدارية ،مايو -1
0 

http://www.amazon.co.uk/Business-Research-Practical-Undergraduate-Postgraduate/dp/1403992479/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1335468657&sr=8-1
http://www.amazon.co.uk/Research-Methods-Methodology-Finance-Accounting/dp/1861528817/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1335468657&sr=8-11
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إبراىيم عبد الجابر إبراىيم ،نحو استخدام مناىج بديمة في بحوث اإلدارة والمحاسبة :النيج التفسيري ، والمنيج أالنتقادي -2
  .1992جامعة طنطا ،-العممية لكمية التجارة،المجمة 

  

 الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا( -1

  الدولية في مجال المحاسبةبعض األبحاث المختارة والمنشورة بعض المجبلت والدوريات العممية المحمية و. 

 

 اإلنترنت...الخ:المراجع اإللكترونية، مواقع -3

واختيار ما يبلءم الموضوعات بلت العممية المحاسبية مواقع المجليس ىناك مراجع محددة وعمى الطالب الدخول عمى     

 .تطمب منو في المحاضرات التي

 مية الفنية: مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظي -5

 ال يوجد   

 و . المرافق البلزمة:

 :الدراسي المقرر  متطمبات

ال يزيد عدد الطمبة عن خمس وعشرين طالبًا في الفصل الدراسي أو مختبر الحاسب اآللي. وأن تكون الفصول الدراسية 

بطة باإلنترنت وأن يكون لمطمبة مزودة بأجيزة الحاسب اآللي وأجيزة عرض لمعروض التقديمية، وان تكون جميع األجيزة مرت

 إمكانية الدخول عمى نظام الببلك بورد داخل تمك الفصول الدراسية والمختبرات.   

 المباني )قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ(:-3

  قاعات المحاضرات الذكيةSmart Classroom 

 الحاسب اآللي مزودة ببرامج ونظم المحاسبة البلزمة مختبرات 
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 ادر الحاسب اآللي:مص -2

 نظام الببلك بورد 

 برنامج األوفيس 

 بعض البرامج المحاسبية البسيطة 

 مصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة إلى تجييزات مخبريو خاصة, أذكرىا، أو أرفق قائمة بيا(:-1

 ال يوجد 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره 

 استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس :-3

 التقييم الدوري من قبل الطبلب لمحتويات المقرر وألستاذ المادة. 

 ستبانات خبلل وفى نياية الفصل الدراسياال. 

 استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم :-2

 من قبل أستاذ المادة التقييم الذاتي 

 تقييم الطبلب 

  تقييم القرناء 

 المختصة باالعتماد األكاديمي المحمي والدولي تقييم الجيات 

 عمميات تطوير التدريس :-1

  اإللكترونياستخدام نظام الببلك بورد لتطوير العممية التعميمية من خبلل التعميم . 

 تطبيق نظم المحاسبة اإللكترونية 
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 ق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:عمميات التحق-3

  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطمبة بواسطة مدرسين  مستقمين. 

  التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من جامعة أخرى. 

 

 لتطويرىا: صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط -5

  الجامعات الرائدة محميا ودوليا فيمقارنة أىداف ومحتويات المقرر مع مثيبلتيا 

 التعرف عمى أراء الطبلب وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة 

 التعرف عمى أراء بعض الخريجين وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة 

 

 
 
 
 
 
 
 

 قضايا محاسبية معاصرة نموذج توصيف مقرر
 

 المؤسسة التعميمية : جامعة الممك خالد .
 الكمية / القسم : العموم اإلدارية والمالية / المحاسبة .

 
 أ( تحديد المقرر والمعمومات العامة         

 (حسب 511) قضايا محاسبية معاصرةرقمو ورمزه:  -اسم المقرر -1
 لمعتمدة : ثبلث ساعات .الساعات ا -2
 المحاسبة . ماجستيرالبرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنيا :  -3
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 اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر: يحدد الحقا-4

 المستوى أو السنة التي سيتم تقديم ىذه المقرر فيو : السنة الثانية، المستوى الرابع. -5

 ال يوجد. لمسبقة ليذا المقرر ) إن وجدت( :المتطمبات ا -6
 المتطمبات المصاحبة ليذا المقرر ) إن وجدت(: ال يوجد. -7

 قريقر . –مكان تدريس المقرر : المدينة الجامعية  -8

 
 ب( األىداف          
 . وصف المقرر:1

إلى دراسة القضايا النظرية والتطبيقية  ييدف ىذا المقررو  ات المحاسبة السابقةيعتبر ىذا المقرر ىو امتداد لممقرر 
أىميا والموازنات  يالمحاسب بمواضيع البحثويغطي موضوعات أكثر تتعمق  المعاصرة في كافة أفرع المحاسبة والمراجعة

 والتخطيط والرقابة ومحاسبة المسئولية وغيرىا من الموضوعات. 
 
 . أىداف المقرر:2
 لتقرير المالي.. إعطاء الطبلب نظرة أعمق عن عممية ا1
 . ألنواع الشركات المختمفة. تزويد الطالب باألدوات التي تمكن من تفسير وتحميل التقارير المالية 2
. العمل عمى إيضاح تكامل األدوار لممحاسبة المالية واإلدارية والحكوميـة كنظـام موحـد لممعمومـات التخـاذ القـرارات والرقابـة 3

 المالية. 
 
 اسية لمطمبة المسجمين في المقرر:نتائج التعمم األس -3

  إعداد القوائم المالية من قبل المنشآت. مشاكلمعرفة 
 المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف ومدى ارتباطيا بمعالجة  المشاكل النظرية والعممية في اإلطبلع عمى

 تخاذ القرارات.واستخدام المعمومات المحاسبية من قبل المؤسسات ليدف التخطيط الداخمي والرقابة وا
 اختيار موضوع بحثي محاسبي لمبحث ولمتخصص مستقببل. القدرة عمى  

 
 

 :المقرر الدراسي تطوير وتحسين خطط -2

  . االستخدام المتزايد لتقنية المعمومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة 
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 :قرر الدراسيتوصيف المج(          
 :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-3

 ساعات االتصال ) اإلعطاء الفعمية( عدد األسابيع الموضوع
 6 2 إدارح األرثبذ

انزقرَر انًزىازٌ نقُبش األداء وانًقبَُص غُر انًبنُخ 

 نألداء

2 6 

 6 2 ندبٌ انًراخؼخ وانطُطرح ػهً انشركبد انًطبهًخ

 6 2 رأش انًبل انفكرٌ

 6 2 انجؼذ انطُبضٍ ثؼًهُخ وضغ يؼبَُر انًسبضجخ انذونُخ

 6 2 رقُُى األداء فٍ انًُظًبد غُر انهبدفخ نهرثر

 6 2 يراخؼخ انقطبػبد ويشبكم اضزقالنُخ انًراخغ

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 المحاضرة:
45 

 الدرس:  مادة
30 

 دريبيتعممي/ميداني/  المختبر
15 

 أخرى:

 
ساعات دراسية إضافية خاصة / ساعات تعمم متوقعة من الطمبة في األسبوع )المطموب ىنا المعدل المتوقع لمفصل  -3

 الدراسي وليس المتطمبات المحددة في كل أسبوع(:
 ساعة.  90كل ساعة دراسية بساعتين مذاكرة بمعدل فصمي  -
 ن الوقت ما يكفيو لفيم المقرر حسب قدراتو الذىنية.يقضي الطالب بالمكتبة م -
 
  تطوير نواتج التعمم في نطاقات أو مجاالت التعمم -4
 لكل مجال من مجاالت التعمم الموضحة في ما يمي يجب توضيح :   

 ممخص موجز لممعرفة أو الميارات التي صمم المقرر من اجل تطويرىا.  -          
 لتطوير تمك المعرفة أو الميارات. ااتيجيات التعمم المطموب استخداميوصف الستر  -          
 طرق تقيم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعمم في المجال المعني.  -          

 
 أوال:  المعــــــــــــــــرفة: 
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 :وصف المعرفة التي سيتم اكتسابيا في المقرر 
 شركات األشخاص وشركات األموال . فيئ المحاسبة المالية التي يتم تطبيقيا اإللمام بمفاىيم ومباد     

 ثانًيا:  استراتيجيات  التعميم )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة :
 المحاضرة.  -

 الحوار والمناقشة. -
 استخدام التعمم االلكتروني التفاعمي. -
 التعمم الذاتي. -
 التعمم التعاوني. -
 ت.حل المشكبل -
 

 ثالثًا: طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 عروض تقدمية معتمدة عمى الحاسب اآللي. -

 .e-Portfoliosممفات إنجاز إلكتروني  -
 اختبارات تحريري. -

   

 

 اإلدراكية : -الميارات المعرفية -5     
 اإلدراكية المطموب تطويرىا: -الميارات المعرفية  -1

 تدريب شخص عمى مستوى القسم . -
 . بالمشاكل المحاسبية المعاصرةقدرة عمى حل المشكبلت المحاسبية واإلدارية والقانونية المرتبطة ال -
 االستعانة بالرسوم البيانية في إيضاح بعض المفاىيم التي تتطمب ذلك . -
 اإلدراكية:–التعمم المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية  تاستراتيجيا  -2
 لتقميدية ( .اإللقاء ) المحاضرات ا -    
 الوسائط اإللكترونية في العرض والسماع . -    
شراك الطبلب في صناعة الميارات اإلدراكية . -      الحوار المتبادل ، وا 
 المواقف الحوارية : الطبيعية ، والمتمثمة . -    
شراكيم في حميا جماعًيا . -      اطبلع الطبلب عمى تطبيقات مختارة من الواقع ، وا 
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 ميارات العبلقات مع اآلخرين والمسئولية : -6     
 وصف لميارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسئولية المطموب تطويرىا: -1

   وصف لميارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسئولية المطموب تطويرىا:
 االستقبللية. -
 التعاون مع اآلخرين. -
 القيام بأعمال جماعية. -
 تنمية ميارات اتخاذ القرار. -
 العمل بفعالية. -
 الحفاظ عمى أخبلقيات استخدام تقنيات التعميم. -
 تنمية ميارات الحوار. -

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات :  -2

 مناقشة.الحوار وال -
 التعمم التعاوني. -
 التعمم الفردي. -
 استخدام التعمم االلكتروني التفاعمي - 

 . 
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات العبلقات الشخصية وقدرتيم عمى تحمل المسئولية: -3
 المبلحظة . -     
 التقويم المستمر . -     
 االختبارات . -     
 مشروعات مشتركة. -      

 اإلدراكية المكتسبة: -تقييم الميارات المعرفية طرق -3
 التقويم المستمر من خبلل المقاءات العممية وغيرىا من األنشطة . -      
 االختبارات التحريرية . -      
 الواجبات المنزلية .  -      
 تعرف الخطأ والصواب ، والجيد واألجود ، والصحيح واألصح .  -      
 لذاتي من قبل الطالب ) استبانات ( .التقويم ا -      
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 أدوات قياس التفاعل االجتماعي -      
 
 
 ميارات االتصال ، وتقنية المعمومات ، والميارات الحسابية )العددية(: -د

 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطورىا: -1

 التعامل مع الوسائط المتعددة اإللكترونية. -
  استخدام محركات البحث عبر اإلنترنت. - 
 الحاسوبية الجاىزة .استخدام البرامج -
     استخدام األساليب الرياضية وبحوث العمميات في حل المشكبلت المحاسبية واإلدارية. -
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطور ىذه الميارات: -2
 المحاضرات الدراسية . -
 التدريب العممي عمى الميارة. -
 استحضار المواقف المشابية .  -
 ب .استخدام الحواسي -
 إشراك الطبلب في إدراك الميارة وممارستيا . -
 

 :المعمومات، والميارات الحسابية ةطرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال، وتقني. 3
 المناقشة. ) العددية(: 
 االختبارات )تحريرية، شفيية، عممية(. -
 المبلحظة. -
 التقارير. -
  استبانة رأي الطبلب. -
  ممفات اإلنجاز. -
 . التقويم القبمي والبعدي -

 
 الميارات الحركية :  ) إن كانت  مطموبة (  . -ىـ

 الحركية ) ميارات عضمية ذات منشأ نفسي( المطموب تطويرىا في ىذا المجال: توصف لمميارا -1

 ىيئات التمقي واالستماع .
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 االستراتيجيات المستخدمة في تطوير الميارات الحركية : -2
 سية .المحاضرات الدرا -
التطبيق العممي ) حل بعض المشكبلت المحاسبية واالقتصادية واإلدارية باستخدام النماذج الرياضية وبحوث  -

 العمميات ( .
  طرق تقييم اكتساب الطمبة لمميارات الحركية :  -3   

 بطاقة مبلحظة أداء. -
 اختبارات عممية.  -
   ممفات إنجاز. -
 التقويم المستمر -
 ، جمسات حوار مفتوحة (  تاستبيانا)  رأي الطالب -
 رصد مشاركات الطبلب . -
 مراقبة سموك الطبلب - 

 
 تحديد الجدول الزمني لميام التقويم التي يتم تقييم الطمبة وفقيا خبلل الفصل الدراسي : -4
 رقم

 التقييم
طبيعة ميمة التقييم )مثبل: مقالة ، أو اختبار قصير 

 ر فصمي..الخ(،أو مشروع جماعي، أو اختبا
نسبة الدرجة إلى درجة التقييم  األسبوع المستحق

 النيائي
 % 20 السابع 1 –اختبار فصمي  1
 % 20 الخامس عشر مشروع مشكمة محاسبية 2
 %10 أثناء الفصل  مشاركة وواجبات وتعميم الكتروني 3
 % 50 السادس عشر اختبار نيائي 4

 
 و( الدعم المقدم لمطمبة :

أو الترتيبات المعمول بيا لضمان تواجد أعضاء ىيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي اإلجراءات 
لمطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت ـ الساعات المكتبيةـ التي يتواجد فييا أعضاء ىيئة التدريس في 

 األسبوع(:
 المتابعة من رئاسة القسم . -
 طبلب .تحديد ساعات لمقابمة ال -

 إعطاء اإلسيام في اإلرشاد درجة مشجعة في تقويم أداء األستاذ وما يترتب عميو . -

 جعل حوافز لبلنتظام في الساعات المكتبية . -
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 تييئة الوسائل التي تجعل األستاذ يستفيد من وقتو حين بقائو في المكتب . -

 تقديم خدمات غير عممية تساعده عمى االنتظام في الساعات المكتبية . -

  
 ز( أساليب تدريس المقرر:

 استخدام السبورة . (1
 ( .Data Showاستعراض المادة العممية باستخدام أجيزة عرض ) (2

اإلنترنـــت :اســـتثمار القـــدرات البحثيـــة لمطالـــب فـــي البحـــث عـــن المشـــاكل المحاســـبية المعاصـــرة المرتبطـــة  (3
 بموضوعات الدراسة .

Black Board  (4              ورد في دفع الطالب إلى التعمم التفاعمي ، واستحداث منتديات حوارية : استثمار الببلك ب
 ،والقيام ببعض الواجبات التفاعمية ، والتواصل اإللكتروني لتفعيل العممية التعميمية .

 ح( مصادر التعمم :
 كتاب ) الكتب ( الرئيسية المطموبة:
    Latest accounting literature.  

Drever,  Contemporary Issues in Accounting, (2009)  

 المراجع األساسية )التي يجب إتاحتيا لمطبلب لمرجوع إلييا(: -3

 

 الكتب والمراجع الموصى بيا ) الدوريات العممية ، التقارير .... الخ() يرفق قائمة بذلك(:-3
 مجموعة من األبحاث المنشورة في المجبلت العممية المحكمة-

 مواقع اإلنترنت ..... الخ :المواد اإللكترونية و  -4
- 

 مواد تعمم أخرى : -5
 البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر. -
 األقراص المضغوطة أو المعايير المينية أو األنظمة. -    
 ي( المرافق المطموبة : 
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توافر أجيزة  متطمبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات ) أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات ومدى

 الكمبيوتر ... الخ (. 
 

 المرافق التعميمية ) حجرات المحاضرات والمختبرات ... الخ (: -1
 ( طالًبا . 25فصل دراسي بسعة )  -
 أجيزة الكمبيوتر . -     

 
 ط( تقييم المقرر وعمميات التحسين :

 
 استراتيجيات الحصول عمى نتائج الطالب وفعالية التعميم :

 لحصول عمى نتائج الطبلب من ) االختبارات + وسائل التقويم األخرى (.ا          
 . تاالستبيانارأي الطبلب عن طريق           

 رأي زميل يدرس متطمًبا الحًقا .          

 مبلحظة الطالب ومدى ما اكتسبو .          

 . يالتغير في سموك الطالب الميار           

 مر .التقويم المست           
 

 االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عممية التعميم إما عن طريق األستاذ أو القسم :
 عرض نتائج عينة من الطبلب عمى محكم خارجي .        
 التحميل اإلحصائي لنتائج الطبلب .        

 االستعانة بييئة خارج المؤسسة .        

 متابعة الخريجين بعد التخرج .       

 ورش عمل داخل القسم .        

 

 عمميات تحسين التعميم :
 برامج تدريبية لؤلستاذ .      
 الحرص عمى الوسائل المتعمقة بالمقرر ) الكتاب ، الحاسب مثبًل ( .     

 تييئة الجو المناسب لمطبلب عن طريق البرامج االجتماعية ، والترفيو وغير ذلك .     

 األستاذ والطالب لتكون عبلقة أبوة وبنوة .االرتقاء بالعبلقة بين     
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 متابعة الجديد .     

 الحوافز المادية والمعنوية .     

 
 

 عمميات التحقق من مستويات إنجاز الطمبة :
 فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو ىيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطمبة .  - 
 قارنة نتائج الطبلب بنتائج الطبلب فى جامعات أخري    استخدام الطرق اإلحصائية الحديثة في م  - 

 يدرسون نفس المقرر.     
قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دوريـة مـع عضـو ىيئـة تـدريس آخـر لـنفس  -

 المقرر في مؤسسة تعميمية أخرى .

 المقرر والتخطيط لمتحسين :الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية 

 المقارنة بالمقرر المماثل في الكميات المناظرة من الجامعات األخرى . -
 نتائج التحميل اإلحصائي لدرجات الطبلب. - 
 القائمين بالتدريس. - 
 رأى الخبراء. - 
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتخصصة. -
 لمتميزين لمعرفة الجوانب السمبية واإليجابية.الدورية بالطبلب ا تالمقاءا -
 مراجعة أساليب التقويم. -
  
 
 
 
 

 دراسات متقدمة في المراجعةنموذج توصيف 

 
   جامعة الممك خالد :المؤسسة .28

 قسم المحاسبة  –كمية العموم اإلدارية والمالية : الكمية/القسم  .29
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 أ( التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو :

 حسب( 508دراسات متقدمة في المراجعة )ورمز المقرر الدراسي:  اسم .30
 ساعات  3عدد الساعات المعتمدة:    .31
 ماجستير المحاسبةالبرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنو المقرر الدراسي:  .32
  يحدد فيما بعدعن المقرر الدراسي:  المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .33
  المستوى الرابع – الثانية ي يعطى فيو المقرر الدراسي: السنةالسنة أو المستوى األكاديمي الذ .34
 المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت(:  .35
 المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت(:  .36

 بقريقر. لمبنى الرئيس لممؤسسة التعميميةموقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل ا

  ب( األىداف:

  وصف المقرر: -1
يير نظرية المراجعة ، ومعاالمراجعة تشمل  فيعدد من القضايا المعاصرة دراسات متقدمة في المراجعة رر يتناول مق

خرى ، والمراجعة والتجارة االلكترونية ومخاطر المراجعة ، والمعاينة واألساليب الكمية األدلة المراجعة المتعارف عمييا ، وأ
 عة الخارجية  وخدمات التوكيد ، المراجعة الداخمية وحوكمة الشركات .، والمراجعة الخارجية وحوكمة الشركات ، المراج

 -حوكمة الشركات -) تكنولوجيا المعمومات معرفة البلزمة بتأثير المتغيرات البيئية المعاصرةتقديم الأىداف المقرر:   -2
 .عمى عممية المراجعةوغيرىا( 

صرة، وأدراك طبيعة الممارسات المينية البلزمة تجاه ىذه بيئة األعمال المعا فيالفيم البلزم لقضايا المراجعة  .1
  0القدرة والميارة البلزمة لممارسة العمل المينىالب القضايا بما ينمى عند الط

 التعريف باستخدام التقنيات واألساليب اإلحصائية في المراجعة.  .2
 
 
 نتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر: -3

 : يمي ليذا المقرر بنجاح فأنيم يكونوا قادرين عمى تحقيق مالب الماجستير طا عند اجتياز
ضوء المتغيرات البيئية المحيطة بمنشآت األعمال، خاصة مدى تأثير حوكمة الشركات  فيفيم وتفسير أىمية المراجعة • 

 0وتكنولوجيا المعمومات عمى كل من عممية المراجعة الداخمية والمراجعة الخارجية
 0المراجعة فيى بالقضايا المعاصرة الوع0
دراك المستجدات  0  0مجال الممارسة المينية فيفيم وا 
القدرة عمى استخدام أساليب المراجعة وأداء اإلجراءات المينية من خبلل حاالت مراجعة عممية تطبيقية، مع إدراك وفيم • 
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  0كيد وخدمات عدم التأكيد األخرىطبيعة االختبلفات بين المراجعة المالية وخدمات التحقق وخدمات التأ
 

 خطط تطوير وتحسين المقرر الدراسي: -2

االستخدام المتزايد لتقنية المعمومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لؤلبحاث الجديدة في مجال  
    0الدراسة

 ج( توصيف المقرر الدراسي 
دلة ومخاطر المراجعة ، يير المراجعة المتعارف عمييا ، وأالمراجعة ، ومعانظرية  :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-1

خرى ، والمراجعة والتجارة االلكترونية ، والمراجعة الخارجية وحوكمة الشركات ، وخدمات ة واألساليب الكمية األوالمعاين
 التوكيد ، المراجعة الداخمية وحوكمة الشركات .

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 التدريس

 6 2 نظرية المراجعة.
 6 2 معايير المراجعة المتعارف عمييا.

 6 2 ادلة ومخاطر المراجعة.
 3 1 استخدام العينات فى المراجعة.

 6 2 ظل التجارة االلكترونية وخدمات االنترنت فيالمراجعة 
 6 2 المراجعة الخارجية وحوكمة الشركات

 6 2 خدمات التوكيد
  6  2 الداخمية وحوكمة الشركاتالمراجعة 

 
 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 المحاضرة:
45 

 مادة  الدرس:
 

 :المختبر
 

 :عممي/ميداني/تدريبي
0 

 أخرى:
0 
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ن يمثل ىذا المتوسط لكل ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أ-3
 ساعة إضافية خبلل الفصل بواقع ساعتين مقابل كل ساعة. 21 فصل دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(:

 
 تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم  -4

 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 
 الدراسي إلى تنميتيا.  موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر

 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات. 
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             المعارف:                                         -

 وصف  مختصر لممعرفة المطموبة: -1-أ
 .وتقنية المعمومات، ومبادئ المحاسبةواإلحصاء، المعرفة بالعموم األساسية، والرياضيات،  -1
 المعرفة بأساسيات مبادئ المراجعة. -2
 0مينة المحاسبة والمراجعة والحفاظ عمى سرية البيانات وأمن نظم المعموماتفيم المسؤوليات األخبلقية والمينية ل -3
 0فيم طبيعة الممارسات المينية المناسبة لمقضايا المينية المعاصرة -4
 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف:   -2
  ذات العبلقة بموضوعات المقررسيتم تقديم أبحاث ودراسات. 

 في  المناقشات وتكميف الطبلب بأوراق عملاإلدراكية ضمنيا من خبلل -بعض مكونات الميارات المعرفية سيتم تطوير

 موضوعات المقرر.

 
 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3
 .المناقشات 
 .التكميفات 
 االختبارات 

 الميارات اإلدراكية:  -ب 

 .ايا المراجعة المعاصرة وىي القدرة عمى  فيم وتطبيق الممارسات المينية المناسبة لقض
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  :اإلدراكية التي سيتم تطويرىا، ومستوى األداء المتوقع-وصف  الميارات المعرفية -1-ب
 القدرة عمى: دراسات متقدمة فى المراجعةسيكون لدى خريج مقرر 

  عمى معايير المراجعة .تحميل آثار المتغيرات البيئية المعاصرة 
  0ة لممراجعة الخارجيةعاصرة عمى الممارسة المينيآثار المتغيرات البيئية المتحميل 
  0ة لممراجعة الداخميةآثار المتغيرات البيئية المعاصرة عمى الممارسة المينيتحميل 
 0القدرة عمى التعامل ومعالجة المشاكل والقضايا المينية بمنشآت األعمال المختمفة  
 :ارات والقدراتاستراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه المي -2-ب
  المممكة العربية  فيبيئة األعمال ،خاصة بيئة األعمال  فيسيتم تقديم مشاكل عممية ودراسات لحاالت تطبيقية

 والناقد والقدرة عمى تقديم واقتراح الممارسات المينية المناسبة. التحميميالسعودية والتي تثير وتشجع عمى التفكير 
 الموضوعات المقررةفي التكميفات  اإلدراكية ضمنيا من خبلل-لمعرفيةسيتم تطوير بعض مكونات الميارات ا. 
 
 طرق تقويم الميارات اإلدراكية لدى الطبلب: -3-ب
 

  والنقاشات المشاركات 
 التكميفات 
  العمميةالنظرية و االختبارات 

 كية تتطمب تحميل قضايا معاصرةالنيائي عمى بنود متصمة بالميارات المعرفية اإلدراواالختبار ستشتمل االختبارات الفصمية 
 0وتقديم ممارسات مينية مناسبة

 ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

 
 :وصف   ميارات  التعامل مع اآلخرين و القدرة عمى تحمل المسؤولية التي سيتم تطويرىا -1-ج
 سيكون لدى الطبلب القدرة عمى العمل بشكل بناء في المجموعة 
 عن تعمميم الذاتي والذي يتطمب استخدام وسائل لمبحث عن المعمومات الجديدة،  مسئولينأن يكون الطبلب  ينبغي

 وأساليب التحميل
  ينبغي أن يكون لدى الطبلب الوعي بالقضايا األخبلقية والمينية التي تتضمن القيم واألحكام األخبلقية بشكل يجعميم

 ات الممارسة المينية .حساسين لآلخرين وممتزمين بالقيم وأخبلقي
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 :استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرات -2-ج
  عمى أىمية القدرة عمى البحث واالستقصاء الفردي والجماعي. التركيز 
  تحميل مشاكل مراجعة معاصرة فيسيشارك الطمبة مع مجموعات عمل لمقيام بمشاريع 
  عمل فى احدى القضايا المعاصرة ذات العبلقة بموضوعات المقرر ويكمف بعرضيا فى عداد ورقة سينفرد الطالب بإ

  سيمنار.
 
 
 :طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-ج
 .المناقشات 
 . تقييم البحوث المقدمة 

 د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية:  

 
 :صل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية التي سيتم تطويرىاوصف  ميارات التوا -1-د
  ً0سيكون لدى الطبلب القدرة عمى التواصل بالمغة اإلنجميزية كتابيًا وشفييا 
  سيكون لدى الطبلب المعرفة الكافية في تقنية المعمومات التي تمكنيم من جمع المعمومات واألفكار وتفسيرىا

  0وتوصيميا لمغير
  0الطبلب القدرة عمى تحديد وتحميل الممارسات المينية المناسبة لحل بعض القضايا المينيةسيكون لدى 
  سيكون لدى الطبلب الخمفية الكافية في األساليب اإلحصائية والرياضية التي تمكنيم استخداميا في تفسير المشكبلت

 وتقديم الحمول.
 
 :مياراتاستراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه ال -2-د
 سيتم وضع األسئمة  تتطمب القراءة والكتابة والتقديم بالمغة اإلنجميزية. 
 . سيتم التوجيو بتقديم التكميفات بالمغة االنجميزية 
 
 
 :طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-د
  ،عدادو سيتم تقييم ميارات االتصال لدى الطبلب من خبلل مقررات بالمغة اإلنجميزية تحديد وتحميل  فيمشاريع  ا 

 الممارسات المينية المناسبة لحل بعض القضايا المعاصرة ، وتقديم أوراق عمل فصمية.
  سيتم تقييم ميارات الطبلب في تقنية المعمومات في مقررات الحاسب وغيرىا التي تتطمب استخدام الحاسب والبرامج
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 المحاسبية.
 تقديم عند إعطاء الدرجات لمتقارير والتقديم في جميع فصول المقرر سيتم وضع مكون يتضمن تقييم فعالية ال

 .الدراسي
 
 . جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي:5

ميمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار  التقويم
 نيائي...الخ(

نسبتو من  األسبوع المحدد لو
التقويم 
 النيائي

 درجة 20 8 -7 لاختبار فصمى أو  1
 درجة  20 11-10 اختبار فصمى ثاني 2
 درجات 10 الدراسيعمى مدار الفصل  المشاركة 3
 درجة  50 الدراسينياية الفصل  اختبار نيائي 4

 

 
 

 

 د. الدعم الطبلبي:

وقع أن يتواجد تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يت-1
 خبللو أعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل أسبوع(.  

 تفعيل دور المرشد األكاديمي لمطالب 
  الساعات المكتبية 
  التواصل مع الطبلب من خبلل الببلك بورد 
 

 ىـ . مصادر التعمم:
الكتب المقررة المطموبة:-1  

1.Graham,C, and W.Rodda. 2008. Modern Auditing. John Wilew & Sons  

2.Mautz, R. and H. Sharaf . The Philosophy of Auditing, American Accounting Association 

[1961]. 

3. Konrath, L., Auditing: A Risk Analysis Approach, Fifth Edition  South-Western College 
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Publishing, Thompson Learning  [2002].  

4. K H Spencer picket ,The Internal Auditing Handbook.2010  

 

  معايير المراجعة الصادرة عن الييئة السعودية لممحاسبين القانونيين -4

 

 المراجع الرئيسة:-2
1. Graham,C, and W.Rodda. 2008. Modern Auditing. John Wilew & Sons.  

 

 :لتقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا(الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، ا-3
 1. Gray, I., and S. Manson. 2005. The Audit Process: Principle Practice and Cases. 
Third Edition. Thomson Learning.  

2. Messier, W. F., S. M. Glover, and D.F. Prawitt. 2006. Auditing and Assurance 
Services: A Systematic Approach. The Mc Graw-Hill Companies, Inc. 

- 3. Solomon,J.Corporate Governance and Accountability. Wiley 
Corporation, 2nd Edition:978-470-03451-4. 

- 4. Arens,A, and Loebbecke,J. Auditing:An Integrated Approach.Perntice 
Hall International,Inc.ISBN.8 ed:0130869155 

 بعض األبحاث المختارة والمنشورة ببعض المجبلت والدوريات العممية المحمية والدولية فى مجال -
  المراجعة

 

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-4
- Free online resources for Soltani,B.,and Rittenberg text are available at: 

www.pearson/prentice hall, and www.south western. 
- SOCPA.org.sa 
 

 مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية الفنية: -5
1. Peachtree Complete Accounting Software (Educational Version). 
2. Blackboard system 

http://www.pearson/prentice%20hall
http://www.south/
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3. Auditing Standards (international, USA, Saudi) 
 

 و . المرافق البلزمة:

 :متطمبات  المقرر الدراسي

أو مختبر الحاسب اآللي. وأن تكون الفصول الدراسية  الدراسيالفصل  فييزيد عدد الطمبة عن خمس وعشرين طالبًا  ال
ودة بأجيزة الحاسب اآللي وأجيزة عرض لمعروض التقديمية، وان تكون جميع األجيزة مرتبطة باإلنترنت وأن يكون مز 

 لمطمبة إمكانية الدخول عمى نظام الببلك بورد داخل تمك الفصول الدراسية والمختبرات.   

 المباني )قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ(:-1
  قاعات المحاضرات الذكيةSmart Classroom 
 البلزمةوالمراجعة الحاسب اآللي مزودة ببرامج ونظم المحاسبة  مختبرات. 
 
 مصادر الحاسب اآللي: -2
 نظام الببلك بورد 
 انظم مراجعة البيات إلكتروني EDP Auditing Software 

 بيا(:مصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة إلى تجييزات مخبرية خاصة, أذكرىا، أو أرفق قائمة -3
 اليوجد 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره 
 استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس :-1
  من قبل الطبلب لمحتويات المقرر وألستاذ المادة الدوريالتقييم 
 الدراسيخبلل وفى نياية الفصل  تاالستبيانا  
 
 يم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم :استراتيجيات أخرى لتقي-2
  من قبل أستاذ المادة الذاتيالتقييم 
 تقييم الطبلب 
  تقييم القرناء 
 والدوليالمحمي  األكاديمي باالعتمادالمختصة  تقييم الجيات 
 عمميات تطوير التدريس :-3
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  لكترونياإل استخدام نظام الببلك بورد لتطوير العممية التعميمية من خبلل التعميم . 
 تطبيق نظم المحاسبة اإللكترونية 
 
 عمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4
  ،تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطمبة بواسطة مدرسين  مستقمين 
  التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من جامعة أخرى 

 ط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا:صف إجراءات التخطي -5
  0الجامعات الرائدة محميا ودوليا فيمقارنة أىداف ومحتويات المقرر مع مثيبلتيا 
 0التعرف عمى أراء الطبلب وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة 
 0يميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررةالتعرف عمى أراء بعض الخريجين وتقي 
  0العممية الحتياجاتيمالتعرف عمى أراء بعض أصحاب األعمال والشركات وتقييميم لممقررات ومدى مبلءمتيا  

 
 
 

 ٍ انًسبضجخف ثسش يشروعنموذج توصيف مقرر 

   جامعة الممك خالد :المؤسسة .11

 قسم المحاسبة  –رية والمالية كمية العموم اإلدا: الكمية/القسم  .18

 أ( التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو :

 (حسب 531)ٍ انًسبضجخ ف ثسش يشروعاسم ورمز المقرر الدراسي:  .12

 ساعات  1عدد الساعات المعتمدة:    .31

  المحاسبة ماجستير البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنو المقرر الدراسي:  .33

 يحدد الحقاعن المقرر الدراسي:  المسئولدريس اسم عضو ىيئة الت .32

 الرابعالمستوى  - لثانيةالسنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي: السنة ا .31
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 المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت(:  .33

 المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت(:  .35

 الرئيس لممؤسسة التعميمية: المدينة الجامعية بقريقر موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى

  ب( األىداف:

 وصف المقرر: -3

 َقذو انطبنت ورقخ ثسش ػهًُخ فٍ انًسبضجخ قبثهخ نهُشر َكزًم فُهب كم يقىيبد انجسش انؼهًٍ. 

 

  المقرر: أىداف  -2

 رار المناسب لعمل البحث المحاسبي. تطوير معرفة الطالب ومياراتو وقيمو المعرفية وقدراتو لمقيام باتخاذ الق .3

إعطــاء الطالــب تطبيــق عممــي عمــى عمميــة وخطــوات إعــداد البحــوث المحاســبية وفــق المبــادئ العمميــة المتعــارف  .5

 عمييا. 

 تزويد الطالب باألدوات البلزمة لمقدرة عمى النشر العممي.  .1

 

 نتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر: -3

 ء بنجاح من ىذه المقرر  فإن الطبلب سوف يكونوا قادرين عمى:عند االنتيا
واختيار منيج -واألساس النظري لمبحث-ىدف البحث-مشكمة البحث-ىيكل البحث )موضوع البحث تطبيق خطوات و-1

 البحث(.
 قراءة وتقويم البحوث المحاسبية.-5

 الدراسة الميدانية.القدرة عمى القيام ب-6
 كتابة البحث ونشرة القدرة عمى القيام ب -7

 :الدراسي المقرر وتحسين تطوير خطط -2
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 مجال في الجديدة لؤلبحاث كنتيجة المحتوى في والتغييرات اإلنترنت، مراجع أو المعمومات لتقنية المتزايد االستخدام 

  .الدراسة

 :ج( توصيف المقرر الدراسي

 الموضوعات التي  ينبغي تناوليا:-3

ساعات  ألسابيععدد ا قائمة الموضوعات

 التدريس

 32 2 مواضيع محاسبية مطروحة لمبحث

-واألساس النظري لمبحث-ىدف البحث-مشكمة البحث-ىيكل البحث )موضوع البحثإعداد 
 واختيار منيج البحث(.

2 32 

 38 8 كتابة البحث

 38 1 إجراء التعديبلت عمى البحث
 

   س لكل فصل دراسي(: مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدري-2

 المحاضرة:

90 

 مادة  الدرس:

90 

 :عممي/ميداني/تدريبي :المختبر

 

 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط لكل -1

 الدراسي.   ساعة إضافية خبلل الفصل 21 :فصل دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(
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   :تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم-3

 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 

 موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتيا. 

 رف أو الميارات. توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعا

 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي.  

                                                                                                                                                                                                                                                المعارف:                                                                                                                      . ش

 

 مختصر لممعرفة المطموبة: وصف  -1-أ

 واإلحصاء ومناىج البحث تالمعرفة بالعموم األساسية، والرياضيات، وتقنية المعموما -1

 النظرية والتطبيقية التي تشكل مصدرا لمبحوث المحاسبية. المحاسبة ومشكبلت ممارساتفة بالمعر  -2

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف:   -2

  التي سبق وأن درسيا بمرحمة البكالوريوسات مقرر المن خبلل  1سيتم اكتساب رقم.  

 التي سبق وأن درسيا بمرحمة الماجستيرمقررات المن خبلل  2رقم  سيتم اكتساب. 

 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3

  بشكل  الطمبة سير العمل التي يقدميا العروض التقديمية والتقارير التمخيصية عن من خبللسيكون اختبار المعرفة

 .دوري

 

 الميارات اإلدراكية:  -ب 

جراء البحث العمميوىي القدرة عمى  فيم وتطبيق مبادئ    0التحميل النقدي لؤلبحاث المحاسبية الموجودة، ونظرياتو وا 
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  :اإلدراكية التي سيتم تطويرىا، ومستوى األداء المتوقع-وصف  الميارات المعرفية -1-ب

 :القدرة عمى ورقة البحثسيكون لدى خريج مقرر 

  المعاصرةو  المناىج البحثية السائدةاستخدام. 

 واختيار منيج البحث(.-واألساس النظري لمبحث-ىدف البحث-مشكمة البحث-ىيكل البحث )موضوع البحث استخدام 

 .قراءة وتقويم البحوث المحاسبية 

 الميدانية. بحوثالالقدرة عمى القيام ب 

 

 :ىذه الميارات والقدراتاستراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير  -2-ب

  تقييم أبحاث محاسبيةسيتم تقديم أبحاث ودراسات. 

 اإلدراكية ضمنيا من خبلل الواجبات في كل الموضوعات الممكنة.-سيتم تطوير بعض مكونات الميارات المعرفية 

 

 طرق تقويم الميارات اإلدراكية لدى الطبلب: -3-ب

 تقييم التقارير الدورية 

 ل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: ج.  ميارات التعام

 :وصف   ميارات  التعامل مع اآلخرين و القدرة عمى تحمل المسؤولية التي سيتم تطويرىا -1-ج

  مع المشرفينسيكون لدى الطبلب القدرة عمى العمل بشكل بناء 

 لمعمومات الجديدة، ينبغي أن يكون الطبلب مسئولين عن تعمميم الذاتي والذي يتطمب استخدام وسائل لمبحث عن ا

 وأساليب التحميل

  ينبغي أن يكون لدى الطبلب الوعي بالقضايا األخبلقية والمينية التي تتضمن القيم واألحكام األخبلقية بشكل يجعميم
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 حساسين لآلخرين وممتزمين بالقيم وأخبلقيات الممارسة المينية .

 

 :ارات والقدراتاستراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه المي -2-ج

  سيشمل برنامج التييئة ومقررات السنة األولى عمى  تركيز عمى أىمية القدرة عمى البحث واالستقصاء الفردي

 . طالبوالجماعي لم

  التقارير عمى جزء خاص بعمميات البحث واالستقصاء الجماعيىذه وستشمل تقارير فردية سيقدم 

  البحوثلمقيام ب المشرفينسيشارك الطمبة مع 

    ستتطمب أوراق العمل الفصمية، والواجبات الخاصة بذلك في ىذا المقرر  من الطبلب البحث عن المعمومات و/أو

 البيانات بأنفسيم.

 :طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-ج

 جزءا عن فعالية عمميات االستقصاء تقاريرسيشمل تقييم ال 

 كونات متصمة بميارات العبلقات مع اآلخرين.حتوي عمى مي العمل مع المشرفين 

 د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية:  

 وصف  ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية التي سيتم تطويرىا -1-د

  ًسيكون لدى الطبلب القدرة عمى التواصل بالمغة اإلنجميزية كتابيًا وشفييا. 

 ن لدى الطبلب المعرفة الكافية في تقنية المعمومات التي تمكنيم من جمع المعمومات واألفكار وتفسيرىا وتوصيميا سيكو

  .لمغير

  القيام بالبحوث التطبيقيةسيكون لدى الطبلب القدرة عمى. 

 استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -2-د
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 راءة والكتابة والتقديم بالمغة اإلنجميزيةسيتم وضع بعض األسئمة  تتطمب الق. 

  البحوث المحاسبية. إعداد الحاسب في والتي ستعد الطبلب الستخدام  اآلليسيتم تقديم بعض تطبيقات الحاسب 

 :طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-د

 تقارير دوريةبالمغة اإلنجميزية، وتقديم مقررات ال تقديم  سيتم تقييم ميارات االتصال لدى الطبلب من خبلل. 

  سيتم تقييم ميارات الطبلب في تقنية المعمومات في مقررات الحاسب وغيرىا التي تتطمب استخدام الحاسب والبرامج

 المحاسبية.

 سي.سيتم وضع مكون يتضمن تقييم فعالية التقديم عند إعطاء الدرجات لمتقارير والتقديم في جميع فصول المقرر الدرا 

 

 . جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي:5

ميمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار  التقويم

 نيائي...الخ(

نسبتو من  األسبوع المحدد لو

التقويم 

 النيائي

 اتدرج 31 8 -1  التقرير األول  3

 اتدرج  31 33-31 التقرير الثاني 2

 ةدرج 51 مدار الفصل الدراسي عمى كتابة البحث 1

 اتدرج 31 نياية الفصل الدراسي عمل التعديبلت 3

 ةدرج 21 نياية الفصل الدراسي نشر البحث 5

 د. الدعم الطبلبي:

تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد -3
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  :ئة التدريس ليذا الغرض في كل أسبوع(خبللو أعضاء ىي

 تفعيل دور المرشد األكاديمي لمطالب 

  الساعات المكتبية 

 التواصل مع الطبلب من خبلل الببلك بورد  

 

 ىـ . مصادر التعمم:

 الكتب المقررة المطموبة:-3
3- Business Research: A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students by Jill Collis and 

Roger Hussey 

4- Research Methods and Methodology in Finance and Accounting by Viv Beattie, Bob Ryan, Robert W. 

Scapens and Michael 

 المراجع الرئيسة:-2

 1991البحوث العممية ،مجمة العموم االقتصادية واإلدارية ،مايو  أ.د سمير رياض ىبلل ،نحو أطار منيجي لقراءة وتقييم-1
0 
إبراىيم عبد الجابر إبراىيم ،نحو استخدام مناىج بديمة في بحوث اإلدارة والمحاسبة :النيج التفسيري ، والمنيج أالنتقادي -2

 .1992جامعة طنطا ،-،المجمة العممية لكمية التجارة

 بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا( الكتب و المراجع التي يوصى -1

 .بعض األبحاث المختارة والمنشورة بعض المجبلت والدوريات العممية المحمية والدولية في مجال المحاسبة 

 

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-3

واختيار ما يبلءم الموضوعات مجبلت العممية المحاسبية مواقع الليس ىناك مراجع محددة وعمى الطالب الدخول عمى     

http://www.amazon.co.uk/Business-Research-Practical-Undergraduate-Postgraduate/dp/1403992479/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1335468657&sr=8-1
http://www.amazon.co.uk/Research-Methods-Methodology-Finance-Accounting/dp/1861528817/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1335468657&sr=8-11
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 .تطمب منو في المحاضرات التي

 مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية الفنية:  -5

 ال يوجد   

 

 و . المرافق البلزمة:

 :الدراسي المقرر  متطمبات

ال يزيد عدد الطمبة عن خمس وعشرين طالبًا في الفصل الدراسي أو مختبر الحاسب اآللي. وأن تكون الفصول الدراسية 

مزودة بأجيزة الحاسب اآللي وأجيزة عرض لمعروض التقديمية، وان تكون جميع األجيزة مرتبطة باإلنترنت وأن يكون لمطمبة 

 تمك الفصول الدراسية والمختبرات.   إمكانية الدخول عمى نظام الببلك بورد داخل 

 المباني )قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ(:-3

  قاعات المحاضرات الذكيةSmart Classroom 

 الحاسب اآللي مزودة ببرامج ونظم المحاسبة البلزمة مختبرات 

 

 مصادر الحاسب اآللي: -2

 نظام الببلك بورد 

 برنامج األوفيس 

 البسيطة بعض البرامج المحاسبية 

 مصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة إلى تجييزات مخبريو خاصة, أذكرىا، أو أرفق قائمة بيا(:-1

 ال يوجد 
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 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره 

 استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس :-3

 ات المقرر وألستاذ المادةالتقييم الدوري من قبل الطبلب لمحتوي. 

 ستبانات خبلل وفى نياية الفصل الدراسياال. 

 استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم :-2

 التقييم الذاتي من قبل أستاذ المادة 

 تقييم الطبلب 

  تقييم القرناء 

 المختصة باالعتماد األكاديمي المحمي والدولي تقييم الجيات 

 مميات تطوير التدريس :ع-1

  اإللكترونياستخدام نظام الببلك بورد لتطوير العممية التعميمية من خبلل التعميم . 

 تطبيق نظم المحاسبة اإللكترونية 

 عمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-3

  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطمبة بواسطة مدرسين  مستقمين. 

  ًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من جامعة أخرىالتبادل بصورة دوري. 

 

 صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا: -5

  الجامعات الرائدة محميا ودوليا فيمقارنة أىداف ومحتويات المقرر مع مثيبلتيا 

  تقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررةالتعرف عمى أراء الطبلب و 

 التعرف عمى أراء بعض الخريجين وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة 
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 دراسات في المحاسبة الحكومية مقررنموذج توصيف 

 
 

 جامعة الممك خالد المؤسسة التعميمية:
  العموم اإلدارية والمالية كمية الكمية/ القسم:

 تحديد المقرر والمعمومات العامةأوال : 

 حسب 506:  دراسات في المحاسبة الحكومية مزهاسم المقرر و ر  -1

 ساعات  3الساعات المعتمدة:  -2

  ماجستير المحاسبة البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنيا، -3
 قرر: اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن تدريس الم -4

 الثانيالمستوى  -السنة األولى المستوى أو السنة التي سيتم تقديم ىذه المقرر فيو:  -5

 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر)إن وجدت(:  -6

 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إن وجدت(: ال يوجد -7

 بأبيامكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية:.المدينة الجامعية  -8

 األىدافثانيا : 

  نظرية األموال  والمحاسبة عن المال العام واألموال المخصصةدراسة .    3

 (بالقسملنشرة أو الدليل موجد في االلممقرر عام الوصف يرفق الوصف المقرر: )مبلحظة: ثالثا : 

تعريف الطالب بالنظام المحاسبي الحكومي والفرق بينو وبين النظام  المحاسبي المتبع في الوحدات االقتصادية  .1
 اليادفة لتحقيق الربح.

 التعريف بنظام المحاسبة الحكومية والرقابة المالية في المؤسسات الحكومية والمنشآت غير اليادفة لمربح.  .2
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 :المواضيع المطموب بحثيا وشموليا -1

 

إلعطاء ااالتصال )ساعات  عدد األسابيع الموضوع
 (الفعمية

 مراحل وقواعد إعدادىا الموازنة العامة لمدولة: -1

 
2 3 

 .طرق تبويب وتقدير  الموازنة )الميزانية (العامة لمدولة -2

 
2 3 

 1 2 نظم الرقابة المالية والحسابات الرقابية -3
 1 2 .المحاسبة عن إيرادات الميزانية -4
 1 2 المحاسبة عن النفقات )مصروفات( الميزانية -5
 1 2 .إقفال الحسابات وأعداد الحساب الختامي -6

 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(: -7

العممي / الميداني / التدريب التعاوني أو  الدروس الخاصة المحاضرة
 أخرى االمتياز لطمبة التخصصات الصحية

45 
 11 35  

 تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم  -4
 يمي: بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما 

 موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتيا. 
 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات. 

   الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي.

                                                                                                                                                                                                                                                المعارف:                                                                                                                      . د

 مختصر لممعرفة المطموبة: وصف  -1-أ
 .المعرفة بالعموم األساسية، وتقنية المعمومات، ومبادئ المحاسبة والمراجعة -1
 .وغير اليادفة لمربحالوحدات الحكومية  المعرفة بمبادئ وأسس المحاسبة في -2
 .غير اليادفة لمربحالرقابة المالية في الوحدات التسجيل و فيم أساليب   -3
 واإلنترنت عمى مينة المحاسبة في الوحدات الحكومية. اإللكترونيةفيم دور المحاسب وتأثير التجارة  -4
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 ىي:  استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف  -2
 المحاضرات 
 الواجبات 
 التطبيقات العممية 
 النقاشات 
 5األبحاث القصيرة  . 
 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3
 النظرية والعممية  الواجبات  .1
 والنقاشات لمشاركات ا .2
 العمميةالنظرية و االختبارات  .3
 تقييم األبحاث ومناقشتيا .4

 الميارات اإلدراكية:  -ب 

المحاسبة الحكومية، ومعرفة عناصر النظام المحاسبي الحكومي في المممكة، والمحاسبة عن  وىي القدرة عمى  فيم وتطبيق
عداد الجداول ىخر والمصروفات، والمحاسبة عن العيد واألمانات والحسابات الوسيطة األ واالعتماداتاإليرادات  ، اإلقفال الشيري وا 

عداد الحسابات والت  قارير الختامية .والتقارير الشيرية، اإلقفال الختامي وا 
 اإلدراكية التي سيتم تطويرىا، ومستوى األداء المتوقع -وصف  الميارات المعرفية -1-ب

 سيكون لدى خريج مقرر المحاسبة الحكومية القدرة عمى:
جراء التحميل، والقيام بتفسيرىا واستخبلص النتائج  .1  جمع البيانات والمعمومات وا 
 رقابة المالية في الوحدات الحكومية .القيام بدراسة المشكبلت الخاصة بال .2
  تقويم نظم المعمومات المحاسبية في الوحدات غير اليادفة لمربح و الوحدات الحكومية . .3
 
 
 استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرات -2-ب
 تقديم أبحاث ودراسات لحاالت عممية من الواقع العممي . -1
 .الواجبات المتنوعة -2
 السيمنارات. -3
 
 طرق تقويم الميارات اإلدراكية لدى الطبلب: -3-ب

  النظرية والعممية  الواجبات    
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  والنقاشات المشاركات 
  العمميةالنظرية و االختبارات 

 األبحاث  
 

 ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

 :مل المسؤولية التي سيتم تطويرىاوصف   ميارات  التعامل مع اآلخرين و القدرة عمى تح -1-ج
 .سيكون لدى الطبلب القدرة عمى العمل بشكل بناء في المجموعة  .1
عن تعمميم الذاتي والذي يتطمب استخدام وسائل لمبحث عن المعمومات الجديدة، وأساليب  مسئولينينبغي أن يكون الطبلب  .2

 التحميل .
 والرقابة المالية. ة والمينية في مجال المحاسبة الحكوميةينبغي أن يكون لدى الطبلب الوعي بالقضايا األخبلقي .3
 
 :استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرات -2-ج
سيشمل برنامج التييئة ومقررات السنة األولى عمى  تركيز عمى أىمية القدرة عمى البحث واالستقصاء الفردي والجماعي  .1

 لممحاسب. 
عي واحد عمى األقل في ىذا مقرر من المقررات المناسبة. وستشمل التقارير عمى جزء خاص بعمميات سيقدم واجب جما .2

 . البحث واالستقصاء الجماعي
 مجال المحاسبة الحكومية. فيسيشارك الطمبة مع مجموعات عمل لمقيام بمشاريع  .3
الطبلب البحث عن المعمومات و/أو البيانات ستتطمب أوراق العمل الفصمية، والواجبات الخاصة بذلك في ىذا المقرر  من    .4

 بأنفسيم.
 يتوقع أن يتعرض الطمبة لقضايا أخبلقية ومينية في ىذا المقرر . .5

   
 :طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-ج
 المناقشات .1
 الواجبات .2
 االختبارات .3

 د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية:  
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 :وصف  ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية التي سيتم تطويرىا -1-د
 .سيكون لدى الطبلب القدرة عمى استخدام بعض المصطمحات بالمغة اإلنجميزية كتابيًا وشفيياً  .1
 سيكون لدى الطبلب المعرفة الكافية بالممارسة المحاسبية في الوحدات الحكومية. .2
 ب المعرفة الكافية بالممارسة المحاسبية في الوحدات غير اليادفة لمربح .سيكون لدى الطبل .3
 :استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -2-د

 . سيتم وضع بعض األسئمة  تتطمب القراءة والكتابة بالمغة اإلنجميزية. .1
 سيتم تقديم بعض التطبيقات العممية. .2
 ي لممحاسبة الحكومية. سيتم التعرف عمى النظام اآلل .3

 
 :طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-د
 قاعة المحاضرات. فيالمناقشات والمشاركات  .1
 االختبارات الفصمية. .2
 .االختبار النيائي .3

 
 . جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي:5

عي، اختبار ميمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع جما التقويم
 نيائي...الخ(

نسبتو من التقويم  األسبوع المحدد لو
 النيائي

 درجة 20 7 اختبار فصمى أول  1
 درجة  20 12 اختبار فصمى ثاني 2
 درجات 10 الدراسيعمى مدار الفصل  المشاركة والتطبيقات 3
 درجة  50 الدراسينياية الفصل  اختبار نيائي 4

 د. الدعم الطبلبي:
تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  تدابير-1

 ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل أسبوع(.   خبللو أعضاء
 تفعيل دور المرشد األكاديمي لمطالب 
  الساعات المكتبية 
  التواصل مع الطبلب من خبلل الببلك بورد 

 
 ررة المطموبة:الكتب المق-1
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1. Michael H. Granof,Saleha B. Khumawala. 2010. Government and Not-for-Profit 

Accounting: Concepts and Practices. John Wiley and Sons .  
2. John Engstrom, and Paul A. Copley,  Essentials of Accounting for Governmental and 

Not-For-Profit Organizations, 6th Edition, 2001 or latest, McGraw-Hill Publishing. 
 م .2003ىـ ، 1424، دار وابل لمنشر ،  المحاسبة الحكوميةد. سمطان بن محمد بن عمي السمطان ،  .3
حسابات الحكومة في المممكـة العربيـة السـعودية : دراسـة نظريـة و محمد عبد اهلل الشريف , و عبد العزيز محمود اإلمـام  ، .4

 ىـ  1408, الناشر : معيد اإلدارة العامة بالرياض ,  طبيقيةت

 المراجع الرئيسة :-2
1. John Engstrom, and Paul A. Copley,  Essentials of Accounting for Governmental and 

Not-For-Profit Organizations, 6th Edition, 2001 or latest, McGraw-Hill Publishing. 
 م .2003ىـ ، 1424، دار وابل لمنشر ،  المحاسبة الحكوميةحمد بن عمي السمطان ، د. سمطان بن م .2
حســابات الحكومــة فــي المممكــة العربيــة الســعودية : دراســة محمــد عبــد اهلل الشــريف , و عبــد العزيــز محمــود اإلمــام  ، .3

 ىـ . 1408, الناشر : معيد اإلدارة العامة بالرياض ,  نظرية و تطبيقية

4. Michael H. Granof,Saleha B. Khumawala. 2010. Government and Not-for-Profit 

Accounting: Concepts and Practices. John Wiley and Sons .  
، الناشـر  المحاسبة في األجيزة الحكومية في المممكة العربيـة السـعوديةسعد محمد اليويمل ، عبد اهلل عمي الحسـين ،  .5

 م .2005ىـ ، 1426اض ، : معيد اإلدارة العامة بالري
 
 :الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا(-3

 

  المجبلت المحاسبية العممية المحكمة 
 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-4

www.mof.gov.sa    
 
www.gab.gov.sa 

        
                                           مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية الفنية:  -5

 ال يوجد
 و . المرافق البلزمة:

http://www.mof.gov.sa/
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 متطمبات  المقرر الدراسي  

الشعبة الواحدة. وأن تكون القاعات الدراسية مزودة بأجيزة الحاسب اآللي وأجيزة عرض  فيثون طالبًا يزيد عدد الطمبة عن ثبل  ال
لمعروض التقديمية، وان تكون جميع األجيزة مرتبطة باإلنترنت وأن يكون لمطمبة إمكانية الدخول عمى نظام الببلك بورد داخل تمك 

 القاعات الدراسية.   

 رات، المختبرات،...الخ(:المباني )قاعات المحاض-1
  قاعات المحاضرات الذكيةSmart Classroom 
 مصادر الحاسب اآللي: -2
 نظام الببلك بورد 
 مصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة إلى تجييزات مخبرية خاصة, أذكرىا، أو أرفق قائمة بيا(:-3
 اليوجد 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره 
 لحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس :استراتيجيات ا-1
  من قبل الطبلب لمحتويات المقرر وألستاذ المادة الدوريالتقييم. 
 الدراسيخبلل وفى نياية الفصل  تاالستبيانا. 
 
 استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم :-2
  المادة من قبل أستاذ الذاتيالتقييم 
 تقييم الطبلب 
 والدوليالمحمي  األكاديمي باالعتمادالمختصة  تقييم الجيات 
 
 عمميات تطوير التدريس :-3
  اإللكترونياستخدام نظام الببلك بورد لتطوير العممية التعميمية من خبلل التعميم . 

 
 عمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4
 الطمبة بواسطة مدرسين  مستقمين تدقيق تصحيح عينة من أعمال 
  التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات 
  من جامعات  أخرىأكاديمي طاقم الطبلب ومستوياتيم من قبل مناقشة أبحاث 
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 صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا: -5
 الجامعات الرائدة محميا ودوليا فيمثيبلتيا  مقارنة أىداف ومحتويات المقرر مع. 
 التعرف عمى أراء الطبلب وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة. 
 التعرف عمى أراء بعض الخريجين وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة. 
  اقع العممي. التعرف عمى مدي اتفاق المقرر مع متطمبات الو 
 

 مقرر دراسات متقدمة في المحاسبة الدوليةتوصيف 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنوأ(

  دراسات متقدمة في المحاسبة الدولية  حسب  513  –اسم ورمز المقرر الدراسي: .31

 ثبلث ساعات  عدد الساعات المعتمدة:  .31
 .المحاسبةالبرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنيا : ماجستير 

 يحدد الحق :عن المقرر الدراسي المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .38

  :السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي .32

  المستوى الثاني -السنة األولى   .51

 المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت( .53

  :المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت( .52

  :موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميمية .51
 

   جامعة الممك خالد  :المؤسسة

 قسم المحاسبة –كمية الدراسات العميا : الكمية/القسم
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  :األىدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر: -3
تعميق فيم  -

، المنظمات  طار العام لممحاسبة الدولية . أىداف المحاسبة الدولية ، معايير المحاسبة الدوليةاإل الطالب في دراسة



 

Curriculum for MSc in Accounting  145 of 217 المحاسبة            الدراسية لماجستير خطةال
                 

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

 )مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل (.  توصيف المقرر الدراسي ج(  

 :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-3

عدد  وضوعاتقائمة الم
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

أسباب االىتمام اإلطار النظري لممحاسبة الدولية . نشأة المحاسبة الدولية  الفصل األول : 
،مفيوم المحاسبة الدولية، تعريفيا، أىداف المحاسبة الدولية ،معايير  بالمحاسبة الدولية
 المحاسبة الدولية.

             

3 2 

 ، الدوليةالمحاسبة تطبيق معايير تطمبات  م الفصل الثاني: 
 .في العديد من دول العالم مشاكل تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

3 2 

 الدولية. 

ييدف  المقرر  -
إلي التعريف بالنظم المحاسبية المختمفة عمي المستوي الدولي , كما يعطي مشاكل إعداد التقارير المالية واإلفصاح 

 عمي نطاق دولي .

التعريف   -
المنشآت متعددة الجنسيات ، أسعارا لتحويبلت ، المحاسبة عن تحويل العمبلت والتضخم . بالرقابة في   

التخطيط المالي   -
 لممنشآت متعددة الجنسيات ، المحاسبة عن إعداد  القوائم المالية   الموحدة لممنشآت متعددة الجنسيات

 

. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعمومات أو صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذىا لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي -2
 مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لؤلبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

  ل التعميم اإللكترونيتفعي -
 االستفادة من مواقع االنترنت المتخصصة الستخراج الموضوعات ذات الصمة بالمقرر .  -
 خبرات مع أعضاء ىيئة التدريس من الجامعات األخرى. العمل عمى تبادل ال -
 .    power pointالتدريس باستخدام أسموب العرض  -
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 .منظمات المحاسبة الدولية الفصل الثالث:
 
 

3 2 

 النظم المحاسبية المختمفة عمي المستوي الدولي.الفصل الرابع: 
 
 

3 2 

  ل اإلفصاح عمي النطاق الدولي.التقارير المالية ومشاكالفصل الخامس: 

 

3 2 

  نظم المعمومات المحاسبية .الفصل السادس: 

 
  

3 2 

 الرقابة في المنشآت متعددة الجنسيات  الفصل السابع:
  

3 2 

 أسعار التحويل الدولية –أسعارا لتحويبلت الفصل الثامن :  
      
 

3 2 

 تضخم المحاسبة عن تحويل العمبلت وال   الفصل التاسع: 
 
 

3 2 

 التخطيط المالي لممنشآت متعددة الجنسيات    الفصل العاشر: 
 

3 2 

المحاسبة عن إعداد  القوائم المالية الموحدة لممنشآت متعددة  .الفصل الحادي عشر :
 الجنسيات 

3 2  
 
 
 

 المحاسبة عن نظم المدفوعات. الفصل الثاني عشر : 

 
3 2  

 

   مالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: )إج :مكونات المقرر الدراسي-2

 أخرى:عممي/ميداني/       المختبر الدرس:  مادة المحاضرة:
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 تدريبي

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط لكل -1
 فصل دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(: 

 ساعات أسبوعياً .  2التعميم المتوقعة من الطالب في األسبوع ساعات 

 

 لكل مجال من مجاالت التعميم الموضحة فيما يمي يجب توضيح : تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم  -3
 ممخص موجز لممعرفة أو الميارات التي صمم المقرر من أجل تطويرىا.  -
 لمطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة أو المياراتوصف الستراتيجيات التعميم ا -
 طرق تقييم الطالبة المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعمم في المجال المعنى.  -

 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 
  .موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتيا 

  في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات.  مستخدمةاتيجيات التدريس التوصيف الستر 

   .الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . ر

 :توصيف لممعارف المراد اكتسابيا-3
ييدف  المقرر إلي التعريف بأىداف معايير المحاسبة الدولية ومنظمات المحاسبة الدولية , كما يعطي مشاكل إعداد  -

 التقارير المالية واإلفصاح عمي نطاق دولي .

 عمي النطاق الدولي. لتقارير المالية ومشاكل اإلفصاحتعريف الطبلب با -
 التعرف عمي أسعار التحويبلت. -
 النظم المحاسبية المختمفة عمي المستوي الدولي.    التعرف عمى -
  . التقارير المالية ومشاكل اإلفصاح عمي النطاق الدولي التعرف عمي -  

 التخطيط المالي لممنشآت متعددة الجنسيات. التعرف عمى  -
  :المستخدمة لتنمية تمك المعارفاستراتيجيات التدريس -2

 المحاضرات الدراسية  -
 المناقشات والحوار  -
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 القيام بعمل واجبات وتكميفات منزلية وحمقات لممناقشات .  -
 الربط بصورة مستمرة بين أىداف المحاضرة ومحتوياتيا . -
ديثة حول موضوعات المقرر تكميف الطبلب باستخدام شبكة االنترنت لئلطبلع عمى ما يستخدم من معمومات ح -

 لمناقشتو. 

 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-1

 مناقشات داخل قاعدة التدريس . -
 السمنارات -
 االختبار النيائية .  -

  دراكية:الميارات اإل . ر

  :المراد تنميتيا دراكيةتوصيف لمميارات اإل -3

 دراسة اإلطار النظري لممحاسبة الدولية .   -
 لمفاىيم والمبادئ المحاسبية مع اإلجراءات المحاسبية المبلئمة لتطبيق تمك المفاىيم عمى الواقع العممي .كيفية دمج ا -

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2

 دراسة الحاالت . -
 أسموب حل المشكبلت . -
 البحث واالستقصاء . -
 العصف الذىني . -

  :لدى الطبلب دراكيةإلطرق تقويم الميارات ا -1

 تقييم الواجبات والمناقشات وتقييم األبحاث الفردية.  -
 مناقشات داخل قاعة التدريس . -
 السمنارات. -
 االختبارات النيائية.  -

  :ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 موب تطويرىا:وصف لميارات العبلقات الشخصية والقدرة عمى تحمل المسؤولية المط -3
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 أن يعمل الطالب في مجموعات عمل صغيرة .  -
 تنمية القدرة عمى ميارة التعمم الذاتي.  -
 أن يمتزم الطالب بتسيمم األعمال المكمف بيا في موعدىا . -
 تنمية القدرة عمى إدارة فريق العمل والمحافظة عمى نجاح المينة .  -
 خرين . تطبيق مبادئ العبلقات اإلنسانية مع اآل -

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: -2
 إستراتيجية التعمم التعاوني ) لتكمف الطالبة بالعمل في مجموعة( .  -
 إستراتيجية التعمم بالنشاط والمشاركة .  -
 

 :طرق تقويم ميارات التعامل مع اآلخرين والقدرة عمى تحمل المسؤولية لدى الطبلب -1

 حظة الطالب في الفصل في المعاممة مع زمبلئو وأساتذتو . مبل -
 تقييم مجموعات العمل . -
 تقويم األعمال المكمفة بيا  في الموعد .  -

   :د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية

 :توصيف لمميارات المراد تنميتيا في ىذا المجال -3

 لتقنية المعموماتية . إتقان ميارات التعامل مع ا -
 تشجيع الطالبات عمى استخدام االنترنت .  -
 تحفيز الطالبات عمى المشاركة في المنتديات الخاصة بالمادة لتبادل المعمومات .  -

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2

 استخدام الحاسب اآللي في تطوير الميارات. -
 الشبكة العنكبوتية عن موضوع معين( .  في البحث )تكميف الطالب بالبحث فياستخدام االنترنت  -
 )أن يشارك الطالب في منتديات التعميم اإللكتروني.  اإللكترونياستخدام التعميم  -

 :طرق تقويم الميارات العددية وميارات التواصل لدى الطبلب-1

طريق جمع المعمومات باستخدام التقنية واالتصال المتوفر مواقف تدريبية يطمب من الطالب إعدادىا وعرضيا ، عن  -
 بالجامعة ) تقييم عدد المشاركات من خبلل المنتديات( .

 تقييم تقرير الطالب من خبلل البحث المكمف بو . 
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 :)إن وجدت( النفسية ىـ. الميارات الحركية

 :لمطموبالمراد تنميتيا ومستوى األداء االنفسية توصيف لمميارات الحركية -3

 ال تنطبق   

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2

 

 :لدى الطبلبالنفسية طرق تقويم الميارات الحركية -1

 

 

 :. جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي5

ميمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار  التقويم
 نيائي...الخ(

ع األسبو 
 المحدد لو

نسبتو من التقويم 
 النيائي

 درجة 21 1 اختبار فصمى أول  3

 درجة  21 32 اختبار فصمى ثاني 2

عمى مدار  المشاركة والتطبيقات 1
الفصل 
 الدراسي

 درجات 31

نياية الفصل  اختبار نيائي 3
 الدراسي

 درجة  51

 :د. الدعم الطبلبي

ستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبل -3
 سبوع(. أخبللو أعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل 

 التواجد لتقديم اإلرشادات األكاديمية لمطبلب خبلل الفترة المحددة لذلك.  -
 وضع جدول في متناول الطبلب. -
  عمى الجامعة . نيالتواصل من خبلل الموقع اإللكترو  -

 

 :ىـ . مصادر التعمم
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 المراجع: (1

 
اإلطار الفكري و الواقع العممي , تأليف : د. نبيو الجبر , و د. فييم أبو العزم , إصدارات الجمعية   -المحاسبة الدولية 

 السعودية لممحاسبة , اإلصدار السادس عشر.
 

International accounting. Walton, Peter; Haller, A. and Raffournier, B. 2nd edition  
(2003). London: Thomson Learning. 

 
International Financial Reporting and Analysis, Alexander D, Britton A, Jorissen 

A,  2nd Edition, 2005, Thomson Learning. 

  

 الخ( )أرفق قائمة بيا( الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...-1

- 

 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-3
 :مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية الفنية -5

 
 

 :و . المرافق البلزمة

فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل الفصول الدراسية  بّين متطمبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم
 والمختبرات، وعدد أجيزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 

 :)قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ( بانيالم-3

 
 

 :مصادر الحاسب اآللي-2

 جياز 3عدد -

 

 :رفق قائمة بيا(أخاصة, أذكرىا، أو  بريةلى تجييزات مخإمصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة  -1
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 :تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره . ز

 :استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس -3
 تحميل نتائج الطالبات في االختبار . -
 تقويم مفردات المقرر عن طريق تحميل ميارات اإلتقان لدى الطالبة . -
 مناقشة أبحاث الطالبات مع بعض أعضاء القسم وتقويميا.  -

 

 :استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم -2

 نموذج تقرير مقرر دراسي . -
 مناقشة أبحاث طبلب المادة ومدى إتقانيم لميارات البحث ، وخطوات حل المشكبلت وكتاب البحث. -
 ب لعضو ىيئة التدريس . استبيان لتقويم الطال -
 

 :عمميات تطوير التدريس -1

 تطبيق التقنيات الحديثة في التعمم. -
 أن تتقبل الطالبة أسموب التعمم الذاتي. -
 تطبيق التعميم اإللكتروني . -
 تغيير طرق التدريس في بعض المواضيع التي لم يتقن الطالب ميارتيا أو لم تكتمل فييا الجوانب المعرفية . -
 زيادة األنشطة في بعض مفردات المادة . -
 إضافة بعض التكميفات المنزلية لمطالب. -
 التدريب المستمر لعضو ىيئة التدريس. -
 توفير األدوات الحديثة البلزمة لمتعمم. -
 .تطبيق وسائل التعمم اإللكتروني -
 عمميات التحقق من مستويات إنجاز الطمبة . -
 راق التي تم تصحيحيا من قبل أستاذ المادة .مراجعة عينة من أعمال األو  -
القيام من قبل أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو ىيئة تدريس آخر  -

 لنفس المقرر في مؤسسة تعميمية أخرى بالجامعات في نفس التخصص. 

 

عمال الطمبة بواسطة مدرسين  أمثل: تدقيق تصحيح عينة من  عمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب )-3
 :مستقمين، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
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 :صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا -5

 ي ألعضاء ىيئة التدريس المقرر لموقوف عمى نقاط الضعف ومعالجتيا ونقاط القوة وتعزيزىا. االجتماع الدور  -
 االطبلع المستمر عمى مواقع خاصة بالمقرر لمتعرف عمى كل ما ىو جديد في ىذا المجال .  -
 ة . أخذ أراء الطبلب حول المقرر من خبلل استبيانات تعكس وجيات النظر حول موضوعات الخطط الدراسي -
 تطوير الخطط الدراسية في ضوء المعاصرة وحاجات المجتمع.  -
 مواكبة التطورات في طبيعة العمل والتطور الميني في مجال المقرر.  -
 التوازن ما بين المواضيع النظرية والتطبيقات العممية .  -
 تبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء ىيئة التدريس في ىذا المجال . -
 ر بمفيوم الجودة واالعتماد األكاديمي المحمى والدولي. ربط المقر  -
 االىتمام بالجوانب التقنية في البحث ومصادر المعرفة.  -
 متابعة الجديد في طرق التدريس الفعال واستخدميا مع طالبات المقرر.  -
 متابعة الجديد في استراتيجيات التفكير والبحث العممي في مجال المحاسبة الدولية . -
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 نموذج توصيف مقرر المحاسبة البيئية 
 

 المؤسسة التعميمية : جامعة الممك خالد .
 الكمية / القسم : العموم اإلدارية والمالية / المحاسبة .

 
 أ( تحديد المقرر والمعمومات العامة

 حسب . 514 –رقمو ورمزه :  المحاسبة البيئية  -اسم المقرر -1
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 .ثبلث ساعات الساعات المعتمدة : -2
 البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنيا : ماجستير المحاسبة -3
 اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر: لم يحدد بعد-4
 

 المستوى أو السنة التي سيتم تقديم ىذه المقرر فيو : -5
  المستوى الثاني -السنة األولى  

 
 المقرر ) إن وجدت( :. المتطمبات المسبقة ليذا -6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذا المقرر ) إن وجدت( : ال يوجد . -7
 
 قريقر . –مكان تدريس المقرر : المدينة الجامعية  -8

 
 ب( األىداف

 : وصف موجز لنواتج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في ىذا المقرر-1
 : قادرا عمى طالبسوف يكون ال المقرراالنتياء بنجاح من ىذا  بعد
لييا ، ومفاىيم ومداخل ىذا الفرع  من فروع المعرفة المحاسبية، وكيفية حاسبة البيئية والحاجة إىمية الممعرفة مدى أ  

 فضبل عن التعرف عمى الحوافز التي القوائم المالية التقميدية ، االجتماعية والتكاليف البيئية في التقرير عن المسئولية
 فصاح عنيا بشفافية  ، والتعريف بييئات حماية البيئة ودورىا.االلتزام بالمسئولية البيئية واإلمى تساعد الشركات ع

 ويمكن حصر أىداف المقرر في:
ومفاىيم ومداخل  مدي أىمية والحاجة إلى المحاسبة البيئية،الطبلب عن  اتجاىاتوميارات وقيم و  تنمية معارف         -

ية التقرير عن المسؤولية االجتماعية والتكاليف البيئة في القوائم المالية العادية ، والحوافز ىذا الفرع من المحاسبة ،وكيف
   .التي تساعد الشركات عمى االلتزام بالمسؤولية البيئة واإلفصاح عنيا  والتعريف بييئات حماية البيئة ودورىا

التقارير المالية في أدوارىا في المستقبل  لوتحمي تفسيرعمى  ينقادر  واكونيالطبلب باألدوات البلزمة ل تزويد  -     
  كمديرين

والنقدي ، وتحديد  يوالتفكير اإلبداعالتي تمكنيم من : التواصل بوضوح وفعالية ،  الطبلب كفاءاتو ميارات  تنمية -
 .وحميا المشاكل
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 وصف باختصار خطط يتم تنفيذىا في الوقت الراىن من أجل تطوير وتحسين المقرر: -2
 دل الخبرات بين أعضاء ىيئة التدريس.تبا -

 اإلطبلع عمى أحدث الندوات والمؤتمرات والمراجع العممية في مجال التخصص. -
 عرض محتوى المقرر عمى أعضاء مجمس القسم بالكمية. -
 عرض محتوى المقرر عمى بعض المحكمين في المجال. -
 استخدام التعمم اإللكتروني في تدريس المقرر. -
 ًا في معامل الحاسب اآللي المتوفرة بالكمية.تدريس المقرر عممي -

 دراسة الصعوبات التي يواجييا الطبلب في تعمم المقرر. -

 
 

 ج( وصف المقرر : )مبلحظة : يرفق الوصف العام لممقرر الموجود في النشرة أو الدليل بالقسم(
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا : -1

 اإلعطاء الفعمية( ساعات االتصال ) عدد األسابيع الموضوع
  البيئيةأىداف وىيكل المحاسبة. 
 

1 3 

  مفاىيم المحاسبة البيئة وطرق تطبيقيا
 في الحياة العممية.

2 6 

 .6 2 مداخل دراسة المحاسبة البيئة 
  إطار المحاسبة البيئة وىدف إدارة نظام

 معمومات البيئة.
2 6 

  االلتزامات التي تفرضيا المحاسبة البيئة
 ت.عمى الشركا

2 6 

  حوافز تشجيع الشركات عمى التقرير عن
 المحاسبة البيئة.

2 6 

 6 2 .نظام معمومات المحاسبة البيئة 

 6 2 اإلفصاح عن المحاسبة البيئة في القوائم المالية
   
 
 مكونات المقرر ) مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي (: -2
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التدريب التعاوني أو  العممي/ الميداني/ الدروس الخاصة المحاضرة
 االمتياز لطمبة التخصصات الصحية

 أخرى

 ال ال ال 45

 
 

ساعات دراسية إضافية خاصة / ساعات تعمم متوقعة من الطمبة في األسبوع )المطموب ىنا المعدل المتوقع لمفصل  -3
 الدراسي وليس المتطمبات المحددة في كل أسبوع(:

 كل ساعة دراسية بساعتين مذاكرة . -
 . يقضي الطالب بالمكتبة من الوقت ما يكفيو لفيم المقرر حسب قدراتو الذىنية -

 
 تطوير نواتج التعمم في نطاقات أو مجاالت التعمم -4

 لكل مجال من مجاالت التعمم الموضحة في ما يمي يجب توضيح :
 ممخص موجز لممعرفة أو الميارات التي صمم المقرر من اجل تطويرىا. -
 لتطوير تمك المعرفة أو الميارات. اتيجيات التعمم المطموب استخداميوصف السترا -
 .طرق تقيم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعمم في المجال المعني -

 
 أوال:  المعــــــــــــــــرفة:

 :وصف المعرفة التي سيتم اكتسابيا في المقرر 
وكيفية التقرير عن المسؤولية البيئية التي يتم تطبيقيا فى الشركات    اإللمام بمفاىيم ومبادئ ومجاالت المحاسبة

، والحوافز التي تساعد الشركات عمى االلتزام بالمسؤولية البيئة  التقميديةاالجتماعية والتكاليف البيئة في القوائم المالية 
 ..والتعريف بييئات حماية البيئة ودورىا ،واإلفصاح عنيا 
 جيات  التعميم )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة :ثانًيا:  استراتي

 المحاضرة. -

 الحوار والمناقشة. -
 استخدام التعمم االلكتروني التفاعمي. -
 التعمم الذاتي. -
 التعمم التعاوني. -
 حل المشكبلت. -
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 ثالثًا: طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 عروض تقدمية معتمدة عمى الحاسب اآللي. -

 .e-Portfoliosجاز إلكتروني ممفات إن -
 اختبارات تحريري. -
 

 
 اإلدراكية : -الميارات المعرفية -5

 اإلدراكية المطموب تطويرىا: -الميارات المعرفية

 تدريب شخص عمى مستوى القسم . -
 القدرة عمى حل المشكبلت المحاسبية واإلدارية والقانونية المرتبطة بالبيئة. -
 انية في إيضاح بعض المفاىيم التي تتطمب ذلك .االستعانة بالرسوم البي -

 اإلدراكية:–التعمم المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية  تاستراتيجيا
 اإللقاء ) المحاضرات التقميدية ( . -
 الوسائط اإللكترونية في العرض والسماع . -
شراك الطبلب في صناعة الميارات اإلدراكية . -  الحوار المتبادل ، وا 
 المواقف الحوارية : الطبيعية ، والمتمثمة . -
شراكيم في حميا جماعًيا -  . اطبلع الطبلب عمى تطبيقات مختارة من الواقع ، وا 
 

 اإلدراكية المكتسبة: -طرق تقييم الميارات المعرفية
 التقويم المستمر من خبلل المقاءات العممية وغيرىا من األنشطة . -
 االختبارات التحريرية . -
 الواجبات المنزلية .  -
 تعرف الخطأ والصواب ، والجيد واألجود ، والصحيح واألصح .  -
 التقويم الذاتي من قبل الطالب ) استبانات ( . -
 
 ميارات العبلقات مع اآلخرين والمسئولية : -6
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 وصف لميارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسئولية المطموب تطويرىا:

 :وصف لميارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسئولية المطموب تطويرىا
 االستقبللية. -
 التعاون مع اآلخرين. -
 القيام بأعمال جماعية. -
 تنمية ميارات اتخاذ القرار. -
 العمل بفعالية. -
 الحفاظ عمى أخبلقيات استخدام تقنيات التعميم. -
 وار.تنمية ميارات الح -
 

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات :

 الحوار والمناقشة. -
 التعمم التعاوني. -
 التعمم الفردي. -
 استخدام التعمم االلكتروني التفاعمي -
. 

 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات العبلقات الشخصية وقدرتيم عمى تحمل المسئولية:
 المبلحظة . -
 التقويم المستمر . -
 االختبارات . -
 مشروعات مشتركة. -
 أدوات قياس التفاعل االجتماعي -
 
 
 ميارات االتصال ، وتقنية المعمومات ، والميارات الحسابية )العددية(: -د
 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطورىا: -3

 التعامل مع الوسائط المتعددة اإللكترونية. -
 ستخدام محركات البحث عبر اإلنترنت.ا -
 استخدام البرامج الحاسوبية الجاىزة .-
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 استخدام األساليب الرياضية وبحوث العمميات في حل المشكبلت المحاسبية واإلدارية. -

 
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطور ىذه الميارات:

 المحاضرات الدراسية . -
 التدريب العممي عمى الميارة. -
 استحضار المواقف المشابية .  -
 استخدام الحواسيب . -
 . إشراك الطبلب في إدراك الميارة وممارستيا -
 

 المعمومات، والميارات الحسابية ةطرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال، وتقني
 المناقشة. ) العددية(:

 االختبارات )تحريرية، شفيية، عممية(. -
 المبلحظة. -
 ير.التقار  -
 استبانة رأي الطبلب. -
 ممفات اإلنجاز. -
 . التقويم القبمي والبعدي -
 
 
 الميارات الحركية :  ) إن كانت  مطموبة (  . -ىـ

 الحركية ) ميارات عضمية ذات منشأ نفسي( المطموب تطويرىا في ىذا المجال: توصف لمميارا

 . ىيئات التمقي واالستماع

 تطوير الميارات الحركية :االستراتيجيات المستخدمة في 
 المحاضرات الدراسية . -
التطبيق العممي ) حل بعض المشكبلت المحاسبية واالقتصادية واإلدارية باستخدام النماذج الرياضية وبحوث  -

 العمميات ( .
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لمميارات الحركية : 
 بطاقة مبلحظة أداء. -
 اختبارات عممية. -
 ز.ممفات إنجا -
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 التقويم المستمر -
 رأي الطالب ) استبانات ، جمسات حوار مفتوحة ( -
 رصد مشاركات الطبلب . -
 مراقبة سموك الطبلب -
 
 
 تحديد الجدول الزمني لميام التقويم التي يتم تقييم الطمبة وفقيا خبلل الفصل الدراسي : 

 رقم
 التقييم

طبيعة ميمة التقييم )مثبل: مقالة ، أو اختبار 
صير ،أو مشروع جماعي، أو اختبار ق

 فصمي..الخ(

األسبوع 
 المستحق

نسبة الدرجة إلى درجة التقييم 
 النيائي

 % 20 السادس 1 –اختبار فصمي  1
 % 20 عشر نيالثا 2 –اختبار فصمي  2
أثناء الفصل  مشاركة وواجبات وتعميم الكتروني 3

 الدراسي
10% 

 % 50 الخامس عشر اختبار نيائي 4

 
 
 الدعم المقدم لمطمبة : و(

اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بيا لضمان تواجد أعضاء ىيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي 
 لمطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت ـ الساعات المكتبيةـ التي يتواجد فييا أعضاء ىيئة التدريس في األسبوع(:

 سة القسم .المتابعة من رئا -
 تحديد ساعات لمقابمة الطبلب . -

 . إعطاء اإلسيام في اإلرشاد درجة مشجعة في تقويم أداء األستاذ وما يترتب عميو -

 جعل حوافز لبلنتظام في الساعات المكتبية . -

 تييئة الوسائل التي تجعل األستاذ يستفيد من وقتو حين بقائو في المكتب . -

 . ى االنتظام في الساعات المكتبيةتقديم خدمات غير عممية تساعده عم -
 

 ز( أساليب تدريس المقرر:
 استخدام السبورة .
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 ( .Data Showاستعراض المادة العممية باستخدام أجيزة عرض )

اإلنترنت :استثمار القدرات البحثية لمطالب في البحث عن المشاكل المحاسبية المعاصرة المرتبطة بموضوعات 
 الدراسة .

Black Board   :  استثمار الببلك بورد في دفع الطالب إلى التعمم التفاعمي ، واستحداث منتديات حوارية ،والقيام
 .ببعض الواجبات التفاعمية ، والتواصل اإللكتروني لتفعيل العممية التعميمية 

 
 ح( مصادر التعمم :

 
 المراجع األساسية )التي يجب إتاحتيا لمطبلب لمرجوع إلييا(

1) United Nations Division for Sustainable Development, "Environmental 

Management Accounting: Policies and Linkages", New York & Geneva, UN Publications 

2002. WWW.UN.org. 

2) IFAC, "International Guidance Document: Environmental Management 

Accounting", New York 2005. 

 

3) Loew T., Fichter K., Mueller U., shulz W. and Strobel M., "Guide to Corporate 

Environmental Cost Management", German Environment Ministry, Berlin, 2003. 
 

4) Ijohn Collier, Environmental Accounting and Auditing, Prentice Hall,1 edition, 

May 1995. 
 

5) Stefan Schaltegger and Robert Burrit, Contemporary Environmental 

Accounting, Concepts and practices, October 2000. 

 
 الكتب والمراجع الموصى بيا ) الدوريات العممية ، التقارير .... الخ() يرفق قائمة بذلك(:

 بيئية.المحاسبة ال المقاالت العممية الحديثة في-

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ..... الخ : 
 الموقع االلكتروني لجامعة الممك خالد . -   -
 المواقع العممية المتخصصة في المحاسبة البيئية .  -
 مواد تعمم أخرى : 
 البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر. -
 األقراص المضغوطة أو المعايير المينية أو األنظمة. -
 

http://www.un.org/
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 ي( المرافق المطموبة :
متطمبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات ) أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجيزة 

 الكمبيوتر ... الخ (.
 

 المرافق التعميمية ) حجرات المحاضرات والمختبرات ... الخ (:
 ( طالًبا . 40فصل دراسي بسعة )  -
 تر .أجيزة الكمبيو  -
 Data Show))حجرات عممية مزودة بأجيزة عرض  -

 
 ط( تقييم المقرر وعمميات التحسين :

 
 استراتيجيات الحصول عمى نتائج الطالب وفعالية التعميم :

 الحصول عمى نتائج الطبلب من ) االختبارات + وسائل التقويم األخرى (.
 رأي الطبلب عن طريق االستبانات .

 ًبا الحًقا .رأي زميل يدرس متطم

 مبلحظة الطالب ومدى ما اكتسبو .

 التغير في سموك الطالب المياري .

 التقويم المستمر .

 االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عممية التعميم إما عن طريق األستاذ أو القسم :
 عرض نتائج عينة من الطبلب عمى محكم خارجي .

 لنتائج الطبلب . التحميل اإلحصائي

 تعانة بييئة خارج المؤسسة .االس

 متابعة الخريجين بعد التخرج .

 ورش عمل داخل القسم .

 عمميات تحسين التعميم :
 برامج تدريبية لؤلستاذ .

 الحرص عمى الوسائل المتعمقة بالمقرر ) الكتاب ، الحاسب مثبًل ( .

 ذلك .تييئة الجو المناسب لمطبلب عن طريق البرامج االجتماعية ، والترفيو وغير 

 االرتقاء بالعبلقة بين األستاذ والطالب لتكون عبلقة أبوة وبنوة .

 متابعة الجديد .
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 الحوافز المادية والمعنوية .
 عمميات التحقق من مستويات إنجاز الطمبة :

 فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو ىيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطمبة .  -
 جامعات أخري نة نتائج الطبلب بنتائج الطبلب فيمقار  ة الحديثة فيئياستخدام الطرق اإلحصا  -

 يدرسون نفس المقرر.
قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو ىيئة تدريس آخر لنفس  -

 المقرر في مؤسسة تعميمية أخرى .
 : عمية المقرر والتخطيط لمتحسينالترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفا

 المقارنة بالمقرر المماثل في الكميات المناظرة من الجامعات األخرى . -
 نتائج التحميل اإلحصائي لدرجات الطبلب. -
 القائمين بالتدريس. -
 رأى الخبراء. -
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتخصصة. -
 المتميزين لمعرفة الجوانب السمبية واإليجابية. الدورية بالطبلب تالمقاءا -
 مراجعة أساليب التقويم. -
 
 

  اإلدارة اإلستراتيجية مقرر توصيفنموذج 

  جامعة الممك خالد :المؤسسة

 العموم اإلدارية والمالية / قسم المحاسبة . : الكمية/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو أ(

 دار 513اإلدارة اإلستراتيجية لمقرر الدراسي: اسم ورمز ا .53

 .ثبلث ساعات عدد الساعات المعتمدة:  .55
 ي يقدم ضمنو المقرر الدراسي. ذالبرنامج أو البرامج ال .51

 ماجستير المحاسبة
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  :عن المقرر الدراسي المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .51

  

  :سيالسنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدرا .58

 .  المستوى الثاني -السنة األولى  

 :المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت( .52

 

  :المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت( .11
 

  :موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميمية .13
 

 :األىدافب( 

 ن في المقرر:وصف موجز لنتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمي -3 
 
ـ  تزويد الطالب بالمفيوم العممي لئلدارة اإلستراتيجية والمفاىيم المرتبطة بو وأىمية ىذا العمم في تحقيق ميزة تنافسية  3

 لممنظمة . 
 
 ـ  تمكين الطالب من استيعاب المحتوى الحقيقي لئلدارة اإلستراتيجية لمموارد   2

 اخمية والخارجية لممنظمة بما يمكن اإلدارة البشرية التي يتضمن فيم لمبيئة الد     
 اإلستراتيجية لمموارد البشرية من وضع استراتيجياتيا بشكل يواءم بين نشاط      
 اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية والمتغيرات أو التحديات التي تحتوييا      
 البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة .       
 
 تيجيو استر ا لب بان إستراتيجيو الموارد البشرية الفعالة يتوقف عميياـ  تبصيرا لطا 1

 المنظمة المستقبمية حيث توفي بحاجو اإلدارات األخرى من الموارد البشرية      
 المؤىمة والمدربة والقادرة   عمى تحقيق أىداف المنظمة     
 
 راتيجيو لمموارد ـ إطبلع الطالب عمى إن اإلطار الفكري لدور إال داره أالست 3

 البشرية ىو تحسين فرص تحقيق الميزة ألتنافسية في ظل التحول نحو اقتصاد       
 مبنى عمى ألجوده والمعرفة    .       
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 إكساب الدارسين معارف حول تحقيق الميزة التنافسية لممنظمات مرتبط  - 5

 أصول إستراتيجيو بشكل رئيسي باال داره أالستراتيجيو لمواردىا البشرية ك      
 تحقق الميزة التنافسية وتواجد تحديات االنفتاح المتزايد لؤلسواق العالمية .      

 
 إيضــاح الجـوانب التطبيقيـة المختمفــة لئلدارة اإلستراتيجيــة لمموارد  -1

كسـاب الدارسين كيفيـو تطبيقيا في الواقع العممي .      البشريـة , وا 

طط يتم تنفيذىا لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعمومات أو صف بإيجاز أية خ -2
    مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لؤلبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

 ـ  إعداد الفصول عمى نظام البوربوينت . 

  ـ  تكميف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة .

 ـ  تكميف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعمقة بالمساق . 

 ـ  استخدام البروجكتور لعرض بعض الشفافيات . 
 ـ  استخدام الداتاشو في عرض المادة العممية .  

توصيف المقرر الدراسي )مبلحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل ج( 
)  . 

 :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-3

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس 

 1 3 ـ المبلمح الرئيسية لمموارد البشرية في عصر العولمة .    3

 1 3 أإلستراتيجية لمموارد البشرية .     التحديات التي تواجو اإلدارة -2

 1 3 اتيجية . الموارد البشرية اإلستر  ارةـ مفاىيم إد 1

 1 2 ـ عناصر ومكونات اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية  .  3

 1 3 ـ  مدى تأثر االستراتيجيات بنوعيو العمالة .  5

 1 3 ـ دراسة البيئة وعبلقتو بصياغة إستراتيجية الموارد البشرية     1

 1 3 ـ  التنافسية وتأثيرىا عمى إستراتيجيو الموارد البشرية .  1
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 1 2 ـ  إدارة األداء :  نحو مورد بشري متميز .  8

 1 3 المنظمات العربية   .   البشرية لمموارد اتيجيةستر ـ  اإلدارة اإل 2

 أالستراتيجيو لمموارد البشرية في عصر ألتقنيو    ـ اإلدارة 31
 العالية .        

3 1 

 البشرية  في تفعيل إدارة الموارد ـ دورا لقيادات اإلدارية 33
 . اتيجيةستر اإل       

3 1 

 1 3 أإلستراتيجية لمموارد البشرية   .  ـ محددات فاعميو اإلدارة 32

 1 3 أإلستراتيجية لمموارد البشرية .     ـ قضايا تطبيقيو في اإلدارة 31

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  -2

 المحاضرة:

 منع

 الدرس:  مادة

 نعم

 المختبر

 نعم

عممي/ميداني/      
 تدريبي

 ال

 أخرى:

 ال
 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط  -1
 لكل فصل دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(: 

 

 

 التعمم  تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت  -3
 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 

  .موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتيا 

 في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات.  مستخدمةتوصيف الستراتيجيات التدريس ال 

  ر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي.  الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقر 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . ز

 :  توصيف لممعارف المراد اكتسابيا -3
 في تحقيق ميزه تنافسيو .  *  مفيوم اإلدارة أإلستراتيجية لمموارد البشرية ودورىا 

 *  عناصر ومكونات اإلدارة اإلستراتيجية لمموارد البشرية .
 اإلستراتيجية لمموارد البشرية وكيفيو مواجيتيا في الواقع   و اإلدارة*  محددات فاعمي
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 العممي .    

 :  استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف -2
 عمى نظام البوربوينت .ـ إعداد المادة العممية 

 ـ تكميف الطالب بالرجوع إلى مراجع مساعدة مرتبطة بالمادة العممية . 
 ـ تكميف الطالب بإعداد بعض األبحاث المتعمقة بالمقرر . 
  ـ إعداد أسئمة عمى الفصول واإلجابات النموذجية عمييا . 

 

 :  طرق تقويم المعارف المكتسبة -1
 ـ  الحاالت العممية والعصف الذىني .       ـ االختبارات الشيرية .  

 ـ االختبارات الشفيية .        ـ إعداد أبحاث وأوراق العمل . 
 ـ المقاالت اإلنشائية .          ـ المحاضرة المدعمة بالحوار .

  دراكية:الميارات اإل . ش

  :المراد تنميتيا دراكيةتوصيف لمميارات اإل -3

 المشكبلت التي تواجيو . ـ إعداد طالب قادر عمى حل 
 ـ تدريب الطالب عمى أمور حيوية وىامة متعمقة بالمقرر .

 ـ إعداد طالب قادر عمى مواكبة التطور العممي . 
 ـ إعداد طالب قادر عمى مواكبة وفيم واستيعاب المقررات التي ليا عبلقة بالمقرر الحالي. 

 والتحميل . ـ إعداد طالب قادر عمى االعتماد عمى نفسو في النقد 

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات -2

 ـ البروجكتور لعرض بعض الشفافيات .  

 ـ الداتاشو لعرض الموضوعات . 

 ـ الببلك بورد لدفع الطالب إلى التعمم التفاعمي والتواصل االلكتروني لتفعيل العممية   
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 التعميمية .  

 ى البحث عن دراسات ونماذج عممية محمية وعالمية .ـ االنترنت لدفع الطالب إل

 :  لدى الطبلب دراكيةطرق تقويم الميارات اإل -1
 ـ تحضير بعض أوراق العمل تتعمق بموضوع الدراسة . 

 ـ تحميل بعض العبلقات التي ليا صمة بالموضوع محل الدراسة . 
  ـ حل بعض النماذج والحاالت العممية .   

  :امل مع اآلخرين و تحمل المسؤوليةج.  ميارات التع

 وصف لميارات العبلقات الشخصية والقدرة عمى تحمل المسؤولية المطموب تطويرىا: -3
 ـ العمل التعاوني بين الطبلب داخل وخارج القاعة ) العمل ضمن مجموعات ( . 

 ـ التدريب عمى انجاز بعض األعمال المنفردة . 
 

 خدمة في تطوير ىذه الميارات:استراتيجيات التعميم المست -2
 ـ المبلحظة الشخصية ألستاذ المقرر . 

 ـ التقييم المستمر . 
 ـ المتابعة الفردية والجماعية لمطبلب .  

 

 :طرق تقويم ميارات التعامل مع اآلخرين والقدرة عمى تحمل المسؤولية لدى الطبلب -1

 

   :عدديةد. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات ال

 :توصيف لمميارات المراد تنميتيا في ىذا المجال -3

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات -2

 :طرق تقويم الميارات العددية وميارات التواصل لدى الطبلب -1

 :)إن وجدت( النفسية ىـ. الميارات الحركية

 :نميتيا ومستوى األداء المطموبالمراد تالنفسية توصيف لمميارات الحركية  -3
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 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات -2

 :لدى الطبلبالنفسية طرق تقويم الميارات الحركية  -1

 :. جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي5

، مشروع جماعي، اختبار رميمة التقويم )كتابة مقال، اختبا التقويم
 لخ(نيائي...ا

من التقويم  ونسبت األسبوع المحدد لو
 النيائي

 21 السادس االختبار األول  3

 21 الثاني عشر  االختبار الثاني  2

 31 مستمر  الحضور والسموك والمشاركة والتكميف . 1

 51  االختبار النيائي  3

 311  المجموع  5

 :د. الدعم الطبلبي

لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس  -3
 سبوع(.  أخبللو أعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل 

 

 :ىـ . مصادر التعمم

 : الكتب المقررة المطموبة -3
 

 :المراجع الرئيسة -2

 2111االدارة االستراتيجية, قارث سولونر,

 

 تي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا( الكتب و المراجع ال -1

 

 WWW.Hrdiscussion.com:                      المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ -3

www.Arado.org.eg/Homepage 

http://www.hrdiscussion.com/
http://www.arado.org.eg/Homepage
http://www.arado.org.eg/Homepage
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 :مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية الفنية -5
 

 :و . المرافق البلزمة

اسية بّين متطمبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل الفصول الدر 
 والمختبرات، وعدد أجيزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 :)قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ( بانيالم -3

 

 :مصادر الحاسب اآللي -2

 

 :رفق قائمة بيا(أخاصة, أذكرىا، أو  بريةلى تجييزات مخإمصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة  -1
 

 
 ات تطويره تقييم المقرر الدراسي وعممي . ز

 : استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس  -3
 ـ إعداد قائمة استقصاء من قبل اإلدارة موجيو إلى الطبلب يتم تحميميا إحصائيا في نياية   

 كل فصل دراسي .    

 :  استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم -2
 ـ استخدام نظام )) مقرري المواد (( بالنسبة لممقررات المشتركة التي يدرسيا أكثر من 

 أستاذ .   

 : عمميات تطوير التدريس  -1
 ـ االىتمام بالمراجع التي تدرس من حيث التحديث . 

 ـ االىتمام بالوسائل التعميمية التي تناسب كل مقرر من حيث طبيعتو . 
 اتذة والعمل عمى تدريبيم . ـ انتقاء أفضل األس

 ـ العناية بعممية تقييم الطبلب عمى مدار الفصل الدراسي . 

 

عمال الطمبة بواسطة مدرسين  أعمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من  -3
 :ع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(مستقمين، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات م

 :صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا -5
 ـ الدراسة المستمرة لمبيئة المحمية والعالمية لمعرفة الفرص التعميمية المتاحة . 
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 لمقررات .ـ فتح قناة مع سوق العمل لمعرفة المتطمبات التي يجب تضمينيا في ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دراسة الجدوى توصيفنموذج 

 جامعة الممك خالد :المؤسسة 

 قسم المحاسبة –كمية العموم اإلدارية والمالية : الكمية/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو أ(
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 دار  513 دراسة الجدوى : اسم ورمز المقرر الدراسي .12

 .ثبلث ساعاتمدة: عدد الساعات المعت .11
 البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنيا : ماجستير المحاسبة_  المقررات الكمية .

  :عن المقرر الدراسي المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .13

 

  :السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي .15

  المستوى الثاني -السنة األولى  

 :ت السابقة ليذا المقرر)إن وجدت(المتطمبا .11

 

  :المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت( .11

 ال يوجد
  :موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميمية .18

 ال يوجد
 

  :األىدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر:-3
 لممقرر:أوال :األىداف العامة 

 بشكل عام إلى: الجدوى تسعى دراسة
 .المنشودة األىداف يحقق الذي المناسب االستثمار قرار اتخاذ عمييا بناء يتم التي التعرف عمى الوسائل – 1

 
 قرار التخاذ تمييداً  المقترحة االستثمارية المشروعات من مجموعة أو ما استثماري مشروع صبلحية مدى تحديد -2

 .فييا االستثمار رفض أو قبول بشأن
  : أىميا إقامتو المتوقع بالمشروع تتعمق عدة نواح عن محددة إجابات إلى لتوصلتحاول دراسة الجدوى ا -3 

 االقتصادي عمره سنوات طوال المقترح المشروع إنتاج الستيعاب كافية سوق وجود 
 طوال المشروع تشغيل و البلزمة سيةاألسا اإلنتاج عناصر توافر) الفنية الناحية من المشروع تنفيذ إمكانية 

 (االقتصادي عمره
 االقتصادي عمره طوال المشروع لتمويل البلزمة المالية الموارد توافر 
 في السوقية األسعار استخدام عند( المشروع صاحب نظر وجية من) الخاصة النظر وجية من المشروع ربحية 

 .أخرى اجتماعية اعتبارات عن النظر بغض التقويم
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 و الحقيقية التكمفة تعكس التي االقتصادية األسعار استخدام عند االقتصادية النظر وجية من المشروع ةربحي 
 .تعكسيا ال التي السوقية األسعار من بدالً  الحقيقية المنفعة

 تتعمق التي لممشروع الخارجية النقائص أو الوفورات أخذت إذا أي االجتماعية النظر وجية من المشروع ربحية 
 .المجتمع أفراد يبباق

 ثانيا:األىداف السموكية 
 السيطرة والتمكن من التعامل مع المفاىيم والمصطمحات االقتصادية من خبلل :

 .تحديد المفاىيم والمصطمحات االقتصادية 

 .اكتساب المعرفة االقتصادية بشكل عام 

 .تطبيق المعرفة االقتصادية في األعمال الحياتية والعممية 

 السموكية لتطبيق ىذه المعارف في األعمال التجارية اكتساب الميارات 

 صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذىا لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي .-2

كما سيتم تغيير محتوى الدراسة وفقا اإلنترنت،  المتاحة عبر شبكة مراجعال)االستخدام المتزايد لتقنية المعمومات و  
 دراسة(.   الجديدة في مجال ال لنتيجة األبحاث

الدراسي )مبلحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل توصيف المقرر ج( 
  .) 

 :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-3

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس 

 1 3 االقتصادية الجدوى دراسات أىمية تعريف و

 1 3 اسة الجدوى االقتصاديةمراحل در 

 1 3 دراسات الجدوى االقتصادية أقسام

   معايير قياس وتحميل الربحية لممشروعات االستثمارية في ظل ظروف التأكد 

 1 3 أوال: المعايير المرتبطة بالتدفقات النقدية

 1 3 ثانيا: المعايير المرتبطة بالتدفقات النقدية المخصومة
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 1 3 تطبيقات عمى ما سبق

 معايير تحميل وقياس الربحية التجارية لممشروعات االستثمارية 
 في ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد

  

 1 3 أوال: معايير القيمة المتوقعة

 1 3 ثانيا: معايير شجرة القرارات

 1 3 ثالثا: معايير نظرية المباريات: )مباريات ضد الطبيعة وضد الزمن(

 1 3 تطبيقات عمى ما سبق

   معايير قياس وتحميل الربحية القومية لممشروعات االستثمارية

 1 3 أىمية قياس وتحميل الربحية القومية

 1 3 المناىج الفكرية لتقييم الربحية القومية لممشروعات االستثمارية

 1 3 مناىج الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية

 1 3 مراحل تحميل وقياس الربحية القومية

 
 
 
 

 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 2
العممي / الميداني / التدريب التعاوني  الدروس الخاصة  المحاضرة

أو االمتياز لطمبة التخصصات 
 الصحية

 أخرى

1 1 
 

1 1 

 
ل المتوقع لمفصل الدراسي  دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمم متوقعة من الطمبة  في األسبوع ) المطموب ىنا المعد – 3

 وليس المتطمبات المحددة في كل أسبوع(:
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45 
 
 تطوير نتائج التعمم في نطاقات أو مجاالت التعمم – 4

 لكل مجال من مجاالت التعمم الموضحة فيما يمي يجب توضيح :    
 . ات  التي صمم المقرر من أجل تطويرىاممعرفة أو الميار لممخص موجز    -      

 . اتالستراتيجيات التعمم المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة أو الميار وصف  - 
 طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعمم في المجال المعني.  -       

 
 المعارف –أ 

(i) :وصف المعرفة التي سيتم اكتسابيا في المقرر 
 قتصاديةالتعرف عمى المفاىيم األساسية لدراسة الجدوى اال

محاولة تطبيق ىذه المفاىيم في الحياة الواقعية ، ومتابعة المتغيرات المتبلحقة في االقتصاد مع تحميل ىذه المتغيرات في 
 ضوء ما تم تناولو في المنيج الدراسي

 إضافة مصطمحات انجميزية عن بعض المتغيرات االقتصادية مما يثري لغة الطالب
(iiالمطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة( استراتيجيات التعميم )ال )تدريس 

 تالمحاضرا 
 التمارين والتطبيقات

 التفاعل والمشاركة االيجابية من الطالبة
 

(iiiطرق تقييم المعرفة المكتسبة ) 

   االختبارات الفصمية )يوجد اختبارين فصميين(
 االختبارات القصيرة 

 التطبيقات والتمارين )الواجبات(
 الة وااليجابية في المحاضرةالمشاركة الفع

 الميارات اإلدراكية –ب 
 
 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 3

 اإللمام بأساسيات الرياضيات واإلحصاء - 
 ـ ميارات استخدام الحاسب اآللي والبرامج التطبيقية          
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 ما تم دراستو( القدرة عمى تطبيق المعرفة المكتسبة عمى أوضاع أخرى )تطبيق  -          
 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2

 التمارين - 
  عمى بعض المواقع االلكترونية ذات العبلقة االطبلع - 

 طرق تقييم الميارات المعرفية المكتسبة: –1
 التطبيقات والتمارين والواجبات المنزلية - 
  

 
 :تحمل المسؤوليةميارات التعامل مع اآلخرين و ج 
 
 وصف لميارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسئولية المطموب تطويرىا:    – 1

بداء الرأي أمام المجموعة  ــ المشاركة الفاعمة والتعبير عن الذات وا 
 ــ القدرة عمى التفكير النقدي والتحميل والدراسة

بداء الرأيــ القدرة عمى العمل بشكل فردي وجماع  ي والقدرة عمى المناقشة وا 
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2

 ــ المناقشة 
  ــ التمارين والتطبيقات والواجبات

 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات العبلقات الشخصية وقدرتيم عمى تحمل المسئولية: – 1
 ــ األسئمة أثناء المحاضرة 
  ــ تصحيح الواجبات المنزلية 
 ــ المشاركة في التطبيقات أثناء المحاضرة 
 

   :د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية
  
 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطويرىا:  – 1

 ــ استخدام الحاسب اآللي
 لبيانية السيما عند طبلب القسم األدبي ــ تطوير الميارات الحسابية  ، والرسومات ا

 



 

Curriculum for MSc in Accounting  177 of 217 المحاسبة            الدراسية لماجستير خطةال
                 

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2
 ــ إعطاء العديد من التطبيقات واألمثمة

 ــ إعطاء تمارين وواجبات منزلية
 (: طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية – 1

 تقويم التمارين والواجبات المنزلية
 

 :)إن وجدت( النفسية ىـ. الميارات الحركية
 
 ال توجدوصف لمميارات الحركية )ميارات عضمية ذات منشأ نفسي( المطموب تطويرىا في ىذا المجال: – 3
 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات الحركية: - 2
 طمبة لمميارات الحركية:طرق تقييم اكتساب ال – 1
 
 
 :. جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي 5
  

ميمة التقييم  )مثبل: مقالة، أو اختبار قصير، أو   التقويم
 مشروع جماعي، أو اختبار فصمي... الخ

 المحدداألسبوع 
 لو

 التقييم النيائي  تو مننسب

 %31  35-1 تمارين وواجبات منزلية  3
 %21 1 الفصمي األول االختبار 2
 % 21 32 االختبار الفصمي الثاني 1
 %51  االختبار النيائي 3

 :د. الدعم الطبلبي
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بيا لضمان تواجد أعضاء ىيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي 

الذي يتواجد فيو أعضاء ىيئة التدريس في  -المكتبية الساعات –لمطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 
 األسبوع(:

 ساعات كل أسبوع 2الساعات المكتبية : 

 :ىـ . مصادر التعمم

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطموبة:   – 1
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بة سمير محمد عبد العزيز، الجدوى االقتصادية لممشروعات االستثمارية وقياس الربحية التجارية والقومية،مكت -د -
 .2111اإلشعاع الفنية،اإلسكندرية ،مصر ،

 المراجع األساسية:  – 2  
 الكتب والمراجع الموصى بيا  ) الدوريات العممية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(: – 1
 .3222أويس عطوة الزنط ،أسس تقييم المشروعات ودراسات الجدوى،المكتبة األكاديمية، القاىرة ، -د  -
 م2112تقويم المشروعات االجتماعية، اإلمارات العربية المتحدة، دبي,  ياسين الكبير، -حمد،ودعباس أ-د -
 ىـ3331،الرياض،3تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية ،ط، المغموث فيد حمد -د -
 
 مواقع االنترنت ... الخ: و  المواد االلكترونية – 4
 
 عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المينية أو األنظمة:  مواد تعمم أخرى مثل البرامج التي تعتمد – 5
 

  البلزمةو ( المرافق 
بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجيزة  حدد متطمبات المقرر
 الكمبيوتر .. الخ(.

 
 : قاعة دراسيةوالمختبرات .. الخ()حجرات المحاضرات التعميمية المرافق   – 3
 :أجيزة الكمبيوتر – 2
 
 :مثبل: إذا كان مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أرفق قائمة( –موارد أخرى )حددىا  – 1
 

 : تطويرهوعمميات الدراسي  ز ( تقييم المقرر
 
 :استراتيجيات الحصول عمى نتائج الطالب وفعالية التعميم – 3
 ستبانة استقصاء في نياية الفصل الدراسي لتقييم المقرر ، وعضو ىيئة التدريس من قبل الطالب .توزيع ا 
 
 إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم: التعميمعممية  تقييم المتبعة في االستراتيجيات األخرى  – 2
 التقييم في أخر الفصل 
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  آراء الزمبلء اآلخرين  
 
  :عمميات تحسين التعميم – 1

توفير قاعات مجيزة بتقنية حديثة وتوفير الصيانة البلزمة والدورية ، تحديد عدد الطالبات في القاعة مما يسيل عممية 
 التواصل والمناقشة

 
من قبل عضو ىيئة تدريس مستقل التصحيح أو الدرجات )مثبل: فحص  مبة عمميات التحقق من مستويات إنجاز الط – 3

عضو  تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية  مع تبادل قيام أستاذ المقرر بو  ، لعينة من أعمال الطمبة
 : ال يوجد في مؤسسة تعميمية أخرى( آخر لنفس المقرر  ىيئة تدريس

 
  
 :والتخطيط لمتحسين المقرر عمية الفوالخطط المعدة لممراجعة الدورية ترتيبات صف  ال  – 5
 اجعة الداخمية والخارجية خصوصًا لممقرر.   األخذ بتوصيات نتائج المر  -
 توجييات لجنة الخطط الدراسية والجداول حول تدريس المقرر -
 توجييات إدارة القسم حول أداء عضو ىيئة التدريس بناء عمى المبلحظة المباشرة. -
 األخذ بآراء الطبلب فيما يتعمق بالمقرر وأداء عضو ىيئة التدريس وكيفية التطوير. -

  
 

 التسويق إدارة توصيف مقررنموذج  
   جامعة الممك خالد :المؤسسة .12

 كمية العموم اإلدارية والمالية / قسم المحاسبة: الكمية/القسم  .11

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو أ( 

 دار  512    اسم ورمز المقرر الدراسي: التسويق

  .ثبلث ساعات  عدد الساعات المعتمدة: 
  ماجستير المحاسبة: ي يقدم ضمنو المقرر الدراسيذرنامج أو البرامج الالب

 :عن المقرر الدراسي المسئولاسم عضو ىيئة التدريس 

  :السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي
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  المستوى الثاني -السنة األولى  

 : المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت(

  :ات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت(المتطمب
 المدينة الجامعية بقريقر :موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميمية

  :األىدافب( 

 وصف المقرر: -3
 لمتسويق. ةن يعرف الطالب المفاىيم الحديثإ •
 .ةج المشاداخل وخار  ةساليب النشاط التسويقي المثبتأتدريب الطالب عمى  •
 لمتسويق من خبلل شرح عناصر المزيج التسويقي . ةساسيتحديد المفاىيم األ •

  المقرر: أىداف  -2
 لمتسويق من خبلل شرح عناصر المزيج التسويقي األساسية تحديد المفاىيم

 
 نتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر: -3

 .عمى: ينقادر  ونالطبلب سوف تكونن فإ  مقرراالنتياء بنجاح من ىذه ال عند
  األساسية في التسويق. مفاىيمالمبادئ و الفيم 
 العبلقة بين التسويق والمبيعات  فيم. 
  ويكون قادرًا عمى معرفةMARKETING MIX 

 ويكون قادرًا عمى دراية بمصطمحات جديدة مثل التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني 

 ثبلث من التسويقال الرئيسية األجزاءنيف قادرًا عمى تص الطالب كوني . 

 :المقرر الدراسي تطوير وتحسين خطط -2

االستخدام المتزايد لتقنية المعمومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لؤلبحاث الجديدة في مجال  
    الدراسة

 توصيف المقرر الدراسي ج( 
 

 :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-3

 األسابيع قائمة الموضوعات
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 3 مفاىيم في التسوق

 3 استراتيجيات التسوق و الشركات

 3 بيئة التسوق

 3 نظم المعمومات التسويقية

 3 سموك المستيمك/سموك الشركات

 Segmentation, targeting, positionig  3تحميل السوق:

 2 المنتج

 2 السعر

 2 المكان

 2 العروض

 3 سعالتسويق المو 

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 المحاضرة:
45 

 الدرس:  مادة
45 

عممي/ميداني/       المختبر
 تدريبي

 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط لكل -3
 ل دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(:فص

 

 تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم  -3
 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 

 موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتيا. 

 بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات. في  المقرر الدراسي  مستخدمةتوصيف الستراتيجيات التدريس ال

 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي.  
 

 :المعارف . ظ
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 مختصر لممعرفة المطموبة: وصف  -1-أ
 جعة المعرفة بالعموم األساسية، والرياضيات، وتقنية المعمومات، ومبادئ المحاسبة والمرا -1
 المعرفة بأساسيات مبادئ التسويق -2
 فيم المسؤوليات األخبلقية والمينية والحفاظ عمى سرية البيانات وأمن نظم المعمومات -3
 ية واإلنترنت عمى التسويق.فيم دور وتأثير التجارة اإللكترون -4
 ت / تكنولوجيا المعموماتستعانة بمصادر خارجية ألداء أنشطة نظم المعموماالتعرف عمى مزايا وعيوب اال -5

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف  -2

  من خبلل مقررات تم تصميميا في التسويق في السنة األولى من البرنامج. 1سيتم اكتساب رقم 

  من خبلل مجموعة من المقررات في مجاالت مختمفة . 2سيتم اكتساب  رقم 

  ررات مصممة بحيث تتناول األخبلقيات والمسؤوليات المينية من خبلل دراسة سموك من خبلل مق 3سيتم تحصيل رقم
 وآداب المينة. 

  من خبلل دراسات الحالة، وحمقات النقاش التي يقوم بيا ىيئة التدريس ويدعى ليا متحدثون  4سيتم تحصيل رقم
نية واإلنترنت وتأثيرىا عمى من الشركات ومن جيات أكاديمية لمتعرف عمى خصائص ومشاكل التجارة اإللكترو 

 التسويق.

  من خبلل دراسات الحالة، وحمقات النقاش التي يقوم بيا ىيئة التدريس ويدعى ليا متحدثون  4سيتم تحصيل رقم
ستعانة بمصادر خارجية ألداء أنشطة نظم المعمومات ديمية لمتعرف عمى مزايا وعيوب االمن الشركات ومن جيات أكا

 ات وتأثيرىا عمى التسويق./ تكنولوجيا المعموم

 
 :طرق تقويم المعارف المكتسبة -3

  من خبلل مجموعة من االختبارات التحريرية، والواجبات، واالختبارات  2و  1سيكون اختبار المعرفة الخاصة بالبند
 السريعة. 

 لتزام بالمبادئ مدى اال  ت بعض الحاالت العممية عنأما بالنسبة لمبند الثالث ، فسيستخدم و أوراق عمل فصمية ودراسا
 ا المقبولة قبوال عامًا. 

  وسيتم تقييم البند الرابع والخامس بواسطة العروض التقديمية ودراسات الحالة والتقارير التمخيصية عن حمقات النقاش
 التي يحضرىا الطمبة.

 

  دراكية:الميارات اإل -ب 
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جراء تحميل وتصميم، تقويموىي القدرة عمى  فيم وتطبيق مبادئ التسويق ، ونظرياتيا  ، و إدارة قواعد معموماتالنظم  وا 
  .معموماتالنظم البيانات.، وحل المشكبلت الخاصة بأمن 

 

 
 اإلدراكية التي سيتم تطويرىا، ومستوى األداء المتوقع -الميارات المعرفيةوصف   -1-ب

 اإللكترونية القدرة عمى: ةيمحاسبال التسويق سيكون لدى خريج مقرر

 جراء التحميل، والقيام بتفسيرىا واستخبلص النتائج  جمع  البيانات والمعمومات وا 

  مكانية يجاد الحمول المبتكرة ليا بناء عمى دراسة جدواىا اقتصاديا وا  القيام بدراسة المشكبلت الخاصة وتحميميا، وا 
 تطبيقيا.

 

 
 تاستراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرا -2-ب
 التحميل، والتصميم. يم أبحاث ودراسات لحاالت عممية فيسيتم تقد 

 اإلدراكية ضمنيا من خبلل الواجبات في كل المقررات الممكنة.-سيتم تطوير بعض مكونات الميارات المعرفية 

 

 

 :لدى الطبلب دراكيةطرق تقويم الميارات اإل -3-ب
 رجةد 31                       واجبات وميام  بيتيو  

 درجة 31               المشاركة والتطبيقات         
 درجة     25                             فصمى أول اختبار 
 درجة 25    اختبار فصمى ثاني                         

  درجة 11                 اختبار نيائي                  
 311                المجموع                            

 

  :ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 
 ة التي سيتم تطويرىاالمسؤوليالقدرة عمى تحمل  وميارات  التعامل مع اآلخرين  وصف   -1-ج
 سيكون لدى الطبلب القدرة عمى العمل بشكل بناء في المجموعة 

 تي والذي يتطمب استخدام وسائل لمبحث عن المعمومات الجديدة، ينبغي أن يكون الطبلب مسئولين عن تعمميم الذا
 وأساليب التحميل
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  ينبغي أن يكون لدى الطبلب الوعي بالقضايا األخبلقية والمينية التي تتضمن القيم واألحكام األخبلقية بشكل يجعميم
 حساسين لآلخرين وممتزمين بالقيم وأخبلقيات الممارسة المينية .

 

 
 يات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدراتاستراتيج -2-ج
  سيشمل برنامج التييئة ومقررات السنة األولى عمى  تركيز عمى أىمية القدرة عمى البحث واالستقصاء الفردي

 والجماعي لممحاسب. 

 جزء خاص  سيقدم واجب جماعي واحد عمى األقل في ىذا مقرر من المقررات المناسبة. وستشمل التقارير عمى
 بعمميات البحث واالستقصاء الجماعي

    . سيتم تضمين المقررات ذات الصمة قضايا دراسات حالة تتناول المسؤولية األخبلقية 

  ستتطمب أوراق العمل الفصمية، والواجبات الخاصة بذلك في ىذا المقرر من الطبلب البحث عن المعمومات و/أو
 البيانات بأنفسيم.

 مبة لقضايا أخبلقية ومينية في ىذا المقرر عن قضايا أخبلقية تتم مواجيتيا في الممارسة يتوقع أن يتعرض الط
 وكيفية حميا.  

 
 طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-ج
 سيشمل تقييم الواجبات جزءا عن فعالية عمميات االستقصاء 

 مى مكونات متصمة بميارات العبلقات مع اآلخرين.سيتم وضع تقييم لمشاريع تحميل، وتصميم، والتي تحتوي ع 

 

   :د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية

 

 وصف  ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية التي سيتم تطويرىا -1-د
  ًسيكون لدى الطبلب القدرة عمى التواصل بالمغة اإلنجميزية كتابيًا وشفييا 

  سيكون لدى الطبلب المعرفة الكافية في تقنية المعمومات التي تمكنيم من جمع المعمومات واألفكار وتفسيرىا
 وتوصيميا لمغير 

  سيكون لدى الطبلب القدرة عمى تطوير برامج بسيطة لحل بعض المشكبلت 

 استخداميا في تفسير المشكبلت  سيكون لدى الطبلب الخمفية الكافية في األساليب اإلحصائية والرياضية التي تمكنيم
 وتقديم الحمول.
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 استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -2-د
 سيتم وضع بعض األسئمة  تتطمب القراءة والكتابة والتقديم بالمغة اإلنجميزية 

 

 
 طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-د
 عداد مشاريع فيال لدى الطبلب من خالتصميارات ا سيتم تقييم تحميل، وتصميم،  بلل مقررات بالمغة اإلنجميزية، وا 

 وتقديم أوراق عمل فصمية.

 قديم في جميع فصول المقرر سيتم وضع مكون يتضمن تقييم فعالية التقديم عند إعطاء الدرجات لمتقارير والت
 .الدراسي

 
 

 :ي. جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراس5

، مشروع رميمة التقويم )كتابة مقال، اختبا التقويم
 جماعي، اختبار نيائي...الخ(

 من التقويم النيائي ونسبت األسبوع المحدد لو

 درجة 31 يعمى مدار الفصل الدراس   واجبات وميام  بيتية   3
 درجة 25 8 -1 اختبار فصمى أول  2

 درجة  25 33-31 اختبار فصمى ثاني 1

 درجات 31 يعمى مدار الفصل الدراس ركة والتطبيقاتالمشا 3

 درجة  11 ينياية الفصل الدراس اختبار نيائي 5

 :د. الدعم الطبلبي

تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد -3
 سبوع(.  أي كل خبللو أعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض ف

 األكاديمي لمطالب تفعيل دور المرشد 

  الساعات المكتبية 

 التواصل مع الطبلب من خبلل الببلك بورد  

 :ىـ . مصادر التعمم

 :الكتب المقررة المطموبة-3
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 :المراجع الرئيسة-2

 ( الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا-1
  التسويق.بعض األبحاث المختارة والمنشورة بعض المجبلت والدوريات العممية المحمية والدولية فى مجال 

 

 اليوجد :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-3

 

ظيمية مواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التن -5
 اليوجد :الفنية

 
 

 :و . المرافق البلزمة

 متطمبات  المقرر الدراسي  

 :)قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ( بانيالم-3

 الذكية  قاعات المحاضراتSmart Classroom 

 

 :مصادر الحاسب اآللي -2
 نظام الببلك بورد 

 :رفق قائمة بيا(أصة, أذكرىا، أو خا مخبريولى تجييزات إمصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة -1
 اليوجد 

 تقييم المقرر الدراسي وعمميات تطويره  . ز

 :استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس -3
 التقييم الدروي من قبل الطبلب لمحتويات المقرر وألستاذ المادة 

 نات خبلل وفى نياية الفصل الدراسيستبااإل 
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 :استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم -2

 من قبل أستاذ المادة التقييم الذاتي 

 تقييم الطبلب 

  تقييم القرناء 

 المختصة باالعتماد األكاديمي المحمي والدولي تقييم الجيات 

 

 :عمميات تطوير التدريس -1
 ميمية من خبلل التعميم اإللكترونيالتع العممية تطويراستخدام نظام نظام الببلك بورد ل . 

 

 :عمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب-3
   عمال الطمبة بواسطة مدرسين  مستقمين،أتدقيق تصحيح عينة من 
   أخرى جامعةالتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من 

 :لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا صف إجراءات التخطيط -5
 مقارنة أىداف ومحتويات المقرر مع مثيبلتيا فى الجامعات الرائدة محميا ودوليا 

 التعرف عمى أراء الطبلب وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة 

 م لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررةالتعرف عمى أراء بعض الخريجين وتقييمي 

  التعرف عمى أراء بعض أصحاب األعمال والشركات وتقييميم لممقررات ومدى مبلءمتيا إلحتياجاتيم العممية 
 

 
 
 
 
 

 االقتصاد اإلداري توصيف مقررنموذج 

 جامعة الممك خالد :المؤسسة

 قسم المحاسبة –لية كمية العموم اإلدارية والما: الكمية/القسم 
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 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو أ(

 قصد 523 االقتصاد اإلداري  اسم ورمز المقرر الدراسي: .13

 .ثبلث ساعاتعدد الساعات المعتمدة:  .12
 ي يقدم ضمنو المقرر الدراسي. ذالبرنامج أو البرامج ال .11

 ماجستير المحاسبة

  :لمقرر الدراسيعن ا المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .13

 

  :السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي .15

  المستوى الثاني -السنة األولى  

 :المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت( .11

 

  :المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت( .11

 ال يوجد
  :التعميميةموقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة  .18

 ال يوجد

  :األىدافب( 

 . مقدمة في االقتصاد اإلداري3
 . األدوات والتحميل2
 . تحميل الطمب.1
 . تحميل اإلنتاج والتكمفة.3
 . التسعير.5
 . تعظيم الربح في ظل اليياكل السوقية المختمفة. 1
 . اتخاذ قرارات إدارية متقدمة.1
 .. القضايا المعاصرة في االقتصاد اإلداري8
 . حاالت وتحميبلت. 2

توصيف المقرر الدراسي )مبلحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل ج( 
  .) 

 :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-3
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عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس 

 1 3 أنواعيا( -وظائفيا   -النقود )نشأتيا

 1 3 النظم النقدية و التطور النقدي في المممكة

 1 2 النظرية النقدية

 1 3 البنوك التجارية

 1 3 البنك المركزي)وظائفو و وسائمو في التحكم والرقابة عمى االئتمان (

 1 3 دالة االستيبلك  و دالة االدخار ودور المخزون في عممية استقرار الدخل التوازني.

ة االستثمار وتوازن سوق السمع والخدمات ومضاعف السياسات دالة الضرائب ودال
 المالية البسيط.

3 1 

 1 3 وبيان ميمو وانتقاالتو   ISتوازن سوق السمع والخدمات واشتقاق منحنى 

وبيان ميمو وانتقاالتو  وتوازن جانب الطمب في   LMالسوق النقدية واشتقاق منحنى 
 نقديةاالقتصاد واثر السياسات المالية وال

3 1 

 1 3 اشتقاق منحنى الطمب الكمي وكيفية انتقاالتو نتيجة لسياسات الطمب.

منحنى الطمب عمى العممة  قسوق العمل ودالة اإلنتاج واألسعار المتوقعة واشتقا
 وعرض العمالة .

3 1 

منحنى الطمب عمى  قتابع سوق العمل ودالة اإلنتاج واألسعار المتوقعة واشتقا
 العمالة.العمالة وعرض 

3 1 

األسعار المتوقعة واشتقاق منحنى العرض الكمي حسب الفرضيات الكينزية والفرضيات 
 الكبلسيكية.

3 1 

التوازن العام في اقتصاد مغمق سياسات الطمب الكمي وسياسات العرض الكمي 
 وفاعمية كل منيما.

3 1 

 1 3 نظرية التضخم  والعبلقات المتشابكة بينو و بين البطالة .

 

 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 2
العممي / الميداني / التدريب التعاوني  الدروس الخاصة  المحاضرة

أو االمتياز لطمبة التخصصات 
 الصحية

 أخرى
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1 1 
 

1 1 

 
المتوقع لمفصل الدراسي  دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمم متوقعة من الطمبة  في األسبوع ) المطموب ىنا المعدل  – 1

 وليس المتطمبات المحددة في كل أسبوع(:
35 
 
 تطوير نتائج التعمم في نطاقات أو مجاالت التعمم – 3

 لكل مجال من مجاالت التعمم الموضحة فيما يمي يجب توضيح :    
 . ات  التي صمم المقرر من أجل تطويرىاممعرفة أو الميار لممخص موجز    -      

 . اتستراتيجيات التعمم المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة أو الميار وصف ال - 
  طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعمم في المجال المعني. -       

 
 المعارف –أ 

(ii) :وصف المعرفة التي سيتم اكتسابيا في المقرر 
 التعرف عمى المفاىيم األساسية لبلقتصاد الكمي

ولة تطبيق ىذه المفاىيم في الحياة الواقعية ، ومتابعة المتغيرات المتبلحقة في االقتصاد مع تحميل ىذه المتغيرات في محا
 ضوء ما تم تناولو في المنيج الدراسي

 إضافة مصطمحات انجميزية عن بعض المتغيرات االقتصادية مما يثري لغة الطالب
(iiالمطم )وب استخداميا لتطوير تمك المعرفة( استراتيجيات التعميم )التدريس 

 تالمحاضرا 
 التمارين والتطبيقات

 التفاعل والمشاركة االيجابية من الطالبة

(iiiطرق تقييم المعرفة المكتسبة ) 

   االختبارات الفصمية )يوجد اختبارين فصميين(
 االختبارات القصيرة 

 التطبيقات والتمارين )الواجبات(
 ة في المحاضرةالمشاركة الفعالة وااليجابي

 الميارات اإلدراكية –ب 
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 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 3

 اإللمام بأساسيات الرياضيات واإلحصاء - 
 ـ ميارات استخدام الحاسب اآللي والبرامج التطبيقية          
  القدرة عمى تطبيق المعرفة المكتسبة عمى أوضاع أخرى )تطبيق ما تم دراستو( -          

 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2

 التمارين - 
  االطبلع عمى بعض المواقع االلكترونية ذات العبلقة - 

 طرق تقييم الميارات المعرفية المكتسبة: –1
 التطبيقات والتمارين والواجبات المنزلية - 

 
 :ج ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 
 وصف لميارات العبلقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسئولية المطموب تطويرىا:    – 3

بداء الرأي أمام المجموعة  ــ المشاركة الفاعمة والتعبير عن الذات وا 
 ــ القدرة عمى التفكير النقدي والتحميل والدراسة

بداء الرأيــ القدرة عمى العمل بشكل فردي وجماعي والقدرة عمى ا  لمناقشة وا 
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2

 ــ المناقشة 
  ــ التمارين والتطبيقات والواجبات

 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات العبلقات الشخصية وقدرتيم عمى تحمل المسئولية: – 1
 ــ األسئمة أثناء المحاضرة 
  جبات المنزليةــ تصحيح الوا 
 ــ المشاركة في التطبيقات أثناء المحاضرة 
 

   :د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية
  
 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطويرىا:  – 3
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 ــ استخدام الحاسب اآللي
 ند طبلب القسم األدبي ، والرسومات البيانية السيما عــ تطوير الميارات الحسابية 

 
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

 ــ إعطاء العديد من التطبيقات واألمثمة
 ــ إعطاء تمارين وواجبات منزلية

 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(:  – 1
 ين والواجبات المنزليةتقويم التمار 

 
 :)إن وجدت( النفسية ىـ. الميارات الحركية

 
 ال توجدوصف لمميارات الحركية )ميارات عضمية ذات منشأ نفسي( المطموب تطويرىا في ىذا المجال: – 3
 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات الحركية: - 2
 حركية:طرق تقييم اكتساب الطمبة لمميارات ال – 1
 
 :. جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي 5

ميمة التقييم  )مثبل: مقالة، أو اختبار قصير، أو   التقويم
 مشروع جماعي، أو اختبار فصمي... الخ

 المحدداألسبوع 
 لو

 التقييم النيائي  تو مننسب

 %31  35-1 تمارين وواجبات منزلية  3
 %21 1 االختبار الفصمي األول 2
 % 21 32 االختبار الفصمي الثاني 1
 %51  االختبار النيائي 3
 

 :د. الدعم الطبلبي
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بيا لضمان تواجد أعضاء ىيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي 

واجد فيو أعضاء ىيئة التدريس في الذي يت -الساعات المكتبية –لمطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 
 ساعات كل أسبوع 2الساعات المكتبية :  األسبوع(:

 :ىـ . مصادر التعمم



 

Curriculum for MSc in Accounting  193 of 217 المحاسبة            الدراسية لماجستير خطةال
                 

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

 المراجع األساسية:  –   
 
 مواقع االنترنت ... الخ: و  المواد االلكترونية – 
 
 المينية أو األنظمة:  مواد تعمم أخرى مثل البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير –
 
 

  البلزمةو ( المرافق 
بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات ومدى توافر أجيزة  حدد متطمبات المقرر
 الكمبيوتر .. الخ(.

 
 : قاعة دراسية)حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(التعميمية المرافق   – 3
 :مبيوترأجيزة الك – 2
 
 :مثبل: إذا كان مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أرفق قائمة( –موارد أخرى )حددىا  – 1
 

 : تطويرهوعمميات الدراسي  ز ( تقييم المقرر
 
 :استراتيجيات الحصول عمى نتائج الطالب وفعالية التعميم – 3
 المقرر ، وعضو ىيئة التدريس من قبل الطالب .توزيع استبانو استقصاء في نياية الفصل الدراسي لتقييم  
 
 إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم: التعميمعممية  تقييم المتبعة في االستراتيجيات األخرى  – 2
 التقييم في أخر الفصل 
  آراء الزمبلء اآلخرين  
 
 : عمميات تحسين التعميم – 1

نة البلزمة والدورية ، تحديد عدد الطالبات في القاعة مما يسيل عممية توفير قاعات مجيزة بتقنية حديثة وتوفير الصيا
 التواصل والمناقشة
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من قبل عضو ىيئة تدريس مستقل التصحيح أو الدرجات )مثبل: فحص  مبة عمميات التحقق من مستويات إنجاز الط – 3

عضو  ات أو االختبارات بصفة دورية  مع تصحيح عينة من الواجبتبادل قيام أستاذ المقرر بو  ، لعينة من أعمال الطمبة
 : ال يوجد في مؤسسة تعميمية أخرى( آخر لنفس المقرر  ىيئة تدريس

 
  
 :والتخطيط لمتحسين المقرر عمية الفوالخطط المعدة لممراجعة الدورية ترتيبات صف  ال  – 5
 األخذ بتوصيات نتائج المراجعة الداخمية والخارجية خصوصًا لممقرر.    -
 وجييات لجنة الخطط الدراسية والجداول حول تدريس المقررت -
 توجييات إدارة القسم حول أداء عضو ىيئة التدريس بناء عمى المبلحظة المباشرة. -
 األخذ بآراء الطبلب فيما يتعمق بالمقرر وأداء عضو ىيئة التدريس وكيفية التطوير. -

  
 
 

 

 التجارة اإللكترونية توصيف مقررنموذج 

 

  جامعة الممك خالد :سةالمؤس

 كمية العموم اإلدارية والمالية/ قسم المحاسبة   : الكمية/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعمومات عامة عنو أ(

 حال 511التجارة اإللكترونية        اسم ورمز المقرر الدراسي:  .12

 .ثبلث ساعات   عدد الساعات المعتمدة:  .81
 يقدم ضمنو المقرر الدراسي. ي ذالبرنامج أو البرامج ال .83

 ماجستير المحاسبة

  :عن المقرر الدراسي المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .82
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  :السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي .81

  المستوى الثاني -السنة األولى  

 :المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت( .83

 

  :ر )إن وجدت(المتطمبات اآلنية ليذا المقر  .85

 
 داخل الحرم الجامعي :موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤسسة التعميمية .81

  :األىدافب( 

 ييدف المقرر إلى التعريف بالتجارة االلكترونية وطرقيا وأساليبيا وأمنيا والمشاكل التي قد تنشا من استخداميا.  
 المحتوى:

 إلنترنت والويب .. مقدمة إلى الحاسبات ، ا1
 . مقدمة إلى إنترنت إكسبمورر وشبكة اإلنترنت والعالمية .2
 . نماذج األعمال اإللكترونية .3
 . التسويق عمى اإلنترنت .4
 . صفقات نقدية عمى اإلنترنت .5
 .  قضايا اجتماعية وأخبلقية وقانونية ، نظام اإلنترنت الضريبي.6
 .  الحاسب وأمن الشبكة .7
 وبرامج واتصاالت. .  أجيزة8

الدراسي )مبلحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل توصيف المقرر ج( 
  .) 

 :تناوليا التي ينبغيالموضوعات -3

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس 

 1 3  ألعمال.التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال احول  مقدمة

 االنترنت عمى بيئة األعمال التجاريةتأثير 
  

3 1 

 1 3 التجارة اإللكترونية. مفيوم
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 1 2 مستقبل التجارة اإللكترونية

 3 3 ة اإللكترونية ونماذج األعمال التجارية اإللكترونية. البنية التحتية لمتجار 

 3 3 ىيكمة تطبيقات التجارة اإللكترونية. 

 1 2 األمن والدفع في التجارة اإللكترونية. 

 B to B)(  )B to C(  )(C to C  2 1أنواع التجارة اإللكترونية 

 3 3 االلكترونية.  االتصاالت

 3 3 لية والمستقبمية في عالم التجارة والصناعةت اإللكترونية الحاالتحوال

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

عممي/ميداني/       المختبر الدرس:  مادة المحاضرة:
 تدريبي

 أخرى:

 

)ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط لكل  ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا.-1
 فصل دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(: 

 عشر أسبوعا بواقع ثبلث ساعات أسبوعيا 31ساعة دراسية موزعة عمى  12  
 

 تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم  -3
 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 

 يارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتيا. موجز سريع لممعارف أو الم 

 في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات.  مستخدمةتوصيف الستراتيجيات التدريس ال 

   .الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . ص

 :توصيف لممعارف المراد اكتسابيا-3

بمورة مفاىيم وتطبيقات التجارة اإللكتروني وتعميق معرفة الطالب في ىذا المجال، مع التركيز عمى استخدام ىذه 
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 العربية السعودية.  التطبيقات في بيئة األعمال في المممكة

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف-2

 ة الناجحةيإلقاء المحاضرات، مناقشة الطبلب ، دراسة الحاالت ، عرض بعض تجارب التجارة اإللكترون

 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-1

 االختبارات ، المناقشة، تحميل بعض الحاالت العممية ، 

  دراكية:ت اإلالميارا . ع

  :المراد تنميتيا دراكيةتوصيف لمميارات اإل-3

 القدرة عمى التحميل المتكامل لمختمف العناصر والتفكير االستراتيجي

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2

 دراسة الحاالت والنقاش وعرض الحاالت

  :لدى الطبلب دراكيةطرق تقويم الميارات اإل-1

 عمل االختبارات، ودراسة الحاالت المعطاة والنقاش مع الطبلب

  :ج.  ميارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 وصف لميارات العبلقات الشخصية والقدرة عمى تحمل المسؤولية المطموب تطويرىا:-3
 رفع الثقة بالنفس والقدرة عمى التعبير عن اآلراء واألفكار اإلدارية بطبلقة

 

 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات:-2
 النقاش ودراسة الحاالت ومناقشتيا

 

 :طرق تقويم ميارات التعامل مع اآلخرين والقدرة عمى تحمل المسؤولية لدى الطبلب-1

 عن طريق المناقشة ، ومدى تقبل النقد، واالىتمام بأدبيات النقاش والمحاورة

   التعامل مع التقنية وأدواتياصل، وتقنية المعمومات، وميارات د. ميارات التوا

 :توصيف لمميارات المراد تنميتيا في ىذا المجال-3



 

Curriculum for MSc in Accounting  198 of 217 المحاسبة            الدراسية لماجستير خطةال
                 

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2

 :طرق تقويم الميارات العددية وميارات التواصل لدى الطبلب-1

 :دت()إن وج النفسية ىـ. الميارات الحركية

 :المراد تنميتيا ومستوى األداء المطموبالنفسية توصيف لمميارات الحركية -3

 

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك الميارات-2

 :لدى الطبلبالنفسية طرق تقويم الميارات الحركية -1

 

 :. جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي5

، مشروع جماعي، اختبار ربة مقال، اختباميمة التقويم )كتا التقويم
 نيائي...الخ(

األسبوع 
 المحدد لو

من التقويم  ونسبت
 النيائي

 5 مستمر الحضور والمشاركة والمناقشة والتفاعل خبلل المحاضرة 3

التواجد والمشاركة والمناقشة  والتفاعل خبلل بيئة الببلك بورد في  2
 التعمم االلكتروني

 5 مستمر

 35 5 أعمال فصل أولاختبار  1

 35 31 اختبار أعمال فصل ثاني 3

 31 32 إعداد حالة عممية أو تطبيق مرتبط بالتجارة االلكترونية 5

 51 33 االختبار النيائي 1

 :د. الدعم الطبلبي

ن يتواجد تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لبلستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أ-3
 سبوع(.  أخبللو أعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل 

 ساعات  1

 

 :ىـ . مصادر التعمم
 :الكتب المقررة المطموبة-3
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 األعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية.
 

 :المراجع الرئيسة-2

 

 قائمة بيا( الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق -1

 الكتب العربية واألجنبية التي تتناول مفاىيم وتطبيقات التسويق اإللكتروني

 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-3

 مواقع اإللكترونية لبعض الشركات المتميزة في التجارة اإللكترونية

:  وانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية الفنيةمواد تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسط-5
 استخدام بعض الوسائل التقنية المتاحة من خبلل التعمم اإللكتروني الذي توفره الجامعة مثل بيئة الببلك بورد

 
 

 :و . المرافق البلزمة

المقاعد داخل الفصول الدراسية  بّين متطمبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد
 والمختبرات، وعدد أجيزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 :)قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ( بانيالم-3

 

 :مصادر الحاسب اآللي-2

 

 :رفق قائمة بيا(أخاصة, أذكرىا، أو  بريةلى تجييزات مخإمصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة -1

 

 المقرر الدراسي وعمميات تطويره  تقييم . ز

 :استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس -3
 مناقشة الطبلب

 توزيع استبيانات بخصوص فعالية أسموب التدريس
 طرح الموضوع لممناقشة عبر بيئة الببلك بورد
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 :مدرس أو القسم استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل ال-2

 تقييم المشاريع المقدمة من قبل الطبلب ، درجات االختبار ونسبة النجاح

 

 :عمميات تطوير التدريس -1

 

عمال الطمبة بواسطة مدرسين  أعمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -3
 :ارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(مستقمين، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختب

 :صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا-5

 

 
 
 
 
 
 

 مقرر المحاسبة في المنشآت المالية نموذج توصيف 

 
 أ( تحديد المقرر والمعمومات العامة         

 (حسب 518) المحاسبة في المنشات المالية رقمو ورمزه :   -اسم المقرر -1
 .ثبلث ساعاتالساعات المعتمدة :  -2
 . المحاسبة المينيةماجستير البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنيا :  -3
 يحدد الحقا .اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر: -4

 . المستوى الرابع –سنة الثانية الالمستوى أو السنة التي سيتم تقديم ىذه المقرر فيو :  -5

 . يوجد الالمتطمبات المسبقة ليذا المقرر ) إن وجدت( :  -6
 ال يوجد .قرر ) إن وجدت( : المتطمبات المصاحبة ليذا الم -7

 جامعة الممك خالد .المؤسسة التعميمية :       
 العموم اإلدارية والمالية / المحاسبة .القسم : الكمية /       



 

Curriculum for MSc in Accounting  201 of 217 المحاسبة            الدراسية لماجستير خطةال
                 

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

 قريقر . –مكان تدريس المقرر : المدينة الجامعية  -8

 ب( األىداف          
 . وصف المقرر: 1

يقوم ىذا المقرر بتزويد الطالب بخمفية متكاممة عن النظام المحاسبي في المنشآت المالية وخاصة البنوك وشركات التأمين. 
عداد القوائم المالية لمبنوك التجارية وشركات التأمين. عممية التسجيل المحاسبي و  يم التي تحكمالمبادئ والمفاىالمقرر  يشملو   ا 
 أىداف المقرر: . 2
 .. أن يكون قادرا عمى إعداد وتحميل القوائم المالية في المنشآت المالية لخدمة متخذي القرارات1
ف والخدمات التي تقوم بيا البنوك التجارية وشركات التأمين .  تنمية  معارف وميارات وقيم واتجاىات الطالب عن الوظائ2

 .والمؤسسات المالية األخرى
البنوك  المقدمة من تنمية معرفة  الطالب عن مفاىيم البنوك و التأمين و اكتساب نظرة متعمقة حول الخدمات المالية . 3

 التجارية ، وشركات التأمين.
 تكون قادرة عمى تفسير التقارير المالية في أدوارىا في المستقبل كمديرين.الطالب باألدوات الالزمة ل لتزويد.  4 
ميارات وكفاءات الطالب التي تمكنيم من : التواصل بوضوح وفعالية ، والتفكير اإلبداعي والنقدي ، وتحديد . تنمية 5

 .المشاكل وحميا
 سين المقرر:وصف باختصار خطط يتم تنفيذىا في الوقت الراىن من أجل تطوير وتح -2
 تبادل الخبرات بين أعضاء ىيئة التدريس. -
 اإلطالع عمى أحدث الندوات والمؤتمرات والمراجع العممية في مجال التخصص. -
 عرض محتوى المقرر عمى أعضاء مجمس القسم بالكمية. -
 عرض محتوى المقرر عمى بعض المحكمين في المجال. -
 استخدام التعمم اإللكتروني في تدريس المقرر. -
 ريس المقرر عمميًا في معامل الحاسب اآللي المتوفرة بالكمية.  تد -
 دراسة الصعوبات التي يواجييا الطالب في تعمم المقرر. -

 ج( وصف المقرر :            
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا : -1

 ساعات االتصال ) اإلعطاء الفعمية( عدد األسابيع الموضوع
   البنوك التجارية. القسم األول: المحاسبة في

 3 1 مقدمة في البنوك وأنواعيا ووظائفيا.    
 3 1 النظام المحاسبي في البنوك التجارية .

 3 1 عمميات قسم النقدية.
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 3 1 عمميات قسم الحسابات الجارية والحسابات المصرفية.
 3 1 عمميات قسم المقاصة

 3 1 عمميات قسم األوراق التجارية 
 3 1 طابات الضمان.                                  قسم خ  عمميات
 3 1 المستندة االعتمادقسم   عمميات
 3 1 قسم األوراق المالية  عمميات

 3 1 الحسابات الختامية والميزانية العمومية
   :القسم الثاني: المحاسبة في شركات التامين

 3 1 مقدمة في التأمين
 3 1 لتأمينالنظام المحاسبي في شركات ا

 3 1 عمميات قسم التأمين عمى الحياة
 3 1 ةعمميات قسم  التأمينات العام

 3 1 الحسابات الختامية والميزانية العمومية
 
 

 مكونات المقرر ) مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي (: -2
 أخرى :العممي/ الميداني/ التدريب :الدرسمادة  المحاضرة

45 30 15  

 
اعات دراسية إضافية خاصة / ساعات تعمم متوقعة من الطمبة في األسبوع )المطموب ىنا المعدل المتوقع لمفصل س -3

 ساعة إضافية خالل الفصل الدراسي.  90الدراسي وليس المتطمبات المحددة في كل أسبوع(: 
 كل ساعة دراسية بساعتين مذاكرة . -
 فيم المقرر حسب قدراتو الذىنية .يقضي الطالب بالمكتبة من الوقت ما يكفيو ل -
 

  تطوير نواتج التعمم في نطاقات أو مجاالت التعمم -4
 لكل مجال من مجاالت التعمم الموضحة في ما يمي يجب توضيح :   

 ممخص موجز لممعرفة أو الميارات التي صمم المقرر من اجل تطويرىا.  -          
 مطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة أو الميارات.وصف الستراتيجيات التعمم ال -          
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 طرق تقيم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعمم في المجال المعني.  -          

 
 أوال:  المعــــــــــــــــرفة: 

 .كات التامين مجالي البنوك التجارية وشر  فيإللمام بمفاىيم ومبادئ المحاسبة المالية التي يتم تطبيقيا ا .1
 التفرقة بين المحاسبة في المنشآت المالية وغير المالية. .2
 المالية.  تإيجاد حمول لممشاكل الخاصة بالمحاسبة في المنشآ .3

 ثانًيا:  استراتيجيات  التعميم )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة :
 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
 ني التفاعمي.استخدام التعمم االلكترو  -
 التعمم الذاتي. -
 التعمم التعاوني. -
 حل المشكالت. -
 

 ثالثًا: طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
 عروض تقدمية معتمدة عمى الحاسب اآللي.  -
 .e-Portfoliosممفات إنجاز إلكتروني  -
 اختبارات تحريري. -
 

 اإلدراكية : -الميارات المعرفية -5     
 ة المطموب تطويرىا:اإلدراكي -الميارات المعرفية  -4
 تدريب شخص عمى مستوى القسم . -
 القدرة عمى حل المشكالت المحاسبية واإلدارية والقانونية المرتبطة بمجالي البنوك التجارية وشركات التامين. -
 االستعانة بالرسوم البيانية في إيضاح بعض المفاىيم التي تتطمب ذلك . -
 اإلدراكية:–طوير الميارات المعرفية استراتيجيات التعمم المستخدمة في ت  -5

 اإللقاء ) المحاضرات التقميدية ( . -    
 الوسائط اإللكترونية في العرض والسماع . -    
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شراك الطالب في صناعة الميارات اإلدراكية . -      الحوار المتبادل ، وا 
 المواقف الحوارية : الطبيعية ، والمتمثمة . -    
شراكيم في حميا جماعًيا .اطالع الطالب ع -      مى تطبيقات مختارة من الواقع ، وا 

 
 اإلدراكية المكتسبة: -طرق تقييم الميارات المعرفية -6

 التقويم المستمر من خالل المقاءات العممية وغيرىا من األنشطة . -      
 االختبارات التحريرية . -      
 الواجبات المنزلية .  -      
 والصواب ، والجيد واألجود ، والصحيح واألصح . تعرف الخطأ  -      
 التقويم الذاتي من قبل الطالب ) استبانات ( . -      

 
 

 ميارات االتصال ، وتقنية المعمومات ، والميارات الحسابية )العددية(: -د
 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطورىا: -4
 لكترونية.التعامل مع الوسائط المتعددة اإل -
 استخدام محركات البحث عبر اإلنترنت.  - 
 استخدام البرامج الحاسوبية الجاىزة .-
 استخدام األساليب الرياضية وبحوث العمميات في حل المشكالت المحاسبية واإلدارية.   -
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطور ىذه الميارات: -5
 المحاضرات الدراسية . -
 ممي عمى الميارة.التدريب الع -
 استحضار المواقف المشابية .  -
 استخدام الحواسيب . -
 إشراك الطالب في إدراك الميارة وممارستيا . -

 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية ) العددية(: المناقشة.
 االختبارات )تحريرية، شفيية، عممية(. -
 الحظة.الم -
 التقارير. -
 استبانة رأي الطالب.  -
 ممفات اإلنجاز.  -
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 التقويم القبمي والبعدي . -
 
 الميارات الحركية :  ) إن كانت  مطموبة (  . -ىـ

 وصف لمميارات الحركية ) ميارات عضمية ذات منشأ نفسي( المطموب تطويرىا في ىذا المجال: -4
 ىيئات التمقي واالستماع .

 ات المستخدمة في تطوير الميارات الحركية :االستراتيجي -5
 المحاضرات الدراسية . -
النماذج الرياضية وبحوث التطبيق العممي ) حل بعض المشكالت المحاسبية و االقتصادية واإلدارية باستخدام  -

 ( .العمميات
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لمميارات الحركية :   -3   
 بطاقة مالحظة أداء. -
 رات عممية. اختبا -
 ممفات إنجاز.  -
 التقويم المستمر -
 رأي الطالب ) استبانات ، جمسات حوار مفتوحة (  -
 رصد مشاركات الطالب . -
 مراقبة سموك الطالب - 
 

 تحديد الجدول الزمني لميام التقويم التي يتم تقييم الطمبة وفقيا خبلل الفصل الدراسي : -4
 رقم
 

: مقالة ، أو اختبار طبيعة ميمة التقييم )مثبل
قصير ،أو مشروع جماعي، أو اختبار 

 فصمي..الخ(

األسبوع 
 المستحق

نسبة الدرجة إلى درجة 
 التقييم النيائي

 % 20 السابع 1 -اختبار فصمي  1

 % 20 الخامس عشر 2 -اختبار فصمي  2

أثناء الفصل  مشاركة وواجبات وتعميم الكتروني 3
 الدراسي

10% 

 % 50 السادس عشر اختبار نيائي 4

 
 و( الدعم المقدم لمطمبة :     
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اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بيا لضمان تواجد أعضاء ىيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد 
األكاديمي لمطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت ـ الساعات المكتبيةـ التي يتواجد فييا أعضاء ىيئة 

 األسبوع(:التدريس في 
 المتابعة من رئاسة القسم . -
 تحديد ساعات لمقابمة الطالب . -
 إعطاء اإلسيام في اإلرشاد درجة مشجعة في تقويم أداء األستاذ وما يترتب عميو . -
 جعل حوافز لالنتظام في الساعات المكتبية . -
 تييئة الوسائل التي تجعل األستاذ يستفيد من وقتو حين بقائو في المكتب . -
 خدمات غير عممية تساعده عمى االنتظام في الساعات المكتبية .تقديم  -

  
 ز( أساليب تدريس المقرر:   
 .استخدام السبورة -
 ( .Data Showاستعراض المادة العممية باستخدام أجيزة عرض ) -
اإلنترنت :استثمار القدرات البحثية لمطالب في البحث عـن المشـاكل المحاسـبية المعاصـرة المرتبطـة  -

 ات الدراسة .بموضوع
اســتثمار الــبالك بــورد فــي دفــع الطالــب إلــى الــتعمم التفــاعمي ، واســتحداث منتــديات حواريــة ،والقيــام   -

 ببعض الواجبات التفاعمية ، والتواصل اإللكتروني لتفعيل العممية التعميمية .
 ح( مصادر التعمم :  

 الكتاب ) الكتب ( الرئيسية المطموبة: -1     
1. Stephen G. Ryan. 2007. Financial instruments and institutions: accounting and 
disclosure rules. John Wiley and Sons. 

 
  .2008المنشات المالية ، جامعة بنيا ، كمية التجارة ، قسم المحاسبة ،  فيزكريا محمد نوفل ، المحاسبة  .2

 ييا( :المراجع األساسية )التي يجب إتاحتيا لمطبلب لمرجوع إل -6
 

1. Stephen G. Ryan. 2007. Financial instruments and institutions: accounting and 
disclosure rules. John Wiley and Sons. 

 
 .2008المنشات المالية ، جامعة بنيا ، كمية التجارة ، قسم المحاسبة ،  فيزكريا محمد نوفل ، المحاسبة . 2
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 :ا ) الدوريات العممية ، التقارير .... الخ() يرفق قائمة بذلك(الكتب والمراجع الموصى بي-3

 المجالت العممية المحاسبية المحكمة .1

 المالية  تالمؤسساتقارير  .2

 التي تحكم أداء المؤسسات المالية المعايير والموائح واألنظمة المحاسبية .3
 :المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ..... الخ  -7

http://www. SOCPA.com 

 مواقع المؤسسات المالية
 مواد تعمم أخرى : -5
 البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر. -
 األقراص المضغوطة أو المعايير المينية أو األنظمة. -

 

 ( المرافق المطموبة :و
 الدراسي: متطمبات المقرر  .1
الدراسية مزودة بأجيزة الحاسب  الفصل الدراسي. وأن تكون الفصول فييزيد عدد الطمبة عن خمس وعشرين طالبًا  ال

اآللي وأجيزة عرض لمعروض التقديمية، وان تكون جميع األجيزة مرتبطة باإلنترنت وأن يكون لمطمبة إمكانية الدخول 
 عمى نظام البالك بورد داخل تمك الفصول الدراسية .   

 

 المباني )قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ(: .2
  قاعات المحاضرات الذكيةSmart Classroom 
 قاعات المكتبة المركزية المخصصة لالطالع والدخول عمى االنترنت 

 

 ( تقييم المقرر وعمميات التحسين :ز
 

 استراتيجيات الحصول عمى نتائج الطالب وفعالية التعميم :
 .) الحصول عمى نتائج الطالب من ) االختبارات + وسائل التقويم األخرى 
 ستبيانات .رأي الطالب عن طريق اال 
 . رأي زميل يدرس متطمًبا الحًقا 
 . مالحظة الطالب ومدى ما اكتسبو 
 . التغير في سموك الطالب المياري 
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 . التقويم المستمر 
 االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عممية التعميم إما عن طريق األستاذ أو القسم :

 .عرض نتائج عينة من الطالب عمى محكم خارجي 
 نتائج الطالبالتحميل ل. 
 .االستعانة بييئة خارج المؤسسة 
 . متابعة الخريجين بعد التخرج 
  . ورش عمل داخل القسم 

 عمميات تحسين التعميم :
 . برامج تدريبية لألستاذ 
 . ) الحرص عمى الوسائل المتعمقة بالمقرر ) الكتاب ، الحاسب مثاًل 
 ة ، والترفيو وغير ذلك .تييئة الجو المناسب لمطالب عن طريق البرامج االجتماعي 
 . االرتقاء بالعالقة بين األستاذ والطالب لتكون عالقة أبوة وبنوة 
 . متابعة الجديد 
 . الحوافز المادية والمعنوية 

 عمميات التحقق من مستويات إنجاز الطمبة :
 . فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو ىيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطمبة 
 جامعات أخري  يدرسون نفس  فيطرق اإلحصائية الحديثة فى مقارنة نتائج الطالب بنتائج الطالب استخدام ال

 المقرر.
  قيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دوريـة مـع عضـو ىيئـة تـدريس آخـر

 لنفس المقرر في مؤسسة تعميمية أخرى .
 ة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط لمتحسين :الترتيبات والخطط المعدة لممراجع

 المقارنة بالمقرر المماثل في الكميات المناظرة من الجامعات األخرى . -
 نتائج التحميل اإلحصائي لدرجات الطالب. - 
 القائمين بالتدريس. - 
 رأى الخبراء. - 
 توصيات نتائج ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتخصصة. -
 الدورية بالطالب المتميزين لمعرفة الجوانب السمبية واإليجابية. المقاءات -
 مراجعة أساليب التقويم -
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 والمحاسبي تحميل الماليالنموذج توصيف مقرر 
   جامعة الممك خالد :المؤسسة

 قسم المحاسبة  –كمية العموم اإلدارية والمالية : الكمية/القسم 

 ومعمومات عامة عنو : أ( التعريف بالمقرر الدراسي

 حسب ( 519)  والمحاسبي تحميل الماليالاسم ورمز المقرر الدراسي:           
 ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:         .1

   المينية المحاسبة ماجستيرالبرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنو المقرر الدراسي:  .2
  يحدد فيما بعدي: عن المقرر الدراس المسئولاسم عضو ىيئة التدريس  .3
 الثاني المستوى – ألولىاالسنة السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيو المقرر الدراسي:  .4
 ال يوجد المتطمبات السابقة ليذا المقرر)إن وجدت(: .5
 المتطمبات اآلنية ليذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد .6

 المدينة الجامعية بقريقرسسة التعميمية: موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس لممؤ 
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  ب( األىداف:

 وصف المقرر: -1
من التقارير المالي  تحديد المستفيدون. كما يشمل األدوات المناسبة والحديثة في تحميل وتفسير التقارير الماليةيقدم المقرر 

ويتضمن جوىر . التقارير الماليةوتطوير ماىية تحميل و ، التحميل المقارن لمقوائم الماليةويتناول يا. العوامل المؤثرة فيوأىدافيا و 
، نسب السوق نسب السيولة ، نسب الربحية ، نسب النشاط، نسب المديونيةالمقرر استخدام النسب في التحميل المالي وخاصة 

ات االستثمارية والتمويمية اتخاذ القرار و ، ةلمالياريرىا االحكم عمى أداء المنشآت من خالل تقوغيرىا. كما يتضمن المقرر محاولة 
بأداء  ؤلمتنبالمعمومات المحاسبية المستقبمية واستخدام فشل المؤسسات المالية، وتقييم مدى باستخدام المعمومات المحاسبية، 

 مستقبال. الشركة 
 : أىداف المقرر  -2
 ة.العناصر التفصيمية في التقرير المالي لمشركدراسة وتفسير مساعدة الطالب عمى فيم و  .1
 .ن خالل تقريرىا الماليىا متقييم المنشأة ونشاطاتيا المختمفة و الحكم عمى أداءتعريف الطالب بطرق  .2
 .اتخاذ القرارات االستثمارية والتمويمية باستخدام المعمومات المحاسبيةتعميم الطالب كيفية   .3
 . في المستقبلبأدائيا  والتنبؤلمشركة، المعمومات المحاسبية المستقبمية تعميم الطالب كيفية تقييم  .4
 نتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في المقرر: -3

 عند االنتياء بنجاح من ىذه المقرر  فإن الطالب سوف تكونون قادرين عمى:
  األدوات المناسبة والحديثة في تحميل وتفسير التقارير المالية.واستخدام معرفة 
  التحميل المقارن لمقوائم الماليةعمل . 
 .القيام بالتحميل من خالل النسب 
  .معرفة التطورات الحديثة في التقارير المالية 
  اتخاذ القرارات االستثمارية والتمويمية باستخدام المعمومات المحاسبية.معرفة طرق 
 كيفية إعداد المعمومات المحاسبية المستقبمية والتنبؤ بأداء الشركة في المستقبل. 
  وكيفية معالجتيا قبل ذلك. ؤسسات الماليةأسباب فشل المالتعرف عمى ، 

 خطط تطوير وتحسين المقرر الدراسي: -2

    .االستخدام المتزايد لتقنية المعمومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة 

 ج( توصيف المقرر الدراسي 
 :الموضوعات التي  ينبغي تناوليا-1

 ساعاتعدد  قائمة الموضوعات
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 لتدريسا األسابيع
 3 1 طبيعة وماىية التقارير المالية

 3 1 التقارير المالية، المستفيدون، األىداف
 3 1 طرق وأساليب تحميل التقارير المالية

 3 1 تطوير التقارير المالية
 3 1 الغرض منيا –مكونتيا  –أنواعيا  – القوائم المالية
 3 1 السيولة تحميل نسب

 3 1 تحميل نسب الربحية
 3 1 تحميل نسب النشاط

 3 1 تحميل نسب المديونية
 3 1 تحميل نسب السوق

 3 1 التحميل المقارن لمقوائم المالية
 6 2 المعمومات المحاسبية والقرارات االستثمارية

 3 1 الماليةفشل المؤسسات 
 3 1 المعمومات المحاسبية والقرارات التمويمية

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 المحاضرة:
45 

 مادة  الدرس:
30 

 المختبر:
 

 :عممي/ميداني/ تدريبي
15 

 أخرى: 

 

ل ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعمم المتوقع أن يستوفييا الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن يمثل ىذا المتوسط لكل فص-3
  ساعة إضافية خالل الفصل الدراسي. 90 دراسي وليس المطموب لكل أسبوع(:
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  :تطوير نتائج التعمم في  مختمف مجاالت التعمم-4
 بّين لكل من مجاالت التعمم المبينة أدناه ما يمي: 

 موجز سريع لممعارف أو الميارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتيا. 
 لتدريس المستخدمة في  المقرر الدراسي بغية تطوير تمك المعارف أو الميارات. توصيف الستراتيجيات ا

 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعمم في ىذا المجال الدراسي.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  المعارف:                                                                                   

 مختصر لممعرفة المطموبة: وصف  -1-أ
 . العموم األساسية، وتقنية المعمومات، ومبادئ وأسس المحاسبة المالية استخدام -1
 المعرفة بمبادئ وأسس التحميل المالي. -2
 .تحميميا نسبياالقوائم المالية وطرق تفاصيل فيم  -3
 اذ القرارات االستثمارية والقرارات التمويمية.فيم دور المعمومات المحاسبية في اتخ -4
 معرفة بناء محفظة استثمارية جيدة.  -5

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف ىي:  -2
  مبادئ المحاسبة الماليةربط المقرر بمقررات سابقة في الرياضيات واإلحصاء والحاسب اآللي و . 
 لعممية من واقع قوائم وتقارير مالية حديثة لبعض الشركات. من خالل الشرح النظري والحاالت ا 
  .من خالل استرجاع ما تم دراستو في مقررات المحاسبة المالية ومحاولة التعمق أكثر في فيم عناصر القوائم المالية وتحميميا  
 بادئ األعمال والتمويل وتعميقو من خالل ربط ما تم دراستو في مقررات نظم المعمومات المحاسبية ومقررات مبادئ اإلدارة وم

 نظريا ودراسة الحالة التطبيقية. 
  تعويد الطالب عمى استخدام األدوات التحميمية التي يدرسيا في ىذا المقرر في اختيار أفضل األسيم لمحفظتو االستثمارية

 االفتراضية. 
 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3
 ات، واالختبارات السريعة. مجموعة من االختبارات التحريرية، والواجب .1
 .بعض الحاالت العمميةلأوراق عمل فصمية ودراسات   .2
 حمقات النقاش التي يحضرىا الطمبة. .3
 تقييم عوائد المحافظ االستثمارية االفتراضية لكل طالب.  .4

 الميارات اإلدراكية:  -ب 

وبناء أحكام عمى عناصرىا وعمى أداء الشركات بصفة  توسيع المفاىيم اإلدراكية لدى الطالب حول مفيوم القوائم المالية وتحميميا



 

Curriculum for MSc in Accounting  213 of 217 المحاسبة            الدراسية لماجستير خطةال
                 

  

  السعودية العربية المملكة

 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك خالد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 قسم المحاسبة 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

King Khalid University, College of 

Administrative & Financial  Sciences 

Accounting Department 
 

 عامة بما يساعد عمى اتخاذ قرار مالي سميم حوليا. 

  :اإلدراكية التي سيتم تطويرىا، ومستوى األداء المتوقع-وصف  الميارات المعرفية -1-ب
 سيكون لدى خريج مقرر تحميل التقارير المالية القدرة عمى:

جراء التحميل، والقيام جمع البيانات والمميارة  .4  وتفسيرىا. استخالص النتائجبعمومات وا 
 بالشركات ومحاولة معالجتيا.القيام بدراسة المشكالت الخاصة ميارة  .5
 ميارة اتخاذ القرارات. .6
  ميارة االستثمار في األسيم.  .7
 :استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدرات -2-ب
 المحاضرات .1
 ةومنيا بناء محفظة استثماري باتالواج .2
 التطبيقات العممية .3
 النقاشات .4
 طرق تقويم الميارات اإلدراكية لدى الطبلب: -3-ب
  النظرية والعممية  الواجبات تقييم    
  والنقاشات المشاركات تقييم 
  العمميةالنظرية و االختبارات 

 األبحاث  

  تقييم المحافظ االستثمارية لمطالب 

 امل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: ج.  ميارات التع

 :وصف   ميارات  التعامل مع اآلخرين و القدرة عمى تحمل المسؤولية التي سيتم تطويرىا -1-ج
 ميارة العمل الجماعي وأسموب الفريق .1
 ميارة المسئولية الذاتية والتعمم والبحث الذاتي .2
 ميارة احترام الغير في التعامل   .3
 :م التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات والقدراتاستراتيجيات التعمي -2-ج
وبروح الفريق وخاصة في بناء محفظ استثمارية وبعض الواجبات  مطالب عمى العمل بشكل بناء في المجموعةتنمية القدرة ل .1

 والمشروعات البحثية. 
ركات التي يقومون بتحميل الشستخدام وسائل لمبحث عن في نفس الطالب وذلك من خالل اتعمم الذاتي غرس المسئولية وال .2
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 الالزمة لذلك. وأساليب التحميل تقاريرىا 
  والنقاشات لمحاالت المختمفة.  الوعي بالقضايا األخالقية والمينية في مجال تحميل التقارير الماليةترسيخ احترام الرأي اآلخر و  .3
 :طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-ج
 يةالجماع المناقشات .1
 )الفردية والجماعية( الواجبات .2
 االختبارات .3
  األبحاث والمشاريع الفردية والجماعية. .4

 د. ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية:  

 :وصف  ميارات التواصل، وتقنية المعمومات، والميارات العددية التي سيتم تطويرىا -1-د
بداء الرأ .1  يالتواصل من خالل النقاش وا 
 التحميل الكمي لبعض عناصر التقارير المالية  .2
 استخدام الحاسب اآللي لتحميل بعض البيانات الطويمة والمعقدة .3
 :استراتيجيات التعميم التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -2-د
 تفعيل النقاش وخمق ورش عمل مصغرة من خالل القاعة الدراسية أو لوحة نقاش في البالك بورد .1
 خدام التحميل العددي واإلحصائي والرياضي لحل بعض المشاكل المالية لمشركات. تفعيل است .2
  تفعيل استخدام البرامج الحاسوبية وخاصة الجداول االلكترونية في التحميل المالي. .3
 :طرائق التقييم  التي ستستخدم لتطوير ىذه الميارات -3-د
 .البالك بوردوعمى  قاعة المحاضرات فيالمناقشات والمشاركات تقييم  .1
 االختبارات الفصمية .2
 االختبار النيائي .3
 . جدول ميام تقويم الطبلب خبلل الفصل الدراسي:5

ميمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار  التقويم
 نيائي...الخ(

نسبتو من التقويم  األسبوع المحدد لو
 النيائي

 درجة 20 7 اختبار فصمى أول  1
 درجة  20 12 صمى ثانياختبار ف 2

عمى مدار الفصل  المشاركة والتطبيقات 3
 درجات 10 الدراسي

 درجة  50 الدراسينياية الفصل  اختبار نيائي 4

 د. الدعم الطبلبي:
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تدابير تقديم أعضاء ىيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خاللو -1
 ضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل أسبوع(.  أع

 تفعيل دور المرشد األكاديمي لمطالب 
  الساعات المكتبية 
  التواصل مع الطالب من خالل البالك بورد 

 ىـ . مصادر التعمم:
 الكتب المقررة المطموبة:-1

1. John J. Wild , K. R. Subramanyam , Robert F. Halsey. 2005. Financial Statement Analysis.  
McGraw-Hill/Irwin . Latest edition.  

 . 2007. الجمعية السعودية لممحاسبة. التحميل المالي: نظرة محاسبيةمحمد سمطان السيمي.  .2
 ىـ. 1995اض . الطبعة الثانية  جامعة الممك سعود الريتحميل التقارير الماليةمحمود إبراىيم عبد السالم تركي.  .3

4. John J. Wild, and L. Bernstein. Financial Statement Analysis.  McGraw-Hill Publishing. 

Latest edition.  

5. Foster G.  Financial Statement Analysis.  Prentice Hall, Inc., latest edition. 

 المراجع الرئيسة :-2

1. John J. Wild , K. R. Subramanyam , Robert F. Halsey. 2005. Financial Statement Analysis.  
McGraw-Hill/Irwin . Latest edition.  

 . 2007. الجمعية السعودية لممحاسبة. التحميل المالي: نظرة محاسبيةمحمد سمطان السيمي.  .2
 ىـ. 1995طبعة الثانية  جامعة الممك سعود الرياض . التحميل التقارير الماليةمحمود إبراىيم عبد السالم تركي.  .3

4. John J. Wild, and L. Bernstein. Financial Statement Analysis.  McGraw-Hill Publishing. 

Latest edition.  

5. Foster G.  Financial Statement Analysis.  Prentice Hall, Inc., latest edition. 

 :صى بيا )المجبلت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا(الكتب و المراجع التي يو -3
 المجالت المحكمة في المحاسبة والتحميل المالي 

http://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22John+J.+Wild%22
http://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22K.+R.+Subramanyam%22
http://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Robert+F.+Halsey%22
http://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22John+J.+Wild%22
http://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22K.+R.+Subramanyam%22
http://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Robert+F.+Halsey%22
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 تقارير الشركات المالية السنوية واألولية 

      المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-4
  موقع تداولtadawul.com.sa 

 مواقع الشركات عمى االنترنت 

                                            تعميمية أخرى مثل البرامج المعتمدة عمى الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /الموائح التنظيمية الفنية:  مواد -5
 برنامج إكسل 

 و . المرافق البلزمة:

ة الواحدة. وأن تكون القاعات الدراسية مزودة بأجيزة الشعب فييزيد عدد الطمبة عن ثالثون طالبًا  ال :متطمبات  المقرر الدراسي
الحاسب اآللي وأجيزة عرض لمعروض التقديمية، وان تكون جميع األجيزة مرتبطة باإلنترنت وأن يكون لمطمبة إمكانية الدخول عمى 

 نظام البالك بورد داخل تمك القاعات الدراسية.   

 لخ(:المباني )قاعات المحاضرات، المختبرات،...ا-1
  قاعات المحاضرات الذكيةSmart Classroom 
 قاعة التداول االفتراضي 
 مصادر الحاسب اآللي: -2
 نظام البالك بورد 
 األوفيس 
 مصادر أخرى )حددىا...مثل: الحاجة إلى تجييزات مخبرية خاصة, أذكرىا، أو أرفق قائمة بيا(:-3
 قاعة التداول االفتراضي 

 :ميات تطويرهز.  تقييم المقرر الدراسي وعم
 استراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة من الطبلب بخصوص فعالية التدريس :-1
  من قبل الطالب لمحتويات المقرر وألستاذ المادة الدوريالتقييم 
 الدراسيستبانات خالل وفى نياية الفصل اإل  
 استراتيجيات أخرى لتقييم عممية التدريس من قبل المدرس أو القسم :-2
 من قبل أستاذ المادة الذاتيتقييم ال 
 تقييم الطالب 
 والدوليالمحمي  األكاديمي باالعتمادالمختصة  تقييم الجيات 
 عمميات تطوير التدريس :-3
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  اإللكترونياستخدام نظام البالك بورد لتطوير العممية التعميمية من خالل التعميم . 
 عمميات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4
  الختبارات الدوريةا 
 المناقشات المستمرة 
 الواجبات 
 بناء محافظ افتراضية 
 أبحاث موجزة 
 صف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا: -5
  الجامعات الرائدة محميا ودوليا فيمقارنة أىداف ومحتويات المقرر مع مثيالتيا 
 لطالب وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررةالتعرف عمى أراء ا 
 التعرف عمى أراء بعض الخريجين وتقييميم لمحتويات المقرر والكتب الدراسية والمراجع المقررة 
  مقرر وىل لبى الالعممية  الحتياجاتيم مالئمتياالتعرف عمى أراء بعض أصحاب األعمال والشركات وتقييميم لممقررات ومدى

 متطمبات الواقع العممي 
 


