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 )ماجستري( استنارة مواصفات بزىامج أكادميي

 
 املعلومات األساسيةالقسه األول: 

 

 لعموم اإلداريةا :التي تقدم البرنامج الكمية.                جامعة األندلس لمعموم والتقنية الجامعة:
 مج:أوال: املعلومات األساسية عً الربىا  م

 ماجستير -برنامج الدراسات العميا  والدرجة العممية البرنامج اسم 1
 األندلس لمعموم والتقنية  جامعــــــة العمميةالجهة المسؤولة عن منح الدرجة  2
 قسم المحاسبة :الجهة المسؤولة عن البرنامج 3
  ال يوجد األقسام العممية المشاركة في البرنامج 4
 المغة العربية لغة الدراسة في البرنامج 5
 م2014 :عام البدء بالدراسة )لمبرامج الجديدة( 6
 %75انتظام والحد األدنى لمحضور  :الدراسة في البرنامجأسموب  7
 جامعةلا مكان تنفيذ البرنامج 8
 فصمي :نظام الدراسة 9

 سنتين دراسيتين )أربعة فصول( :الزمن الكمي لمبرنامج 10
 المهن المحاسبية والمالية :المهنة/المهن التي يعد البرنامج لاللتحاق بها 11
 خريجي الجامعات البرنامجمستوى/مستويات التأهيل المستهدفة في  12
 )محاسبة، إدارة، اقتصاد( بكالوريوس :المؤهل المطموب لاللتحاق 13
 جيد عمى األقل :التقدير المطموب لاللتحاق 14
 الحصول عمى التوفل :شروط أخرى 15
 أ/عمي محمد هارب :القسم رئيس 16
 عبدالقادر أحمد الحوثري أ. ك/ : اسم منسق البرنامج 17
  )وجدوا إن( الخارجيين المراجعين/ الخارجي المراجع 18
 م2014ابريل  البرنامج مواصفات إقرار تاريخ 19
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 :رسالة الللية وأهدافها رؤية و :ثاىيًا 
 رؤية الكمية 

الثوابت ومتطمبات البحث إلى أساليب منهجية تجمع بين اإلدارية واالقتصادية استنادًا  العموم الريادة والتميز في تعميم
 العممي والتطور.

 رسالة الكمية:
ندلس لمعموم والتقنية ترى أن رسالتها تتمثل في تقديم برامج أكاديمية متميزة في العموم كمية العموم اإلدارية بجامعة األ

 اإلدارية واالقتصادية إلمداد المجتمع المحمي واالقميمي بكوادر مؤهمة عمميًا ومهنيًا.
 

 الكمية: أهداف
التأهيل المتميز لمطالب معرفيًا ومهنيًا و مهاريًا في مجاالت العموم اإلدارية واالقتصادية، لموفاء بمتطمبات  1

 سوق العمل محميًا و أقميميًا.
العمل عمى إيجاد مناخ أكاديمي متطور يسهم في تحقيق أعضاء هيئة التدريس والطالب لمنتائج المرجوة ،  2

 الهيئة التدريسية عمى البحث العممي المرتبط بقضايا التنمية. وبما يشجع أعضاء
 االهتمام بفتح وتعزيز برامج الدراسات العميا كعامل أساسي في تنمية وتطور المجتمع. 3
العمل عمى خمق عالقات عمل وتعاون بين الكمية وكميات الجامعة األخرى وكذا الكميات المناظرة في  4

 والخارجية ، وايجاد شراكة مجتمعية.الجامعات الوطنية 
 االهتمام المستمر ببناء القدرات الالزمة لتحقيق متطمبات الجودة في واقع العممية التعميمية. 5
 

 

 رسالة القسه العلني وأهدافه:رؤية و ثالجًا:  
 رؤية القسم العممي:

قميمياً  الريادة والتميز في تقديم برامج العموم المحاسبية محمياً  الجودة حاسبة والمراجعة و وبما يتوافق مع معايير الم وا 
 دولية.المحمية وال

 رسالة القسم العممي:
، مع التركيز واإلدارية لمطالب في الجوانب المالية والمحاسبية المعرفية والفنيةيسعى قسم المحاسبة إلى تنمية القدرات 

 .والتطبيقية عمى تنمية المهارات المحاسبية
 العممي:اهداف القسم 

تزويد الطالب بالمعارف المحاسبية واإلدارية واالقتصادية الالزمة ألداء المهام في مجال المحاسبة، مهنيا  1
 وأكاديميا، تطبيقا وبحثا.

 إكساب الطالب القدرة عمى ممارسة المهنة المحاسبية وتطويرها من خالل إتقان آليات الممارسة والبحث. 2
 التكيف مع بيئات العمل المختمفة والتقنيات المتجددة . تنمية قدرات الطالب عمى 3
 تمبية حاجة المنظمات المحمية واإلقميمية من الموارد البشرية المتخصصة في المجال المحاسبي والمالي. 4
  المساهمة في خدمة المجتمع من خالل تقديم البرامج المهنية واألكاديمية والبحثية التطويرية. 5
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 :مزجعية الربىامج: رابعًا
 .بشأن الجامعات والمعاهد العميا والكميات األهمية م2005( لسنة 13قانون رقم )-1
 .والمعاهد العميا والكميات األهمية بشأن الجامعات م 2005( لسنة13الالئحة التنفيذية لمقانون رقم)-2
  اليمنية الجامعات في العميا الدراسات نظام بشأن م2008 لسنة( 40) رقم الوزراء مجمس رئيس قرار -3
 الجودة.مجمس االعتماد األكاديمي وضمان دليل معايير الدراسات العميا لممستوى األول )بداية( الصادر من  -4
 الصادر من مجمس االعتماد األكاديمي وضمان الجودة.ونماذج توصيف البرامج والمقررات استمارات  -5
 الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد المصريةوكاالت االعتماد والجودة اإلقميمية مثل:  -6
 صنعاء -األكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية  ات محمية مثل:في جامعالبرامج المماثمة  -7

  ، (كمية اإلدارة واالقتصاد)جامعة قطر ،السعودية -( واإلنسانية اإلداريةكمية العموم ) جامعة الجوف وجامعات خارجية مثل:    
 كمية التجارة.اإلسكندرية جامعة ، جامعة دلمون لمعموم والتكنولوجيا

 

 املهيية املعلومات :الجاىي القسه
 

 التعزيف بالربىامج:: أوال

ــــى عناصــــر متعــــددة منهــــا  ــــامج عم ــــربط  التــــيمباشــــرة المحاضــــرات اليعتمــــد البرن تغطــــي كــــل مجــــاالت األنشــــطة مــــع ال
بـــــــين بعـــــــض تمـــــــك المحاضـــــــرات والواقـــــــع العممـــــــي مـــــــن خـــــــالل النـــــــزول الميـــــــداني المصـــــــاحب ألوراق عمـــــــل بحثيـــــــة، 
ــــــدارس إعــــــداد رســــــالة  ــــــى ال ــــــم يتوجــــــب عم ــــــين ســــــاعة معتمــــــدة  ولمــــــدة فصــــــمين دراســــــيين ، ث ويغطــــــي مــــــا ســــــبق ثالث

ــــررات الدر  ــــات المق ــــاز امتحان ــــل عــــن ماجســــتير خــــالل ســــنة مــــن اجتي وبمعــــدل لممقــــرر  %65اســــية بنســــبة نجــــاح ال تق
 .%75عام ال يقل عن 

 :ثاىيًا: رسالة الربىامج
ة، حيث يتم ييسعى برنامج ماجستير المحاسبة إلى تنمية القدرات الفنية والمالية لمعاممين في اإلدارات المالية والمحاسب

إلى الجمع بين المعرفة في األمور المحاسبية، باإلضافة  التركيز عمى تنمية البحث العممي والفكر التحميمي والفمسفي
 اإلدارية والتطبيقية.المالية و 

 : أهداف الربىامج:ثالجًا
تحقيـــــق اهـــــداف البحـــــث العممـــــي فـــــي مجـــــال المحاســـــبة وتشـــــجيع عمميـــــات االبتكـــــار والتحـــــديث والتطـــــوير مـــــن  1

 .اتهيومتطمباته واستقراء المستقبل وامكانخالل تقديم بحوث عممية واقعية تعتمد عمى استيعاب الواقع 
 .تحقيق معنى ومفهوم الشراكة الحقيقية مع المجتمع ومؤسساته المختمفة خدمة ألهداف النهوض العام 2
ة اليمنيـــــــــــة والعربيــــــــــة الممارســـــــــــة لمهنـــــــــــة المحاســـــــــــبة مـــــــــــتنميــــــــــة وتطـــــــــــوير قـــــــــــدرات وامكانيــــــــــات القـــــــــــوى العام 3

 الجارية.لمواكبة التطورات العممية والمهنية 
ســـــد حاجـــــة المؤسســـــات والهيئـــــات والشـــــركات العامـــــة والمختمطـــــة والخاصـــــة مـــــن الكـــــوادر المؤهمـــــة التـــــي تـــــدفع  4

عجمــــــة العمــــــل واالنتــــــاج والقــــــادرة عمــــــى ايجــــــاد الحمــــــول المناســــــبة لممشــــــكالت التــــــي قــــــد تواجــــــه المنظمــــــة فــــــي 
 .مجال التخصص
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 املستهدفة الربىامج تعله خمزجات رابعًا:
 
  للبرنامج المستهدفة التعلم مخرجات 1-

 :والفهم المعرفة - أ
 الب المفاهيم المحاسبية والمالية، وفقًا لممدارس المحاسبية المختمفة.الط يفسر( 1أ.  
 ( يوضح األسس النظرية واألدوات واألساليب الفنية المحاسبية في مختمف أنواع المنظمات.2أ.  
 .ومزاياها التطبيقية البدائل المحاسبية والماليةيشرح ( 3أ.  
 األسس والطرق المنهجية لحل المشكالت المحاسبية. حددي( 4أ.  
 ومنهجيات المراجعة الحديثة. ناقش نظرياتي( 5أ.  

 

  :المها رات الذهنية -ب
 يحمل البيانات المحاسبية الستخراج المعمومات المحاسبية والمالية.( 1ب.   
 ويختار األفضل. يقارن بين البدائل المحاسبية( 2ب.   
 سبة لممشكالت المحاسبية والمالية وفقًا لمعايير موضوعية.يجد الحمول المنا( 3ب.   
 ( ينتقد أنظمة المعمومات المحاسبية والرقابة الداخمية.4ب.   
 ( يقترح معالجات لمقضايا المحاسبية المعاصرة.5ب.   

 

  :العمميةو  المهارات المهنية -ج 
الحديثة المعتمدة عمى و التقميدية بتطبيقه لألدوات واألساليب الفنية  المهارات المحاسبية والماليةيمارس ( 1ج.  

 .تكنولوجيا المعمومات
فصاح ال( 2ج.    بيانات والمعمومات المحاسبية والمالية.يتقن قياس وعرض وا 
 .وفقًا لممعايير المعتمدةالقوائم المالية و التقارير  يعد( 3ج.  
 يحمل االنحرافات واسبابها وطرق عالجها.( 4ج.  
 يدرس جدوى المشاريع االقتصادية ويحقق أهداف المنظمة. (5ج.  

  :رات العامةالمها -د
 .لالعم مصمحةبما يحقق و  بروح الفريق الواحد طموبة منهيتعاون مع زمالئه في انجاز المهام الم( 1د.  
 والمبادئ المحاسبية والمالية.القوانين بالمبادئ العامة و يمتزم ( 2د.  
 بالنزاهة والعدالة والموضوعية. يتصف( 3د.  
 .في مجاالت التطوير المختمفة معارفه ومهاراتهو  سموكه المجتمع من خالل يشارك في خدمة( 4د.  
 م وينمي ذاته أكاديميًا ومهنيًا وتقنيًا.( يستمر في التعم5د.  
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 :الدراسية املقزرات يف الربىامج تعله خمزجات تسلني: خامسًا
 

  مقررات الفصل األول:

 مقرر التعمم مخرجات
2302101 

 مقرر
2302102 

 رمقر 
2302103 

 مقرر
2302104 

 مقرر
2302105 

 مقرر
2302111 

       1-أ
       2-أ
       3-أ
       4-أ
       5-أ

       1-ب
       2-ب
       3-ب
       4-ب
       5-ب
       1-ج
       2-ج
       3-ج
       4-ج
       5-ج
       1-د
       2-د
       3-د
       4-د
        5-د
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 :الثانيمقررات الفصل 

  

مقرر  التعمم مخرجات
2302106 

 مقرر
2302107 

 مقرر
2302108 

 مقرر
2302109 

 مقرر
2302110 

 مقرر
2302112 

       1-أ
       2-أ
       3-أ
       4-أ
       5-أ

       1-ب
       2-ب
       3-ب
       4-ب
       5-ب
       1-ج
       2-ج
       3-ج
       4-ج
       5-ج
       1-د
       2-د
       3-د
       4-د
       5-د
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 التقييه وطزق والتعله التعليه اسرتاتيجيات :سادسًا

 

 استراتيجيات التعميم والتعّمم:
 المخرج تحقيق تناسب التي والتعمم التعميم طرق التعمم مخرجات م

 والفهم: المعرفة - أ
الطالب المفاهيم المحاسبية والمالية، وفقًا لممدارس  فسري  1أ.

 المحاسبية المختمفة.

 تكميفاترات، المناقشة، األبحاث، الالمحاض
يوضح األسس النظرية واألدوات واألساليب الفنية المحاسبية  2أ.

 في مختمف أنواع المنظمات.
 والمالية ومزاياها التطبيقية.يشرح البدائل المحاسبية  3أ.
 األسس والطرق المنهجية لحل المشكالت المحاسبية. حددي 4أ.
 ومنهجيات المراجعة الحديثة. اتنظريناقش ي 5أ.
 المها رات الذهنية:  -ب
يحمل البيانات المحاسبية الستخراج المعمومات المحاسبية  1ب.

 والمالية.

التدريبات، التطبيق العممي، حل مجموعات، الالمحاضرات، 
 دراسة الحالة، ، المشاريعالمشكالت

 يقارن بين البدائل المحاسبية ويختار األفضل. 2ب.

يجد الحمول المناسبة لممشكالت المحاسبية والمالية وفقًا  3ب.
 لمعايير موضوعية.

 ينتقد أنظمة المعمومات المحاسبية والرقابة الداخمية. 4ب.

 معالجات لمقضايا المحاسبية المعاصرة. يقترح 5ب.
 المهارات المهنية والعممية: -ج
وات يمارس المهارات المحاسبية والمالية بتطبيقه لألد 1ج.

و الحديثة المعتمدة عمى تكنولوجيا واألساليب الفنية التقميدية 
 المعمومات.

المحاضرات، المجموعات، التدريبات، التطبيق العممي، حل 
 دراسة الحالة، المشاريع، المناقشة المشكالت،

فصاح البيانات والمعمومات المحاسبية  2ج. يتقن قياس وعرض وا 
 والمالية.

 وفقًا لممعايير المعتمدة.قوائم المالية الالتقارير و يعد  3ج.

 يحمل االنحرافات واسبابها وطرق عالجها. 4ج.

 المنظمة.يدرس جدوى المشاريع االقتصادية ويحقق أهداف   5ج.
 المها رات العامة: -د
يتعاون مع زمالئه في انجاز المهام المطموبة منه بروح  1د.

 الفريق الواحد وبما يحقق مصمحة العمل.

، دراسة المحاضرات، المجموعات، حل المشكالت، المناقشة
 الحالة

 يمتزم بالمبادئ العامة والقوانين والمبادئ المحاسبية والمالية. 2د.

 يتصف بالنزاهة والعدالة والموضوعية. 3د.

يشارك في خدمة المجتمع من خالل سموكه ومعارفه  4د.
 ومهاراته في مجاالت التطوير المختمفة.

 يستمر في التعميم وينمي ذاته أكاديميًا ومهنيًا وتقنيًا. 5د.
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 طرق تقييم التعمم:

 تناسب المخرج التي تقييم التعمم طرق مخرجات التعمم م
  والفهم: المعرفة - أ
الطالب المفاهيم المحاسبية والمالية، وفقًا لممدارس  فسري  1أ.

 المحاسبية المختمفة.

 الرسالة، تكميفات، المالحظة، تحريريةاختبارات 
يوضح األسس النظرية واألدوات واألساليب الفنية المحاسبية  2أ.

 في مختمف أنواع المنظمات.
 المحاسبية والمالية ومزاياها التطبيقية.يشرح البدائل  3أ.
 األسس والطرق المنهجية لحل المشكالت المحاسبية. حددي 4أ.
 ومنهجيات المراجعة الحديثة. اتنظريناقش ي 5أ.
 المها رات الذهنية: -ب
يحمل البيانات المحاسبية الستخراج المعمومات المحاسبية  1ب.

 والمالية.

 شفوية، األبحاث، اختبارات تحريريةاختبارات 

 يقارن بين البدائل المحاسبية ويختار األفضل. 2ب.

يجد الحمول المناسبة لممشكالت المحاسبية والمالية وفقًا  3ب.
 لمعايير موضوعية.

 ينتقد أنظمة المعمومات المحاسبية والرقابة الداخمية. 4ب.

 يقترح معالجات لمقضايا المحاسبية المعاصرة. 5ب.

 المهارات المهنية والعممية: -ج
وات يمارس المهارات المحاسبية والمالية بتطبيقه لألد 1ج.

و الحديثة المعتمدة عمى تكنولوجيا واألساليب الفنية التقميدية 
 المعمومات.

 الرسالة، المالحظة، تحريريةتقارير اإلنجاز، التكميفات، اختبارات 
فصاح البياناتيتقن قياس وعرض  2ج. والمعمومات المحاسبية  وا 

 والمالية.
 وفقًا لممعايير المعتمدة.قوائم المالية الالتقارير و يعد  3ج.
 يحمل االنحرافات واسبابها وطرق عالجها. 4ج.
 يدرس جدوى المشاريع االقتصادية ويحقق أهداف المنظمة.  5ج.

 المها رات العامة: -د
المطموبة منه بروح يتعاون مع زمالئه في انجاز المهام  1د.

 الفريق الواحد وبما يحقق مصمحة العمل.

 المالحظة ، ممفات اإلنجاز، التكميفات
 يمتزم بالمبادئ العامة والقوانين والمبادئ المحاسبية والمالية. 2د.
 يتصف بالنزاهة والعدالة والموضوعية. 3د.
يشارك في خدمة المجتمع من خالل سموكه ومعارفه  4د.

 في مجاالت التطوير المختمفة. ومهاراته
 يستمر في التعميم وينمي ذاته أكاديميًا ومهنيًا وتقنيًا. 5د.
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 :اسرتاتيجيات التدريس: بعًاسا 
 وصف كيفية استخدامها استراتيجية التدريس

 مع المحاضرة فيالقائها  سيتم التي لممواضيع بعرض المحاضرة تبدأو  في القاعة الدراسية القاء المواضيع المحاضرة
 .تناولته المحاضرة ما ألهم سريعة مراجعة بعمل المحاضرة وتختم. السابقة بالمحاضرة ربطها

 .وضع مشكمة يراد إيجاد حل لها من قبل الطالب حل المشكالت أسموب 

بداء الحمول واآلراء في مجموعات عمليقسم الطالب إلى مجموعات ويطرح موضوع ل المجموعات داخل أو  يتم مناقشته وا 
 خارج القاعة.

 وتوجيهها.ومعرفة وجهات النظر  إثراءهاتطرح نقطة لمنقاش من أجل  المناقشة
 .مع حث الطالب عمى المشاركة في حمها تمارين عممية يتم حمها في القاعة التدريبات

 لمتطبيق مع إرفاق إفادة.أو أي مكان يتوفر فيه جو مناسب  (في المهنة)خارج القاعة الدراسية  التطبيق العممي

 األبحاث والمشاريع
)تكميف الطالب بعمل  تقارير لموضوعات في المقرر أو متصمة من التكميفات التي يقدمها الطالب جزء 

 بالمقرر(
 :اسرتاتيجيات التقييه :ثاميًا

 وصفها )في أي المقررات تستخدم ومعدل استخدامها( طريقة التقييم
 .كحد أدنى تكاليف أو أنشطة لممقرر الواحد ثالثةبمعدل  جميع المقررات واألنشطة التكاليف

 بمعدل اختبار واحد في منتصف الفصل الدراسي. جميع المقررات النصفي ختباراال
 بمعدل اختبار واحد نهاية الفصل الدراسي. جميع المقررات النهائي ختباراال

 

 

 :هيلل الربىامج: تاسعًا
 ساعة 36 المطموبة إلكمال البرنامجعدد الساعات  -1
 ةـــــبــسـنــال عدد الساعات ونسبتها المئوية من مجموع ساعات البرنامج، موزعة كالتالي: -2
 ال يوجد طمبات الجامعة(، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج .المقررات الثقافية العامة )مت -
 ال يوجد إجمالي ساعات البرنامج.مقررات الكمية )متطمبات الكمية(، ونسبتها من  -
 %100ساعة، بنسبة  36 المقررات األساسية لمتخصص ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج. -
 %66.66ساعة، بنسبة  24 مقررات التخصص اإلجبارية ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج. -
 %16.67ساعات، بنسبة  6 رنامج.مقررات التخصص االختيارية )إن وجدت(، ونسبتها من إجمالي ساعات الب -
 %16.67ساعات، بنسبة  6 .، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامجرسالة الماجستير -
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 ة:ــدراسيــة الــطـخــ: العاشزًا
 ي األولــدراســـل الــفصــال

رقم المقرر 
 ورمزه

 
 اســـــم المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

القسم المسئول  طبيعة المقرر عدد الساعات
عن تدريس 

 ختيارياإجباري/  تدريب عممي سمنار نظري المقرر

 المحاسبة إجباري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3 نظرية المحاسبة 2302101
 المحاسبة إجباري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3 محاسبة تكاليف متقدمة  2302102
المحاسبة في الوحدات اإلدارية  2302103

 والمنظمات غير الهادفة لمربح
 المحاسبة إجباري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3

منهجية البحث العممي في العموم  2302104
 اإلدارية

 المحاسبة إجباري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3

 اإلدارة اختياري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3 (1اختياري ) 
      15 15 مجموع ساعات الفصل األول

 الــفصــل الــدراســي الـثانـــي

رقم المقرر 
 ورمزه

 اسم المقرر
 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

القسم المسئول  طبيعة المقرر عدد الساعات
تدريس عن 

 إجباري/ اختياري تدريب عممي سمنار نظري المقرر

 المحاسبة إجباري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3 مراجعة متقدمة 2302106
 المحاسبة إجباري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3 نظم معمومات محاسبية 2302107
 المحاسبة إجباري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3 قضايا محاسبية معاصرة  2302108
 المحاسبة إجباري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3 محاسبة إدارية متقدمة 2302109

        (2اختياري ) 
       15 مجموع ساعات الفصل الثاني

       6 العمميةالرسالة 
       36 المجموع الكمي لمساعات

 

 ةــاريـتيــررات االخــمقــال

رقم المقرر 
 ورمزه

 اسم المقرر
 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

القسم المسئول  طبيعة المقرر عدد الساعات
عن تدريس 

إجباري/  تدريب عممي سمنار نظري المقرر

 اختياري
 المحاسبة اختياري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3 اسالمية وتقميدية –محاسبة منشآت مالية  2302111
 اإلدارة اختياري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3 اإلحصاء لمعموم اإلدارية 2301102

 
مقرر من مقررات الفصل األول لماجستير 

 اختياري      (البرنامجيني بعد موافقة مشرف  ) اإلدارة
 اإلدارة

 المحاسبة اختياري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3 محاسبة مالية متقدمة 2302112
 المحاسبة اختياري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 3 محاسبة ضريبية وزكاة 2302110

مقرر من مقررات الفصل الثاني لماجستير   
 (ي البرنامجينبعد موافقة مشرف  ) اإلدارة

 اإلدارة اختياري     
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 التوصيف المقرر

 الفصل الثاني

 مراجعة متقدمة
2032032 

 ساعات0
 

 ٌهدف هذا المساق الى التركٌز على قضاٌا اساسٌة فً المراجعة فهو ٌهتم بشكل اساسً بتمكٌن الدارسٌن من

فهم نظرٌة ومنهجٌات المراجعة الحدٌثة وباإلضافة الى االهتمام بالتحلٌل الناقد للقضاٌا المهمة التً تواجه 

المهنة مثل اهداف المراجعة، ومسؤولٌات المراجعٌن، وتنظٌم المهنة، االستغاللٌة، ادلة المراجعة، مخاطر 

 عٌن .المراجعة، العٌنات االحصائٌة، فجوة التوقعات وتقارٌر المراج

 نظم معلومات محاسبٌة
2032032 

 ساعات0
 
 
 

ٌهتم هذا المقرر بتوضٌح االهمٌة المتعاظمة ألنظمة المعلومات المحاسبٌة فً ظل التوسع والتعقد فً النشاط 

االقتصادي والتجاري على وجه خاص على المستوٌٌن المحلً والدولً، حٌث ٌقدم المقرر منظومة متكاملة من 

المباشرة المرتبطة بتصمٌم وتقٌٌم نظم المعلومات المحاسبٌة، وكذا الموضوعات المرتبطة بحماٌة الموضوعات 

ورقابة وصٌانة مخرجات انظمة المعلومات المحاسبٌة وتحقٌق الصدقٌة المنتظرة منها من خالل انظمة تقنٌة 

 واخرى مالٌة ومحاسبٌة متعددة ونظم الرقابة الداخلٌة.

 قضاٌا محاسبٌة معاصرة
2032032 

 ساعات0
 

ٌهدف هذا المقرر الى عرض ومعالجة المشاكل المحاسبٌة المعاصرة مثل المحاسبة عن المسؤولٌات 

االجتماعٌة، المحاسبة عن التحكم فً تلوث البٌئة، المحاسبة عن تكالٌف البحوث والتطوٌر، المحاسبة عن 

 لشركات المتعددة الجنسٌة.الموارد البشرٌة، المحاسبة فً ظل تقلبات االسعار والمحاسبة ل

 محاسبة ادارٌة متقدمة
2032032 

 ساعات0

ٌهتم هذا المقرر ببٌان دور المحاسبة اإلدارٌة فً التخطٌط والرقابة واتخاذ القرارات وٌشمل مالئمة بٌانات 

والرقابة التكالٌف فً اتخاذ القرارات، الموازنات، دراسة المفاضلة بٌن المشروعات االستثمارٌة، التخطٌط 

والمخزون السلعً، الالمركزٌة فً اإلدارة ومحاسبة المسؤولٌة وتقٌٌم األداء، األسالٌب الكمٌة فً اتخاذ 

 القرارات، استخدام الرٌاضٌات واإلحصاء فً حل المشكالت اإلدارٌة، تحلٌل القوائم المالٌة.
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 توصيف املقزرات اإلجبارية للربىامجاحلادي عصز: 

 التوصيف المقرر

 الفصل األول

 نظرٌة المحاسبة

2302101 

 ساعات0

ٌهدف هذا المقرر الى تقدٌم عرضا متوازنا للجوانب النظرٌة والتطبٌقٌة للمحاسبة المالٌة وعلى وجه الخصوص 

 ٌعنً بالمواضٌع التالٌة: مفاهٌم الدخل ، قائمة الدخل ، المٌزانٌة ، قائمة التدفقات النقدٌة، المعاٌٌر الدولٌة

للمحاسبة، معاٌٌر المحاسبة المحلٌة )عند اقرارها من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات 

 العالقة ( رأس المال العامل، نظرٌات الملكٌة ، ومتطلبات العرض واالفصاح فً المحاسبة.

 محاسبة تكالٌف متقدمة

2312112 

 ساعات0

التكالٌف وطرق تقدٌرها ، وأسالٌب   تحلٌلها ألغراض الرقابة  لسلوك ةٌهدف هذا المقرر إلى دراسة معمق

والتخطٌط واتخاذ القرارات وعلى األخص تلك التً تقوم على عالقة )التكلفة، الحجم، الربح(. كما ٌتم تعمٌق 

ور ود فهم الطالب بالمبادئ والمفاهٌم التً تحكم " التكالٌف المعٌارٌة" وأسالٌب تحلٌل االنحرافات وتفسٌرها،

المعاٌٌر فً إعداد الموازنات التخطٌطٌة وفً مجاالت التخطٌط والرقابة وتقوٌم األداء، كما تتضمن تحدٌد 

التكالٌف لألنشطة غٌر الصناعٌة ونظم التكالٌف وطرق تخصٌصها، تخصٌص التكالٌف للمنتجات المشتركة. 

 اماتها.كما ٌتضمن المقرر تعمٌق معرفة الطالب بتكالٌف التسوٌق ومشاكل استخد

المحاسبة فً الوحدات 
اإلدارٌة والمنظمات غٌر 

 الهادفة للربح
2312113 

 ساعات0

ٌستهدف هذا المقرر استٌعاب وفهم االسس النظرٌة واألدوات واالسالٌب الفنٌة التً تقوم علٌها المحاسبة فً 

تً تعدها هذه وتلك والتطرق الوحدات االدارٌة الحكومٌة وكذا المنظمات غٌر الهادفة للربح ودراسة التقارٌر ال

للمحاسبة عن االصول الثابتة الحكومٌة والقروض طوٌلة االجل فً الوحدات الحكومٌة والغٌر هادفة للربح 

 وكذلك المحاسبة فً المعاهد والجامعات ومؤسسات الرعاٌة الصحٌة الغٌر هادفة للربح.

منهجٌة البحث العلمً فً 
 العلوم االدارٌة

2312114 

 ساعات0

 -ٌهتم هذا المقرر بإعطاء الدارس االسس والطرق المنهجٌة المتبعة فً االبحاث المتعلقة بالعلوم االدارٌة

واألسالٌب االحصائٌة وبرامجها التطبٌقٌة مع االهتمام بالطرق الكمٌة وغٌر الكمٌة  -محاسبة وادارة

(Spss) تناولها مما ٌمكن الدارس من امتالك وتقدٌم حاالت عملٌة مناسبة ومتفقة مع الطرق والمناهج التً ٌتم

 المهارة الالزمة الختٌار وتنفٌذ التصمٌم المالئم للبحث فً مجال العلوم االدارٌة وانجازه.

 

  القبول: ت: متطلباعصز الجاىي
 الحصول عمى شهادة البكالوريوس في المحاسبة بتقدير عام جيد عمى األقل. -1
يحددها التي سبية المكممة واالقتصاد اذا اجتازوا اختبارات المواد المحا اإلدارةيمكن قبول خريجي التخصصات المقاربة في  -2

 .قسم المحاسبة بالكمية مجمس 
 . كحد أدنى درجة  480بدرجة  الحصول عمى شهادة التوفل -3
 اجتياز اختبار القدرات. -4
 اجتياز اختبار القبول. -5
 الشخصية. اجتياز المقابمة -6

 
 :متطلبات احلضور وإكنال الربىامج: عصز لحالجا

 مرفق نصوص من الئحة الدراسات العميا التي تنظم ذلك...
 
 :متطلبات التخزج: عصززابع ال

 ساعات لمرسالة. 6ساعة لممقررات و 30 إجمالي الساعات المطموبة لمتخرج: -
 % 65: مقرر من المقررات الدراسية لمبرنامج الحد الدنى من الدرجات الالزمة لمنجاح بالنسبة لكل -



 14من  14الصفحة 
 

 

 % فما فوق، وفي أقل من ذلك يعطى دبموم عالي فقط.75: إجمالي الدرجات أو التقديرات المطموبة لمتخرج -
 

 :اإلملاىات املطلوبة لتيفيذ الربىامج: عصز امساخل
 مصادر التعمم: -أ
 الفصول االفتراضية     -    ساتذة              األ - 
 إذاعة الجامعة        -   المكتبة                 - 
 النزول الميداني -        اإللكترونيةالمكتبة  - 
 
 المختبرات والتجهيزات واألدوات والمواد التعميمية: -ب

 لمتدريس) سبورة، جهاز عرض(.التجهيزات المساعدة  -                                قاعات دراسية مناسبة. -
 معمل لمبحث االلكتروني والتواصل مع األساتذة. -           مكتبة هادئة ونظيفة ومناسبة لمقراءة والبحث. -

 
 )تقويم مخرجات التعمم المستهدفة لمبرنامج( :وحتسييه عصز: تقويه الربىامج لسادسا

 العينة أداة التقييم المستهدفون/المقيمون
 جميع الطمبة ، الرسالةاالختبارات السنة النهائيةطمبة 

 عينة عشوائية استطالع اآلراء، االستبيان خريجون
 فة لخريجين من الجامعةعينة من الجهات الموظ   استطالع اآلراء المستفيدون )جهات التوظيف(

 الجامعة وأمناء المكتبات والمعاملجميع أساتذة القسم في  المناقشة، التقارير المعامل األساتذة، أمناء المكتبات،
 موصفوا البرنامج :

 التوقيع : .....................  الجامعة في توصيف دورة الحوثري عبدالقادر/  د.ك.ا
 : ........................ االكاديمي اإلعتماد بمجمس البرامج تطوير خبراء دورة  مهدي عباس عبداهلل/ د.ك.ا
 : ......................... الجامعة في توصيف دورة  الصياد احمد هادي/  د
 
 

 التوقيع : .....................  م2014التاريخ:  /  /           ك/عبدالقادر أحمد الحوثري أ.منسق البرنامج: 
 .....................التوقيع :    م2014التاريخ:  /  /   حجوري          أ/عمي محمد هارب ـم:ـرئيس القس

 التوقيع : .....................  م2014/  /   التاريخ:            ك/عبدالقادر أحمد الحوثري أ.عميد الكميـة: 


