
 
 
 
 
 
 
 

 القرى أم جامعة

  كلية إدارة األعمال

 نهي ماجستري احملاسبة امل
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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4
 

 اسم المقرر رقم المقرر المستوى
 عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري

 األول

 3 - 3 محاسبة المؤسسات المالية االسالمية 5405620

 3 - 3 المحاسبة الماليةدراسات متقدمة في  5405622

 3 - 3 حوكمة الشركات والمراجعة الداخلية 5405623

 3 - 3 دراسات متقدمة في محاسبة التكاليف 5405624

 12 - - مجـــــــــــــــموع 

 الثاني

 3 - 3 دراسات متقدمة في المحاسبة االدارية 5405625

 3 - 3 العلميمناهج البحث  5405621

 3 - 3 ماليالتحليل ال 5405628

 3 - 3 دراسات متقدمة في المراجعة 5405629

 12 - - مجـــــــــــــــموع 

 الثالث

 3 - 3 موضوعات محاسبية معاصرة 5405630

 3 - 3 دراسات في معايير المحاسبة المالية الدولية 5405631

 3 - 3 معايير المراجعة الدوليةدراسات في  5405627

 3 - 3 1مقرر اختياري من جدول  

 12 - - مجـــــــــــــــموع 

 الرابع

 3 - 3 مشروع بحثي 5405632

 3 - 3 2مقرر اختياري من جدول  

 6 - - مجـــــــــــــــموع 

 جدول

 1اختياري 

 3 - 3 االدارة االستراتيجية 5405637

 3 - 3   االستثمارتحليل  5405638

 3 - 3 إدارة الجودة الشاملة  5405639
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 البحثية للخطة الدراسية:امليدانية أو املكوانت  3 /1 /4
 :)إن وجدت( موجز ابملكوانت العملية أو الطبية العيادية أو مكوانت برانمج الزمالة اليت يتطلبها الربانمج 1 /3 /1 /4

 :توصيف موجز لنشاط اخلربة امليدانية (أ .أ

 ينطبقال 

 من الربانمج تنفذ اخلربة امليدانية؟)املستوى الدراسي( يف أي مرحلة أو مراحل  (ب .ب

 ينطبقال 

 يوم / أسبوع / فصل دراسي()الوقت املخصص للخربة امليدانية وترتيبات اجلداول  (ج

 ينطبقال 

 :عدد الساعات املعتمدة (د

 ينطبقال 

 (:)إن وجدتالرسالة العلمية أو  البحثي متطلبات املشروع 2 /3 /1 /4
 مبتطلبات املشروع البحثي أو الرسالة: توصيف موجز (أ

 املراجعة أو والضريبة الزكاة وحماسبة والتكاليف اإلدارية واحملاسبة املالية كاحملاسبة  احملاسبة موضوعات أحد يف مشروع حبثي

 املشروع البحثي أو الرسالة:اكتب أهم خمرجات التعلم املستهدفة من  (ب
 .ي حسب األصول العلميةمشروع بحثيإعداد وتطبيق 

 .تطبيق األساليب العلمية في جمع البيانات

 .تطبيق األساليب العلمية في التحليل وكتابة النتائج 

 .تطبيق األساليب العلمية لدراسة االحتياجات

 :()أي مستوى املشروع البحثي أو الرسالةيف أي مرحلة أو مراحل من الربانمج يتم تنفيذ  (ج

 الرئيسية املقررات دراسة من اءهاالنت بعد الرابعالدراسي  املستوى يف البحث تنفيذ يتم

 جدول

 2اختياري 

 3 - 3 دراسات متقدمة في الجدوى وتقييم المشروعات 5405634

 3 - 3 دراسات متقدمة في محاسبة الزكاة والضرائب 5405635

دراسات في المحاسبة في الوحدات الحكومية   5415620

 3 - 3 للربحوالمنظمات غير الهادفة 
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 :()إن وجدتعدد الساعات املعتمدة  (د

 ساعات 3 :البحثملشروع  املعتمدة الساعات عدد

 :آليات دعم الطالب إلكمال املشروعكيفية تقدمي اإلرشاد األكادميي و توصيٌف موجٌز ل (هـ

 دراستهم كافة مراحل  خالل وارشادهم الطلبة متابعة مهامه وتكون احملاسبة ماجستري لربانمج مشرف تعيني على العمل سيتم -
  الربانمج يف

 العلمي البحث جمال يف والكفاءة العلمية املتميزة اخلربة ذوي من مشرفون املاجستري على طالب العلمي ابإلشراف يقوم -
 ابلقسم التدريس هيئة أعضاء من

 (:)مبا يف ذلك آلية التحقق من معايري التقوميإلجراءات التقومي  توصيف (و
 

 

  الدراسية:توصيف املقررات  4 /1 /4

 
 

 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
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 : محاسبة المؤسسات المالية االسالمية.اسم المقرر  

 (5405612) :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 1440 تاريخ التوصيف: 

 إدارة االعمال                                                    المحاسبة :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 5405612    محاسبة المؤسسات المالية اإلسالمية: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1

 ساعات اسبوعيا 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .1

 : ماجستير المحاسبة المهنيةالذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .2

 الفصل الدراسي االولالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .3

 ــــــــــــــــــــــــــوجدت(:)إن  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .4

 ـــــــــــــــــــــهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .5

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .6

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

قاعات  قاعات المحاضرات التقليدية .أ

 تقليدية
 %100 النسبة:

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ب
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اإلطار الفكري للمحاسبة في الفكر اإلسالميالتعريف ب .1 

وألهم صيغ االستثمار في المصرف اإلسالمي )المضاربة، المرابحة،المعالجة المحاسبية للودائع -2  

     .المشاركة، بيوع السلم، أنشطة التصنيع، التأجير التمويلي وأنشطة التأمين اإلسالمي )   

 3.المحاسبة عن الخدمات المصرفية في المصرف اإلسالمي .

اإلسالميطبيعة القوائم المالية و الحسابات الختامية في المصرف  . .4 

 التعرف على محاسبة زكاة حسابات اإلستثمار وأسس توزيع األرباح والخسائر في المصرف اإلسالمي. .5

 
 

 

 المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2
 

 *.استخدام المراجع التي تعتمد على معايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

 .*مراجعة اإلنتاج العلمي في التخصص. 

 . ية االسالمية مراجعة نشاط الهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجال محاسبة المؤسسات المال*  

 .*مراجعة نتائج البحوث العلمية في التخصص. 

.مراجعة المؤتمرات العلمية في التخصص واألخذ بتوصياتها * 

 
 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 وصف عام للمقرر:

يسعي هذا المقرر الي تمكين الطالب من اكتساب معرفة عميقة بمحاسبة المؤسسات المالية االسالمية ذلك 

والتقرير عن المعامالت التي  من خالل مفهومها واهميتها  وخصائصها واهدافها وطرق قياس وتسجيل 

 تقوم بها المنشآت المالية االسالمية وفقا لمتطلبات فقه المعامالت االسالمية.
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 اإلطار الفكري للمحاسبة في اإلسالم

 3 1 المحاسبة عن أنشطة المضاربة

 3 1 المحاسبة عن أنشطة المشاركة

 3 1 المحاسبة عن أنشطة المرابحة

 3 1 المحاسبة عن بيوع السلم

 3 1 المحاسبة عن نشاط التأجير التمويلي

 3 1 المحاسبة عن أنشطة التصنيع

 6 2 المحاسبة عن أنشطة التأمين اإلسالمي

 3 1 المحاسبة عن الخدمات المصرفية

 3 1 حسابات اإلستثمارالمحاسبة عن زكاة 

 3 1 القوائم المالية للمصرف اإلسالمي
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 3 1 توزيع األرباح في المصرف اإلسالمي

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 6    39 ساعات التدريس الفعلية

 45 6    39 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .3
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 قياسها واستراتيجياتطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .4

 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
 استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم

 مقررللتدريس ال

طرق 

 التقويم

 المعرفة 1

المحاضرة  التعريف بمحاسبة المؤسسات المالية اإلسالمية. 11

والقراءات 

 الخارجية

االختبارات 

التحريرية 

 والشفهية

المناقشات  كيفية تطبيق اساليب المحاسبة علي صيغ االستثمار في فقه المعامالت. معرفة 1-2

 الجماعية

االختبارات 

 القصيرة

 معرفة كيفية إعداد البيانات التي تساعد متخذي القرار علي المفاضلة بين بدائل صيغ 1-3

 .االستثمار المختلفة

   

استخدام 

استراتيجيات 

 التعليم النشط

دراسة 

 الحاالت

 المعرفيةالمهارات  2

القدرة على تحليل المشاكل المحاسبية ذات الصلة بالتحديات التي تواجه  - 2-1

 المؤسسات المالية اإلسالمية وكيفية التعامل معها بطريقة علمية ومنهجية.

التحليل الفكري -

لتلك المشاكل 

ومحاولة 

تجزئتها 

وتحليلها وإيجاد 

الحلول المناسبة 

 لها.

إعطاء -

الطالب 

مشاكل 

محاسبية أو 

دراسة 

حاالت 

معينة للبحث 

عن مسبباتها 

واقتراح 

 حلول لها.

2-2    

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

.القدرة على العمل في شكل مجموعات  3-1 إشراك الطالب  

مناقشة  في

 جماعية.

تقويم 

المناقشات 

 الجماعية.

منح الطالب  فريق المناقشة.القدرة على قيادة  3-2

فرصة لقيادة 

 فريق المناقشة.

تقويم الدور 

الذي يقوم به 

رئيس فريق 

 المناقشة.
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  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

تكليف الطالب  االتصال الكتابي من خالل كتابة التقارير. 4-1

بإعداد تقارير 

كتابية عن 

موضوعات يتم 

تناولها في 

 المقرر

تقويم 

التقارير 

 الكتابية.

تكليف الطالب  االتصال الشفهي من خالل العرض واإللقاء 4-2

بتقديم وعرض 

موضوعات 

معينة تتصل 

 بالمقرر.

تقويم أداء 

الطالب من 

خالل 

العرض 

 واإللقاء

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

 ال يُوجد ال يُوجد ال يُوجد 5-1

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .5

 ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة،

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

 %20 علي مدي الفصل  التقارير والواجبات المنزلية 1

 %15 علي مدي الفصل وعرض موضوع من المقرر والمناقشات الجماعيةتقديم  2

 %10 7 االختبار الدوري االول 3

 %10 12 ثانياالختبار الدوري ال 4

 %45 حسب جدول االمتحانات االمتحان النهائي 5

6    

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .د

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

ساعات  3ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 

 في االسبوع ساعات مكتبية تختلف من فصل آلخروفقا للجدول الدراسي لعضو هيئة التدريس. 
 

 

 

 
 التعلّممصادر  .ه

  :لوبةالكتب المقررة المط -في قائمة  –ـأدرج 1

معايير المحاسبة في المؤسسات المالية اإلسالمية )هيئةالمحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية  أ

 اإلسالمية( البحرين

الفرضيات والمبادئ والمحددات المحاسبية من منظور الشريعة االسالمية  د. عوض خلف العيساوي،  ب

 م.2007دار دجلة 

.هـ1417المحاسبة لعمليات المرابحة  احمد محمد الجلف، المعهد العالي للفكر اإلسالمي  -ج      
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 :(وغيرها والتقارير العلميةالمجالت ) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

1987نظرية المحاسبة المالية من منظور اسالمي د. شوقي شحاته  -           

 م.2009المحاسبة في الفكر اإلسالمية عبد الرحمن رشوان  ديبونو للطباعة والنشر  

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 

 الجمعيات والهيئات المهنية . مواقع

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1

 قاعة محاضرات تتسع لعشرين طالب

 جهاز حاسب آلي  25معمل به 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2

 

 سبورة ذكية

 
كرها، أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .3

 بها(:
 

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ز
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .1

الطالب لمعرفة آرائهم حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريساستبيانات توزع على  - .    

 لمعرفة آراء الطالب حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس Focus groupالعمل بأسلوب -

 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
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 .المراجعة الدورية للمقرر من قِبل القسم 

 .األساتذة الزائرين 

-Peer review 
 

  إجراءات تطوير التدريس: .3

 .تحديث مصادر التعلم بناء على توصيات القسم 

 .تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي 

 .تشجيع عمليات التعلم الذاتي 

 .تشجيع القراءات الخارجية 

 .تشجيع الطالب على التقديم واإللقاء 

 الطالب على المناقشات الجماعية.تشجيع -

 
 

أعضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .4

أعضاء لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة

 

من اإلجابات من قبل لجنة متخصصة بالقسممراجعة عينة   . 

 .المراجعة والتصحيح الجماعي بالقسم 

 المراجع الخارجي لعينة من أوراق إجابات الطالب.     -

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص  .5

 

متخصصة بالقسم لضمان مواكبته للتطورات يتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة  -  

.الحديثةفي التخصص    

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

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
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 قياسها واستراتيجياتطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .6

 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل معاً عم هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني  مخرجات التعلم

 لمؤهالتل

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

1-1 

بنظرية المحاسبة وأهميتها في ترشيد التعريف 
 التطبيقات المحاسبية.

معرفة مكونات نظرية المحاسبة ودورها في 

 إعداد القوائم المالية.

معرفة وسائل التحليل التي تتيح ربط النظرية 

 بفروع المحاسبة األخرى.

 المحاضرة. -

القراءات  -

 الخارجية.

المناقشات  -

 الجماعية.

استراتيجيات  استخدام

 التعلم النشط

االختبارات  -
التحريرية 
 والشفهية.

االختبارات  -

 القصيرة.

دراسة  -

 الحاالت

الواجبات  -

 المنزلية.

كيفية إعداد بحث 
يتعلق بنظرية 

 المحاسبة

1-2    

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

القدرة على تحليل القضايا المعاصرة ذات الصلة  2-1
التخصص وكيفية التعامل بالتحديات التي تواجه 

 معها بطريقة علمية ومنهجية.

التحليل الفكري لتلك 
القضايا ومحاولة تجزئتها 
وتحليلها وإيجاد الحلول 

 المناسبة لها.

إعطاء الطالب 
مشاكل محاسبية 
أو دراسات حالة 
معينة والطلب 
منهم دراستها 
 وإيجاد الحلول لها.

2-2    

2-3    
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 ؤولية ستحمل المالشخصية والعالقات مهارات  3

3-1 

 القدرة على العمل في شكل مجموعات. -

 القدرة على قيادة فريق المناقشة. -

إشراك الطالب  -
في مناقشة 

 جماعية.

منح الطالب فرصة لقيادة 

 فريق المناقشة.

تقويم  -
المناقشات 
 الجماعية.

تقويم الدور الذي 

يقوم به رئيس 

 فريق المناقشة.

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 

 تقويم المناقشات الجماعية. -

تقويم الدور الذي يقوم به رئيس فريق  -

 المناقشة.

 االتصال الكتابي من خالل كتابة التقارير. -
االتصال الشفهي من خالل العرض  -

 واإللقاء

تكليف الطالب  -
بإعداد تقارير 

كتابية عن 
موضوعات يتم 

تناولها في 
 المقرر

تكليف الطالب بتقديم 

وعرض موضوعات 

 معينة تتصل بالمقرر.

تقويم  -
التقارير 
 الكتابية.

تقويم أداء  -

الطالب 

من خالل 

العرض 

 واإللقاء
 

4-2    

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

   العمل تحت ضغوط وقت . 5-1

5-2    

 

 

 الدراسي: خالل الفصلمهام تقويم الطلبة جدول  .7

تقديم  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

1 
على مدى   التقارير والواجبات المنزلية

 الفصل

25% 

2 
على مدى  الجماعيةتقديم وعرض موضوع من المقرر، والمناقشات 

 الفصل

10% 

 %10 8 االختبار الدوري األول 3

 %20 12 البحث 4

5 
حسب جدول  االختبار النهائي

 االختبارات

35% 

6    
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 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ذ

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

 ً  ساعة اسبوعيا

 

 
 مصادر التعلّم .ي

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

- Ahmed Belkaoui  (2005) Accounting Theory, 5th Ed. Thomsom, 
USA. 

- Glautier, M W E & B Underdown (2011) Accounting Theory and 
Practice, Pitman Publishing Com. USA. 

 مبادئ ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 

Auditing: Journal of practice &theory> 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 

 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .أأ

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .4
 

 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .5
 

 

 

كرها، أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .6

 بها(:
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .س
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .6
 

 استبيانات توزع على الطالب لمعرفة آرائهم حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس. -
 لمعرفة آراء الطالب حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس Focus groupالعمل بأسلوب 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .7
 

 القسم. المراجعة الدورية للمقرر من قِبل -
 األساتذة الزائرين. -

Peer review 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .8
 

 تحديث مصادر التعلم بناء على توصيات القسم. -
 تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي. -
 تشجيع عمليات التعلم الذاتي. -
 تشجيع القراءات الخارجية. -
 تشجيع الطالب على التقديم واإللقاء. -

 الطالب على المناقشات الجماعية.تشجيع 

 

أعضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .9

أعضاء لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة

 

 ما سبق. يمكن استخدام كل

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص  .10

يتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة متخصصة بالقسم لضمان مواكبته للتطورات  -
 الحديثة في التخصص.

 ثة في التخصص.تحديث المصادر والمراجع الخاصة بالمقرر بشكل منتظم وفق التطورات الحدي -
 Power Pointاالستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم المقرر. مثل برنامج  -
 األخذ بتوصيات نتائج المراجعات الداخلية والخارجية في تحسين وتطوير المقرر بشكل متتابع -

 

 
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

 2018يناير  التاريخ  التوقيع:
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 للتقويم واالعتماد األكاديميالمركز الوطني 
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 حوكمة الشركات والمراجعة الداخلية.  :اسم المقرر  

 5405614 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 2018يناير  تاريخ التوصيف: 

 قسم المحاسبة. –كلية ادارة االعمال  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 5405614 والمراجعة الداخلية. حوكمة الشركات: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2

 )بالمقررات( ماجستير المحاسبة المهني :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (البرامجأو ). البرنامج 3

 
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 السنة األولى الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4

 ال يوجد)إن وجدت(: لهذا المقرر. المتطلبات السابقة 5

 ال يوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6

 داخل المؤسسة التعليميةالرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 
 %80 النسبة: # قاعات المحاضرات التقليدية

 

   

 %20 النسبة: # التعليم اإللكتروني
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(
    

  النسبة:  بالمراسلة
    

  النسبة:  أخرى
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف
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 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

في قسم المحاسبة حول مفهوم ومبادئ وأهداف وهياكل واستخدامات يهدف هذا المقرر إلى تنمية معرفة طالب الدراسات العليا 

حوكمة الشركات وتأثير المتغيرات الخاصة بأطر وآليات الحوكمة في تحسين األداء وحماية حقوق حملة األسهم سواء في بيئة 

 الدول المتقدمة أو الدول النامية.

ر إلى تنمية قدرات الطالب البحثية من خالل استعراض ومناقشة باإلضافة إلى الهدف المذكور أعاله، يهدف تدريس هذا المقر

احدث األبحاث العلمية المنشورة هذا بجانب جعلهم على اطالع مستمر على احدث التطورات في حوكمة الشركات من خالل 

 أبحاث حديثة ومنشورة في مجالت علمية ذات تصنيف مرتفع.

 

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
القصيرة الماضية تعتبر حوكمة الشركات من المناطق الحديثة التي بدأت اغلب جامعات العالم وأقسام المحاسبة في الفترة 

بتدريسها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير كمادة مستقلة لها أساس نظري واسع وتشعبات تطبيقية كبيرة على مستوى 

القطاعين العام والخاص. لذلك يتوقع من طالب الماجستير حين يكمل دراسة هذا المقرر أن يكون على وعي تام بهذا المفهوم 

فهم أساسه النظري لدراسته على المستوى المحلي ودراسة تأثير خصوصية الزمان والمكان على فاعلية وتطبيقاته باإلضافة إلى 

 أطره وآلياته.

باإلضافة، سوف يطعم تدريس هذا المقرر بوسائل وأدوات تعليمية من شانها تطوير قدرات الطالب في حياتهم العلمية 

Blended Learningوالعملية من خالل استخدام أسلوب  فعلى سبيل المثال ال الحصر سوف تدرس محاضرتين  ،

Virtual Classroom Systemمن خالل الفصول االفتراضية  واختبار عن طريق   E-Exam System وسوف  

فتح لهم منتدى نقاش داخل منظومة الجامعة للتعلم االلكتروني، وذلك بهدف تنمية قدراتهم في ييرسل لهم المحتوى و

 االستخدام األمثل للتقنية ووسائلها الحديثة في العملية التعليمية.

 

 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 التطور التاريخي لمفهوم حوكمة الشركات وأسباب ظهوره
 3 1 تطور أنظمة حوكمة الشركات على المستويين العالمي والمحلي

 3 1 مبادئ حوكمة الشركات
 6 2 دور مجلس اإلدارة كقلب هيكل الحوكمة في الشركات المساهمة

 6 2 دور اللجان المساندة كأهم آليات حوكمة الشركات
هيكل الملكية في جودة حوكمة الشركات تأثير  1 3 

 3 1 دور لجنة المراجعة كالذراع الرقابي لحوكمة الشركات
 3 1 المراجعة الداخلية: النشأة والتطور، والمستقبل

 3 1 استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي
 6 2 لجنة المراجعة و المراجعة الداخلية
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)المسئولية االجتماعية، رواتب ومكافآت الرؤساء موضوعات معاصرة في الحوكمة 
 التنفيذيين، إدارة األرباح، القيمة المشتركة .. الخ(

2 6 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 اختبارات 6 15   24 ساعات التدريس الفعلية

      3 المعتمدةالساعات 

 

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد 
 ساعات 9
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 قياسها واستراتيجياتطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم 

 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً 

 ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

 ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت اإلطار الوطني  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 لمؤهالتل

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

1-1 
فهم واستيعاب العالقة التي تربط مثلث اإلنتاج 

الحديث )المساهم، اإلدارة، جهاز حوكمة 

 الشركات( في الشركات المساهمة.

 

كون المقرر جزء من 

رنامج دراسات عليا يعتمد ب

بشكل أساسي على تطوير 

القدرات البحثية 

والشخصية للطالب من 

حيث القدرة على فهم 

األساس النظري والنقد 

العلمي، فان تدريس المقرر 

بشكل عام يعتمد على 

النقاش المباشر من خالل 

المحاضرات والغير مباشر 

من خالل استخدام وسائل 

نية الحديثة مثل التق

Learning 

Management 

System (LMS) .

باإلضافة، فان الطالب 

مكلفون بالقيام باستعراض 

ألبحاث علمية منشورة 

حديثة وذلك لتمنية قدراتهم 

في اإللقاء واالستعراض 

باإلضافة إلى النقد 

والوقوف على نقاط 

الضعف في األبحاث 

العلمية. أيضا، فهم مكلفون 

لومة بالبحث عن المع

والدراسات ذات العالقة 

ة عبر االنترنت في محاول

لمساعدتهم الكتساب 

 (%60االختبار النهائي )

استعراض ومناقشة بحث علمي 

 (%20منشور )

البحث عبر االنترنت وقواعد 

البيانات عن معلومة أو حالة 

 (%10عملية )

الحضور والتفاعل أثناء 

 (%10حاضرات )الم
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المهارات الخاصة بالبحث 

 عبر االنترنت.

 

تلمس دور أجهزة حوكمة الشركات في  1-2

تمثيل حملة األسهم والحفاظ على حقوقهم 

 وتنميتها.

. 

 

  

طبيعة والية أنظمة حوكمة الشركات  1-3

المستخدمة في الدول عامة وفي السعودية 

 خاصة.

 

  

دراسة وفهم دور جهاز الرقابة الداخلية في  4-1

بلجنة المراجعة الشركات المساهمة وعالقته 

ومسئوليته في اكتشاف الغش  وإدارة المنشاة

 واألخطاء.

 

  

فهم االتجاه العام لألبحاث الخاصة بحوكمة  5-1

 الشركات من حيث حداثتها وأهميتها

  

 المعرفيةالمهارات  2

طر حوكمة الشركات أليات وآالقدرة على الربط بين  2-1

 المختلفة وثقافة وخلفيات المجتمعات.

 

من خالل المحاضرات باإلضافة 

إلى تكليف الطالب باستعراض 

أبحاث حديثة تحتوي على هياكل 

بحثية ومنهجيات واضحة من 

شانها إيصال تلك المهارات 

 .بسهولة ووضوح

 

عن طريق المناقشة الشفهية 

أثناء المحاضرات هذا بجانب 

تلمس بعض هذه المهارات 

 أثناء االختبار النهائي.

 

من خالل  المواضيع البحثية الهامةالقدرة على اختيار  2-2

 تلمس تحديات الواقع والفجوات في الدراسات السابقة

 

  

القدرة على بناء بحث في مجالي المحاسبة وحوكمة  2-3

 الشركات

. 

 

  

اإللمام الكافي بالمنهجيات البحثية المستخدمة في أبحاث  4-2

 حوكمة الشركات

 

  

 جمع البيانات بناء على المنهجية المختارةالقدرة على  5-2

 

  

القدرة على الربط بين أسئلة البحث والنتائج وتلمس  6-2

 التضمينات النظرية والعملية للنتائج

  

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3
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3-1 
فن اإللقاء وآداب الحوار العلمي باإلضافة إلى األمانة العلمية 

 أو االستشهاد باآلراء واألقوال.أثناء الكتابة 

 

من خالل النقاش المباشر أثناء 

المحاضرات باإلضافة إلى تزويد 

الطالب بمقاالت أو قصاصات 

 تشير إلى مثل تلك المهارات.

 

عن طريق المناقشة الشفهية 

أثناء المحاضرات هذا 

بجانب تلمس بعض هذه 

المهارات أثناء االختبار 

 النهائي

 

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 
تنمية قدرات الطالب في استعراض األبحاث 

واألفكار عن طريق استخدام البرامج 

 المخصصة لذلك

 

سوف يفرض على الطالب 

استخدام قواعد البيانات 

ومحركات البحث للوصول 

إلى األبحاث المقررة عليهم 

استخدام وذلك لتدريبهم على 

واالستفادة من تلك الوسائل 

التقنية. باإلضافة سوف يستفاد 

من نظام التعلم االلكتروني 

داخل الجامعة بتقرير 

محاضرتين باستخدام الفصول 

االفتراضية وعمل بعض 

االختبارات باستخدام نظام 

االختبارات االلكترونية. كل 

ذلك من اجل تطوير قدرات 

 الطالب لالستفادة من التقنية

 الحديثة في العملية التعليمية.

 

من خالل المحاضرات 

 النقاشات.

 

اكتساب الطالب قدرة البحث عن المعلومات  4-2

باستخدام قواعد البيانات ومحركات البحث 

 الخاصة بذلك

 

  

تطوير قدرات الطالب في استخدام أدوات التعلم  

االلكتروني والتعليم عن بعد )مثل الفصول 

 واالختبارات االلكترونية وغيرها(االفتراضية 

 

  

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول 

تقديم  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 استعراض بحث ومناقشته 1
منتصف الفصل 
 الدراسي

20 
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 حالة عملية يدرسها الطالب 2
منتصف الفصل 
 الدراسي

10 

 مناقشة أفكار وأبحاث اآلخرين + مواظبة 3
أثناء كل 
 استعراض

٥+  ٥  

 االختبار النهائي 4
نهاية الفصل 
 الدراسي

60 

5    

6    

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

 ساعات 3 

 

 
 مصادر التعلّم

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 (, د. محمد مصطفى سليمان200٩دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري, )

 (, د. أمين السيد احمد لطفي2010المراجعة وحوكمة الشركات, )

Solomon, J.F. 2007. Corporate Governance and Accountability, (2nd ed.), Wiley: New York. 

 

 

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 .جميع قواعد البيانات التي توفر دراسات في حوكمة الشركات

Corporate Governance: An International Review 

Saudi Arabian Monetary Agency, Available at :http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/ Pages/Home.aspx 

Capital Market Authority. Available at: http://www. cma.org.sa 

Code of Corporate Governance in Saudi Arabia. Available at: http://www.cma.org.sa/Ar/ Pages/Implementing 

Directors’ Remuneration Report Regulations (2002). Available from: http://www.opsi .gov.uk 

FRC (2012): The Combined Code on Corporate Governance, Financial Reporting Council, UK. 

orporate Governance Standards. , CListed company manual: section 303ANew York Stock Exchange. 2004. 
/www.nyse.com/regulation/listed 
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

http://www.cma.org.sa/Ar/
http://www.nyse.com/regulation/listed/
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 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 

 المطلوبةالمرافق 

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات، 
 

فصل تقليدي يحتوي على سبورة وجهاز عرض باإلضافة إلى معمل حاسب لمرة واحدة لعمل اختبار الكتروني. باإلضافة إلى 

 تعلم الكترونينظام نظام فصول افتراضية و

 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر 
 

 

 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها
 

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 

من الطالب، قبل وأثناء وبعد تدريس أو الراجعة سوف يتم استخدام مجموعة من الطرق للحصول على التغذية العكسية 

المقرر، أوالً في أول محاضرة سوف يتم استعراض أساليب وطرق التدريس ومناقشتها مع الطالب واخذ آراءهم 

 ً أثناء تدريس المقرر من خالل تلمس مدى استيعابهم للتدرج في إعطاء المقرر وما إذا كان التوقف  واقتراحاتهم، ثانيا

 ً بعد االنتهاء من تدريس المقرر وقبل االمتحان النهائي سوف يوزع نموذج ال  عند احد الجزئيات يعتبر ضروري، ثالثا

إبداء الرأي يحتوي على مرئيات الطالب  يحتوي على معلومات شخصية للطالب إلعطاء مساحة اكبر من الحرية في

 حول نقاط الضعف والقوة في المقرر واقتراحاتهم لتطوير المقرر أو أساليب التدريس.

 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق
 

 

 س بشكل دوري  سوف يتم االستئناس برأي هيئة التدريس بالقسم حول المقرر والمحتوى وطرق التدري
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 إجراءات تطوير التدريس:
 

من خالل مدخالت التغذية العكسية وتجديد الدراسات واألبحاث المستخدمة بشكل دوري، هذا باإلضافة إلى زيادة االعتماد على 

 أدوات التعلم االلكتروني بشكل تدريجي ومستمر.

 

 

أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

تدريس  أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   تدريس

 من مؤسسة أخرى(:

 
 سوف يتم االعتماد على سياسات القسم بهذا الخصوص

 

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص 

 
 من خالل تلمس مدى استيعاب الطالب للمحتوى ومدى تحقيقه لألهداف المعد من اجلها.

 
 

 
  

 أ.د احمــــــــد محمـــــــد كامــــــل سالـــــــــم :منسق البرنامجسم ا
    

 2018يناير  التاريخ أحــــــــمد كامــــــلــــــــــ التوقيع:
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 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 يف حماسبة التكاليف متقدمة دراسات :اسم المقرر 
 5405615 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

  جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 2018 تاريخ التوصيف: 

 قسم المحاسبة  -إدارة األعمال كلية  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت

    5405615      في محاسبة التكاليف متقدمة دراسات :ورمزه . اسم المقرر الدراسي1

13 

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .7

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .8
 ماجستير المحاسبة المهنى

 األولالمستوى  الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الدراسي. السنة أو المستوى 4 .9

 اليوجد )إن وجدت(: السابقة لهذا المقرر. المتطلبات 5 .10

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .11

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .12

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 60 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .و
 

   

 10 النسبة:  اإللكترونيالتعليم  .ز
    

 10 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ح
    

 10 النسبة:  بالمراسلة .ط
    

 10 النسبة:  أخرى .ي
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ث
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 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

 تقويم نظم التكاليف -1

 تصميم نظام التكاليف الفعلية -2

 تصميم نظام التكاليف المعيارية  -3

 نظام تكاليف األنشطة -4

 نظام التكلفة المستهدفة -5

 المحاسبة عن تكالبف الجودة -6

 تطور الرقابة على العنصر البشري  -7

  تقارير التكاليف ومحاسبة المسؤولية -8

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

   

العالمية والدولية والمحلية في ينم تطوير وتحسين المقرر الدراسي من خالل متابعة التطورات 

اإلبحاث المنشورة في المجالت العلمية المسجلة ، باإلضافة الى الدراسات و المنشأت المختلفة

 Emerald  Meditariعلى قواعد البيانات العالمية وبشكل خاص المجالت المنشورة في 

Accountancy Research ،  وكذلك ما يصدر من إرشادات دولية للجنة المحاسبة اإلدارية

مع مراعاة التغيير في التابعة لألتحاد الدولي للمحاسبين، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

 المحتوى تبعاُ لذلك.

  

 

 (. البرنامج التعريفية أودليل مستخدمة في النشرةالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ح

 وصف عام للمقرر:
، ومفهومها وأهميتها وأهدافها،  وخصائص  بمحاسبة التكاليفتمكين الطالب من اكتساب معرفة عميقة  الىالمقرر  يسعى هذا 

ب تحسينها ، وكذلك العوامل المؤثرة عليها ، وطرق قياسها وأسالي بمحاسبة التكاليفوسمات إدارة الجودة الشاملة ومبادئ 

وماهي المقومات الالزمة لتطبيقها ، والمعوقات التي تواجهها وكيفية التعامل معها، وأيضا تعريف الطالب بنظريات وأدوات 

 ، وكيفية قياس مستوى األداء والتحسين المستمر، والهيئات والمؤسسات المنوطة بالمملكة العربية السعودية. بمحاسبة التكاليف

 

 

 التي  ينبغي تناولها:الموضوعات  .8

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 2 دراسات في مفهوم وتطبيقات التكلفة

 3 1 تصميم نظم التكاليف

 3 2 دراسات في نظام التكاليف المعيارية

 9 2 دراسات في نظام تكاليف األنشطة

 9 2 دراسات في نظام التكلفة المستهدفة

تكالبف الجودةالمحاسبة عن   1 3 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

94 

 

 3 2 دراسات في الرقابة على التكلفة

 3 1 تقارير التكاليف ومحاسبة المسؤولية

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .9

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 - 6 - - 39 ساعات التدريس الفعلية

      45 الساعات المعتمدة

 

ال  أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .10

 يوجد
 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .11 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 
 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

المفاهيم المتقدمة للمشاكل المحاسبية  إدراك 1-1

 المعاصرة.
 

 المحاضرة  -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

تحفيز الطالب لقراءة أحدث -

 الموضوعات في التدقيق.

توجيه الطالب للدوريات -

 االجنبية في هذا المجال..

مناقشة ابحاث الطالب في -

 المحاضرة

 االختبارات الدورية-
 حاالت دراسية-
 المشاركة-
 االختبار النهائي-

إدراك المعالجات المحاسبية المفضلة والبديلة  1-2

 المعاصرة للمشاكل المحاسبية
 

 المحاضرة -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

تحفيز الطالب لقراءة أحدث -

 الموضوعات في التدقيق.

االختبارات الدورية-  
حاالت دراسية-  
المشاركة-  
االختبار النهائي-  
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توجيه الطالب للدوريات -

 االجنبية في هذا المجال..

مناقشة ابحاث الطالب في -

 المحاضرة

إدراك األثار المختلفة للمعالجات المحاسبية  1-3

 للمشاكل المحاسبية المعاصرة 
 

 المحاضرة  -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

 

االختبارات الدورية-  
حاالت دراسية-  
المشاركة-  
االختبار النهائي-  

إدراك  كيفية دراسة / بحث المشاكل المحاسبية  1-4

الالزمة مع الدول األخرى وعمل المقارنات 

 والتى تطبق معالجات مختلفة

 

تحفيز الطالب لقراءة أحدث -

 الموضوعات في التدقيق.

توجيه الطالب للدوريات -

 االجنبية في هذا المجال..

مناقشة ابحاث الطالب في -

 المحاضرة

 

معرفة أثار المعالجات المحاسبية للمشاكل  1-5

 على المنافسة واألسواقالمختلفة 

  

 المعرفيةالمهارات  2

يستخلص أهم التطورات في المعايير  -1 2-1

الدولية والمحلية المتعلقة بالمشاكل المحاسبية 

 المختلفة
 

التعلم النشط  –التعلم التعاوني 

 –العصف الذهني  –أبحاث  –

حل  –األسئلة التأملية 

 المشكالت

 اإلختبارات الموضوعية 

 تقويم األقران  –

 تقويم األبحاث والتقارير –

يُطبق التطورات المتعلقة بالمشاكل المحاسبية  2-2

 المختلفة على البيانات المالية
 

التعلم النشط  –التعلم التعاوني 

 –العصف الذهني  –أبحاث  –

حل  –األسئلة التأملية 

 المشكالت

 اإلختبارات الموضوعية 

 تقويم األقران  –

 تقويم األبحاث والتقارير –

ورات في المعالجة المحاسبية طيحلل أسباب الت 2-3

 للمشاكل المحاسبية موضوع الدراسة

التعلم النشط  –التعلم التعاوني 

 –العصف الذهني  –أبحاث  –

حل  –األسئلة التأملية 

 المشكالت

 اإلختبارات الموضوعية 

 تقويم األقران  –

 تقويم األبحاث والتقارير –

المختلفة للحلول المقترحة للمشاكل يُقيم البدائل  2-4

 المحاسبية موضوع الدراسة
 

  

يقارن بين نتائج البدائل المختلفة للحلول المقترحة  2-5

للمشاكل المحاسبية موضوع الدراسة على 

 البيانات المالية
 

  

تصميم النماذج المحاسبية لمعالجة المشاكل  2-6

 المحاسبية موضوع الدراسة

  

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3
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القدرة على العمل اإليجابي ضمن الفريق  -1 3-1

 الواحد.

القدرة على التعاون في إعداد األوراق  -2

 البحثية وكتابة التقارير والمقاالت.

القدرة على تطبيق الممارسات المحاسبية في  -3

 المواقف المختلفة.

 الصغيرة المجموعات-

 المناقشة-

 اإلدارة الذاتية للمجمعات -

واجبات  مشروعات أو-

جماعية مع تكليفات فردية 

 -داخل المجموعة

 

  األقران تقويم-

ت الفردية ماتقويم اإلسها-

 ةفي التكليفات الجماعي

القدرة على تحمل المسؤولية المهنية تجاه  -1 3-2

 المجتمع والمؤسسات المالية.

في  القدرة على اإلبداع واإلبتكار والتميز -2

 األداء المهني.

القدرة على اإلتصال مع الزمالء المهنيين  -3

 والمنظمة المهنية التى ينتمي اليها.

القدرة على احترام القوانين واألنظمة  -4

 والتعليمات المهنية وذات العالقة بالمهنة.

 الصغيرة المجموعات

 المناقشة-

 اإلدارة الذاتية للمجمعات -

واجبات  مشروعات أو-

تكليفات فردية جماعية مع 

 -داخل المجموعة

 

 تقويم األقران -

ت الفردية ماتقويم اإلسها-

 في التكليفات الجماعية

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

التواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل  .1 4-1

 . 

 التواصل بفاعلية خارج مجموعات العمل .2

البحث عن المعلومات على المواقع  .3

 المختلفة في االنترنت. 

تحدد من خالل تحديد الدقة في المعلومات  .4

 التى تحاول الحصول عليها

تقديم التفسيرات ذات العالقة بعمليات  .5

 حساسة .

 التأكد من مدى فهم المستقبل للرسالة . .6

 عدم المبالغة في الحديث عن النفس  .7
 

 مجموعات على النت-

تكليفات بتحضير عروض  -

 تقديمية أو تقارير وإلقائها

واجبات فردية تتطلب البحث -

باالعتماد شبكة المعلومات أو 

 تقنيات معلوماتية أخرى 

 

ختبارات تشتمل على ا-

تعتمد على معامالت أسئلة 

 إحصائية

تقويم األبحاث المعتمدة -

على تقنيات المعلومات 

 المختلفة

 السؤالصياغة االسلوب وليس  .1 4-2

 تقيد التغذية الراجعة ألشياء معينة .2

مساعدة الطالب فى تقبل النقد عند إعطاء  .3

 تغذية راجعة ايجابية

 بناء الثقة بين اعضاء الفريق .4

 ترقية مناخ داعم .5

 مجموعات على النت -

تكليفات بتحضير عروض  -

 تقديمية أو تقارير وإلقائها

تتطلب البحث واجبات فردية -

باالعتماد شبكة المعلومات أو 

 تقنيات معلوماتية أخرى

ختبارات تشتمل على ا-

تعتمد على معامالت أسئلة 

 إحصائية

تقويم األبحاث المعتمدة -

على تقنيات المعلومات 

 المختلفة
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يمنع تجاهل بعض المالحظات من  .6

 الطالب

 االعتراف بالتغذية الراجعة  .7

 االعتراف بالنقاط الصحيحة .8

  سماعةمتابعة الوقت لترتيب ما تم  .9

درجة اليسر والسهولة في تدفق  .10

تلك المعلومات دون عوائق مادية أو 

 إنسانية .

مدى القدرة على نقل المعنى الذي  .11

 أراده المرسل.

مدى القدرة على إشباع حاجة المستقبل 

 للمعلومات .

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

   ال تنطبق 5-1

   ال تنطبق 5-2

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .12

تقديم  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %20 4  إختبار- بحوث -تقارير -مقاالت 1

 %20 8 إختبار نصفي 2

 %60 16 نهائي إختبار 4

 

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ر

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

 باألسبوعساعات مكتبية  4

 

 
 مصادر التعلّم .بب

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

ترجمة ، محمد  المحاسبة اإلدارية،(، 2002ري إتش جاريسون، و إريك نورين، ) -1

 عصام الدين زايد، ومراجعة احمد حامد حجاج،  دار المريخ للنشر والتوزيع، السعودية
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، دار صفاء للنشر والتوزيع، التكاليف المعياريةمحاسبة (، 2011جمعة، أحمد حلمي، ) -2

 عمان، األردن.

، قسم المحاسبة، كلية المحاسبة اإلدارية المتقدمة(، 2000حسين، أحمد حسين على، ) -3

 التجارة، جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية، مصر.
، ترجمة أحمد حامد خجاج، الجزء مدخل إداري -محاسبة التكاليفهورنجرن، تشارلز،  -4

 ول، دار المريخ للنشر، السعودية.األ
، ترجمة أحمد حامد خجاج، الجزء الثاني، مدخل إداري -محاسبة التكاليفهورنجرن، تشارلز، 

 دار المريخ للنشر، السعودية.

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

1- - Garrison, R. H. , Noreen, E. W. and Brewer, P. C.,  (2006), 

Managerial Accounting, 11ed., McGraw-Hill Irwin, USA 

2- Horngren, Charles T,D. Srikant, Foster, G., (2007), Cost 

Accounting: A Managerial Emphasis, Prentice Hall, USA 

3- IFAC, Managerial Accounting Committee, (2009), Evaluating and 

Improving Costing in Organizations, International Good Practice 

Guidance,  IFAC, NY, USA. 

 www.socpa.org.sa الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ، السعودية،  -4

 الكتب و المراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية ، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بها(  -5
 المجلة العلمية لألقتصاد والتجارة، كلية التجارة ، جامعة عين شمش. .1

 ، قسم المحاسبة ، كلية التجارة، جامعة عين شمس.يمجلة الفكر المحاسب .2

 ارة، جامعة المنصورة.المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التج .3

 مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية. .4

 مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين،كلية التجارة، جامعة القاهرة. .5

 المجلة األردنية إلدارة األعمال، الجامعة األردنية. .6

 مجلة العلوم اإلدارية، جامعة الكويت. .7

 البحرين.مجلة المحاسبة العربية، جامعة  .8

 مجلة اإلداري، معهد اإلدارة العامة، عمان. .9

 مجلة اإلقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة .10

 مجلة اإلقتصاد  والتجارة، جامعة القصيم، الفصيم. .11

12. Accounting review, EBSCO. 

13. Accounting, Organization and Society, EBSCO. 

http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Charles+Horngren&Download=1&SearchTerm=Charles+Horngren
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Srikant+Datar&Download=1&SearchTerm=+Srikant+Datar
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Madhav+Rajan&Download=1&SearchTerm=+Madhav+Rajan
http://www.socpa.org.sa/
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14. Managerial Auditing Journal. EBSCO. 

6- International Accounting Research, EBSCO.-15         

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 6
 مجلة المدير المالي اإللكترونية  -

1. www. ifac.org 

emerald -2 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 7
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 المطلوبةالمرافق  .تت

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .7
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 غرفة مكتب لعضو هيئة التدريس -1

 غرفة لالجهزة واالدوات الكهربائية -2

 غرفة مخزن-3

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .8
 

 توفير جهاز حاسب رئيس للمدرس  -1

 جهاز حاسب للعرض وملحقاته -2

 توفير خط االنترنت -3

  لوحة تعليمية تفاعلية-4

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .9

 بها(:قائمة 

 ماكنة تصوير ورقي  .1

 طابعة ليزر .2

 جهاز ماسح ضوئي .3

 جهاز االستقطاب للشفافيات  .4

 مستلزمات قرطاسيه  .5
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ش
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .11

 

 تصميم استبانة معتمدة من القسم لتوزيعها بين الطلبة لتقيم فعالية التدريس . - -1

 تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة للحوار والمناقشة . -2

 عقد لقاءات فردية او جماعية مع الطلبة لالستماع الى مالحظاتهم . -3

 يستوظيف االستبانة االلكترونية الموحدة لتقييم المقرر وفاعلية التدر -4

 التغذية المباشرة من خالل نتائج االختبارات . -5

 النتائج اإلحصائية لتقويم المقرر. -6

 مدى مشاركة الطالب في المناقشة والحوار. .7

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .12

تبادل الحضور العضاء القسم للمحاضرات وتبادل االراء حول اداء عضو هيئة  .1

 التدريس

 مناقشة القسم للتقارير التي ترد من االعضاء لتطوير االداء .2

تنظيم معرض للوسائل التعليمية ومتابعة اداء اعضاء هيئة التدريس من خالل انتاج  .3

 الطالب

 اإلشراف الخارجي  .4

 نتائج تعلم المتعلمين. .5

 التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس وفق محكات التقييم الذاتي .6

 تطوير التدريس:إجراءات  .13
 

 متابعة المستحدثات العلمية والتربوية المتعلقة بطرق التدريس الخاصة بالمقرر. -1

 الدمج بين التعليم االعتيادي بالغرفة الصفية والتعليم عن بعد. -2

االشتراك مع المؤسسات والجهات التقنية في المجتمع لتوفير التدريب والممارسة للطلبة  -3
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 الجامعات الداخلية والخارجية في مجال علم النفس النمو.االستفادة من خبرات  -4

 تحديث المقرر وفق االتجاهات الحديثة أو ما يستجد من نتائج الدراسات العلمية.  -5

 االهتمام بالمراجع العلمية الحديثة . .13

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .14

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريسأعضاء 

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة

 

 المشاركة الجماعية العضاء هيئة التدريس في بناء فقرات االختبارات النهائية  -1
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 تبادل عينات من اعمال الطلبة بين اعضاء هيئة التدريس وتقييمها من قبلهم  -2

راء وتعليقات المختصين آتنظيم معرض سنوي يشمل اعمال الطلبة ومالحظة  -3
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 توصيف مقرر دراسي نموذج
 

 جامعة ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 1440 تاريخ التوصيف: 

 إدارة االعمال                                                              المحاسبة :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 5405616 .دراسات متقدمة في المحاسبة االدارية: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1

 ساعات معتمدة 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .13

 ماجستيرالمحاسبة المهنى :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .14

 الفصل الدراسي الثانيالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .15

 التوجد )إن وجدت(: المتطلبات السابقة لهذا المقرر. 5 .16

 مشاكل محاسبية معاصرةهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .17

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .18

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %70 النسبة: تقليدية قاعات المحاضرات التقليدية .ك
 

   

 %15 النسبة: الكتروني التعليم اإللكتروني .ل
    

 %15 النسبة: مدمج تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .م
    

  النسبة:  بالمراسلة .ن
    

  النسبة:  أخرى .س
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ح
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إدراك الدارس للدراسات المتعلقة بالتطورات والمستجدات العالمية و  هوهذه المادة  إن الهدف الرئيس

:اإلقليمية في المحاسبة اإلدارية و تشمل  

دور المحاسبة اإلدارية التطور في  -1  

لالمركزية والتسعير الداخلي -2  

الجودة الشاملة-3   

نظم اإلنتاج المرنة والتوقيت المنضبط -4  

نظرية القيود -5  

األداءتقييم  -6  

تطوير خطط الحوافز والمكافأت -7  

النموذج المتوازن لقياس اإلداء -8  
 

 . )مثل االستخدام المتزايد لتقنيةالمقرر الدراسي  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  الدراسة(.   المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال

م تطوير وتحسين المقرر الدراسي من خالل متابعة التطورات العالمية والدولية والمحلية في المنشأت تي

المختلفة ، باإلضافة الى الدراسات واإلبحاث المنشورة في المجالت العلمية المسجلة على قواعد البيانات 

،  وكذلك Emerald  Meditari Accountancy Researchالعالمية وبشكل خاص المجالت المنشورة في 

ما يصدر من إرشادات دولية للجنة المحاسبة اإلدارية التابعة لألتحاد الدولي للمحاسبين، الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونيين، مع مراعاة التغيير في المحتوى تبعاُ لذلك.

 
 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلبالطريقة نفسها الالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .خ

 وصف عام للمقرر:

يسعي هذا المقررالي تزويد الطالب باحدث المعارف المرتبطة بالمحاسبة االدارية ذلك من خالل استعراض 

والرقابة وإتخاذ احدث ما تم التوصل اليه في هذ المجال لتمكين االدارة بجميع مستوياتها من التخطيط 

 القرارات بالكفاءة المطلوبة.
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .15

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 تطور دور المحاسبة اإلدارية في اتخاذ القرارات

 6 2 الالمركزية والتسعير الداخلي

 6 2 التحسين المستمر والجودة الشاملة

 6 2 المرنة والتوقيت المنضبطنظم اإلنتاج 

 6 2 نظرية القيود

 3 1 دراسات في تطوير خطط الحوافز والمكافآت

 3 1 دور المحاسبة اإلدارية في التقارير القطاعية

 6 2 دراسات في سلسلة القيمة وتقييم األداء
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .16

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 6 6   33 ساعات التدريس الفعلية

 45 6 6   33 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً: ال توجدخالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .17
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .18 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  ،لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم

 مقررلل

 طرق التقويم

 المعرفة 1

المحاضرة والحوار  .للمحاسبة االداريةإدراك المفاهيم المتقدمة - 1-1

 والمناقشات

 االختبارات

ورش العمل والعصف  االداريةإدراك المعالجات المحاسبية المفضلة والبديلة لمشاكل المحاسبة ا 1-2

 الذهني

تقويم ورش 

 العمل

 تقويم البحوث كتابة بحوث قصيرة المرتيطة بالمحاسبة االداريةإدراك  كيفية دراسة / بحث المشاكل  1-3

 المعرفيةالمهارات  2

المديريين بجميع مستوياتهم في القدرة على تحليل المشاكل المحاسبية  2-1

بطريقة علمية واقتراح سبل معالجتها  وكيفية التعامل معهاالسلم االداري 

 ومنهجية.

التحليل الفكري لتلك 

ومحاولة  المشاكل

تجزئتها وتحليلها وإيجاد 

 لها.الحلول المناسبة 

إعطاء الطالب -

مشاكل محاسبية 

ترتبط بالتخطيط 

والرقابة واتخاذ 

القرارات 

واقتراح حلول 

 لها

2-2    

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

إشراك الطالب في   القدرة على العمل في شكل مجموعات.  3-1

  مناقشة جماعية.

تقويم 

المناقشات 

 الجماعية.

منح الطالب فرصة   القدرة على قيادة فريق المناقشة.  3-2

 لقيادة فريق المناقشة.

تقويم الدور 

الذي يقوم به 

رئيس فريق 

 المناقشة.

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

تكليف الطالب بإعداد  االتصال الكتابي من خالل كتابة التقارير. 4-1

عن تقارير كتابية 

موضوعات يتم تناولها 

 في المقرر

تقويم التقارير 

 الكتابية
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تكليف الطالب بتقديم  االتصال الشفهي من خالل العرض واإللقاء 4-2

وعرض موضوعات 

 معينة تتصل بالمقرر.

تقويم أداء 

الطالب من 

خالل العرض 

 واإللقاء

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

5-1    

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .19

 ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة،

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %20 علي مدي الفصل  التقارير والواجبات المنزلية 1

 %15 علي مدي الفصل من المقرر والمناقشات الجماعية تقديم وعرض موضوع 2

 %10 7 االختبار الدوري االول 3

 %10 12 االختبار الدوري الثاني 4

 %45 حسب جدول االمتحانات  االمتحان النهائي 5

6    

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ز

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 

 ساعات في االسبوع ساعات مكتبية تختلف من فصل آلخروفقا للجدول الدراسي لعضو هيئة التدريس. 3أـ 

 كتروني والشبكات االجتماعية.ب ـ التواصل عبر البريد االل

 
 

 
 مصادر التعلّم .ثث

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  .1

 (، المحاسبة اإلدارية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2011جمعة، أحمد حلمي، ) -1

زايد، (، المحاسبة اإلدارية، ترجمة ، محمد عصام الدين 2002ري إتش جاريسون، و إريك نورين، ) -2

 ومراجعة احمد حامد حجاج،  دار المريخ للنشر والتوزيع، السعودية.

(، المحاسبة اإلدارية المتقدمة، قسم المحاسبة، كلية التجارة، جامعة 2000حسين، أحمد حسين على، ) -3

 اإلسكندرية ، اإلسكندرية، مصر.

الجزء األول، دار  مدخل إداري، ترجمة أحمد حامد خجاج، -هورنجرن، تشارلز، محاسبة التكاليف -4

 المريخ للنشر، السعودية.

مدخل إداري، ترجمة أحمد حامد خجاج، الجزء الثاني، دار  -هورنجرن، تشارلز، محاسبة التكاليف-5

 المريخ للنشر، السعودية.

 6-Garrison, R. H. , Noreen, E. W. and Brewer, P. C.,  (2006), Managerial 

Accounting, 11ed., McGraw-Hill Irwin, USA 
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7-Horngren, Charles T,D. Srikant, Foster, G., (2007), Cost Accounting: A 

Managerial Emphasis, Prentice Hall, USA 

 
 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج  .2

 التجارة ، جامعة عين شمش.المجلة العلمية لألقتصاد والتجارة، كلية  .1

 مجلة الفكر المحاسبي، قسم المحاسبة ، كلية التجارة، جامعة عين شمس. .2

 المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة. .3

 مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية. .4

 التجارة، جامعة القاهرة.مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين،كلية  .5

 المجلة األردنية إلدارة األعمال، الجامعة األردنية. .6

 مجلة العلوم اإلدارية، جامعة الكويت. .7

 مجلة المحاسبة العربية، جامعة البحرين. .8

 مجلة اإلداري، معهد اإلدارة العامة، عمان. .9

 مجلة اإلقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة .10

 مجلة اإلقتصاد  والتجارة، جامعة القصيم، الفصيم. .11

12. Accounting review, EBSCO. 

13. Accounting, Organization and Society, EBSCO. 

14. Managerial Auditing Journal. EBSCO. 

15. International Accounting Research, EBSCO. 

  

 :اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع واإللكترونية  أدرج المواد. 3

 www. ifac.org 

 emerald 
 

 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج  .3

 .PowerPointالتدريس باستخدام العروض التقديمية -أ

 استخدام فعاليات السبورة الذكية-ب

 األفالم التعليميةج ـ
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .جج

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .10

 طالبا 20قاعة تسع  
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 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .11
 

 سبورة ذكية
 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .12

 قائمة بها(:
 

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ص
      استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .16

 تصميم استبانة معتمدة من القسم لتوزيعها بين الطلبة لتقيم فعالية التدريس .ـ 1

 تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة للحوار والمناقشة . .17

 ردية او جماعية مع الطلبة لالستماع الى مالحظاتهم .عقد لقاءات ف .18

 توظيف االستبانة االلكترونية الموحدة لتقييم المقرر وفاعلية التدريس .19

 التغذية المباشرة من خالل نتائج االختبارات . .20

 .النتائج اإلحصائية لتقويم المقرر .21

   يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق

 تبادل الحضور العضاء القسم للمحاضرات وتبادل االراء حول اداء عضو هيئة التدريسـ 1

 مناقشة القسم للتقارير التي ترد من االعضاء لتطوير االداءـ  2

 تنظيم معرض للوسائل التعليمية ومتابعة اداء اعضاء هيئة التدريس من خالل انتاج الطالبـ 3

 اإلشراف الخارجي ـ 4

 لم المتعلمين.نتائج تعـ 5

 التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس وفق محكات التقييم الذاتيـ 6
 

 إجراءات تطوير التدريس:

 متابعة المستحدثات العلمية والتربوية المتعلقة بطرق التدريس الخاصة بالمقرر. 

 الدمج بين التعليم االعتيادي بالغرفة الصفية والتعليم عن بعد.

 والجهات التقنية في المجتمع لتوفير التدريب والممارسة للطلبة .االشتراك مع المؤسسات 

 االستفادة من خبرات الجامعات الداخلية والخارجية في مجال علم النفس النمو.

 تحديث المقرر وفق االتجاهات الحديثة أو ما يستجد من نتائج الدراسات العلمية. 
 االهتمام بالمراجع العلمية الحديثة .       

 

 

 

أعضاء جراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إ

 أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

  تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 المشاركة الجماعية العضاء هيئة التدريس في بناء فقرات االختبارات النهائية  .1

 تبادل عينات من اعمال الطلبة بين اعضاء هيئة التدريس وتقييمها من قبلهم  .2

 تنظيم معرض سنوي يشمل اعمال الطلبة ومالحظة اراء وتعليقات المختصين بالموضوع  .3

 قديم خبراتهم للطلبة وتقييم اعمال الطلبةاستضافة مجموعة من الخبراء والمختصين لت .4

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة مدرسين  مستقلين. .5

 تكليف عضو من نفس التخصص بمراجعة التصحيح وفق نموذج اإلجابة. .6

 تصحيح عينة عشوائية من أوراق اإلجابة للطالب .7

  الدراسي والتخطيط لتطويره: ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقررِص 

 االطالع على نتائج وتعليقات الطلبة المتعلقة بتقييم المادة الدراسية واألخذ بها -1

 مناقشة التقارير الفصلية المكتوبة من قبل اعضاء هيئة التدريس -2

 مقارنة توصيف المقرر مع توصيفات المقررات المشابهة في الجامعات المحلية والعالمية  -3

 مجموعة المعايير والمحكات المحلية والعالمية لالعتماد والعمل على التوافق معهااالطالع على  -4

 االطالع على التقارير والتوصيات الدورية التي ترد من لجنة االعتماد االكاديمي واالخذ بها -5

 االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر -6

 لمين تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتع -7

 وضع خطط للتحسين والتطوير -8

 

 
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
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 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 مناهج البحث العلمي  :المقرر اسم  

 5405617 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

  جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 2018  تاريخ التوصيف: 

 قسم المحاسبة  -إدارة األعمال كلية  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ

 5405617مناهج البحث العلمي : ورمزه الدراسي. اسم المقرر 1

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .19

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .20
 الماجستير المهنى في المحاسبة

  2المستوى  الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الدراسي. السنة أو المستوى 4 .21

 اليوجد )إن وجدت(: لهذا المقرر. المتطلبات السابقة 5 .22

 اليوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .23

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .24

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 60 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ع
 

   

 10 النسبة:  اإللكترونيالتعليم  .ف
    

 10 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ص
    

 10 النسبة:  بالمراسلة .ق
    

 10 النسبة:  أخرى .ر
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .د
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 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

تنمية القدرات االبداعية واالبتكارية لدى الطالب في مجال اختيار وتحديد موضوع  – ١
 بحث.

 تنمية قدرات الطالب في مجال البحث عن المادة العلمية المطلوبة لخدمة اهداف بحثه. – 2
 تنمية قدرات الطالب في مجال صياغة و اختبار فروض البحث. – ٣
 تنمية قدرات الطالب في مجال التعامل مع مخرجات النماذج االحصائية. – 4
 مساعدة الطالب في اختيار موضوع البحث الذي سيتقدمون به.     – ٥

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

   
 

 التطوير عن طريق استخدام نتائج البحوث ذات الصلة-1

 اشراك الطالب يف تطوير احملتوي كلما مت عرض املقرر ضمن أي من الفصول الدراسية -2

 دمج التطبيقات احلديثة يف جمال ادارة اجلودة بالشركات السعودية    -3

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .د

 وصف عام للمقرر:
، ومفهومها  بمناهج البحث والتحليل الكمي في المحاسبةتمكين الطالب من اكتساب معرفة عميقة  الىالمقرر  يسعى هذا 

مناهج البحث والتحليل الكمي في ومبادئ  مناهج البحث والتحليل الكمي في المحاسبةوأهميتها وأهدافها،  وخصائص وسمات 

وكذلك العوامل المؤثرة عليها ، وطرق قياسها وأساليب تحسينها ، وماهي المقومات الالزمة لتطبيقها ، والمعوقات  المحاسبة

، وكيفية  مناهج البحث والتحليل الكمي في المحاسبةالتي تواجهها وكيفية التعامل معها، وأيضا تعريف الطالب بنظريات وأدوات 

، والهيئات والمؤسسات المنوطة بقياس ومراقبة الجودة بالمملكة  يل الكمي في المحاسبةلمناهج البحث والتحل التحسين المستمر

 العربية السعودية.

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .20

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

مقدمة في االركان الواجب توافرها في البحث )العنوان ،  – ١
الهدف، االهمية، المشكلة، الفروض، المنهجية(. ثم يتم تدريب 
الطالب سواء في مجموعات او فرادى علي اختيار موضوعات 

و عرضه علي زمالئهم  مشروع بحثيبحث و كتابة مقترح 
 جال.للحصول علي تغذية عكسية  تدعم قدراتهم في هذا الم

 

1 3 

كيفية مسح الدراسات السابقة وإعداد بطاقات البحث يدويا  – 2
 او عبر الحاسب اآللي

1 3 
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 تصميم البحث : األسئلة، األهداف، الفرضيات – ٣
 

1 3 

طرق جمع البيانات ومزايا وعيوب كل طريقة -4  2 6 

التحليل الوصفي للبيانات واستخدام بعض المقاييس   – ٥
الوصفية مثل مقاييس المركز و التشتت و معامالت االلتواء 

 والتفرطح و االرتباط.   
 

2 6 

التحليل االستداللي للبيانات و تشمل االختبارات المعلمية  – 6
والالمعلمية لعينة واحدة و لعينتين مستقلتين او غير مستقلتين 

 او اكثر من عينتين.   

2 6 

النمذجة االحصائية و تشمل نموذج االنحدار الخطي  – ٧
 والمتعدد.    

2 6 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .21

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 6 6 - - 33 ساعات التدريس الفعلية

      45 الساعات المعتمدة

 

 7 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .22

 متوسط فصلي

 

 

 

ً لمجاالت مخرجات التعلم  .23 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  اإلطارللمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 
 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1
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1-1 

معرفة كيفية صياغة بحث علمي مكتمل  
 االركان.

 

 المحاضرة  -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

تحفيز الطالب لقراءة أحدث -

 الموضوعات في التدقيق.

توجيه الطالب للدوريات -

 االجنبية في هذا المجال..

مناقشة ابحاث الطالب في -

 المحاضرة

 االختبارات الدورية-
 حاالت دراسية-
 المشاركة-
 االختبار النهائي-

كيفية جمع المادة العلمية المرتبطة بموضوع  1-2

 البحث.

 المحاضرة -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

تحفيز الطالب لقراءة أحدث -

 الموضوعات في التدقيق.

توجيه الطالب للدوريات -

 االجنبية في هذا المجال..

الطالب في  مناقشة ابحاث-

 المحاضرة

االختبارات الدورية-  
حاالت دراسية-  
المشاركة-  
االختبار النهائي-  

 كيفية صياغة فروض مقبولة احصائياً. 1-3
 

 

كيفية تحليل نتائج او مخرجات النماذج 

 االحصائية.   

 المحاضرة  -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

تحفيز الطالب لقراءة أحدث -

 الموضوعات في التدقيق.

توجيه الطالب للدوريات -

 االجنبية في هذا المجال..

مناقشة ابحاث الطالب في -

 المحاضرة

االختبارات الدورية-  
حاالت دراسية-  
المشاركة-  
االختبار النهائي-  

 المعرفيةالمهارات  2

معرفة كيفية استخدام االساليب التقنية الحديثة  2-1
 الالزمة للبحث،في تجميع البيانات 

التعلم النشط  –التعلم التعاوني 

 –العصف الذهني  –أبحاث  –

حل  –األسئلة التأملية 

 المشكالت

 اإلختبارات الموضوعية 

 تقويم األقران  –

 تقويم األبحاث والتقارير –

كيفية اختيار  بدائل الكلمات المفتاحية و تقييم  2-2
درجة االعتماد علي المادة العلمية التي تم 

 التوصل اليها.  

التعلم النشط  –التعلم التعاوني 

 –العصف الذهني  –أبحاث  –

حل  –األسئلة التأملية 

 المشكالت

 اإلختبارات الموضوعية 

 تقويم األقران  –

 تقويم األبحاث والتقارير –

المقدرة علي المقارنة بين نماذج مختلفة - 2-3
مناهج البحث والتحليل الكمي في لتطبيقات 
 في بيئة األعمال السعوديةالمحاسبة 

التعلم النشط  –التعلم التعاوني 

 –العصف الذهني  –أبحاث  –

حل  –األسئلة التأملية 

 المشكالت

 اإلختبارات الموضوعية 

 تقويم األقران  –

 تقويم األبحاث والتقارير –

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 

 مهارات العمل في فريق. –

 

 الصغيرة المجموعات-

 المناقشة-

 اإلدارة الذاتية للمجمعات -

  األقران تقويم-

ت الفردية ماتقويم اإلسها-

 ةفي التكليفات الجماعي
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واجبات  مشروعات أو-

جماعية مع تكليفات فردية 

 -داخل المجموعة

 

 الصغيرة المجموعات في ظل ضغوط وقت. العملمهارات  – 3-2

 المناقشة-

 اإلدارة الذاتية للمجمعات -

واجبات  مشروعات أو-

جماعية مع تكليفات فردية 

 -داخل المجموعة

 

 تقويم األقران -

ت الفردية ماتقويم اإلسها-

 في التكليفات الجماعية

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

يستخدم محركات البحث على النت في  - 4-1
  تكليفات األبحاث

ينشئ مجموعة على مواقع النت مع زمالئه -
ناهج البحث والتحليل الكمي في تتعلق بم
 المحاسبة

 مجموعات على النت-

تكليفات بتحضير عروض  -

 تقديمية أو تقارير وإلقائها

واجبات فردية تتطلب البحث -

باالعتماد شبكة المعلومات أو 

 تقنيات معلوماتية أخرى 

 

ختبارات تشتمل على ا-

تعتمد على معامالت أسئلة 

 إحصائية

تقويم األبحاث المعتمدة -

على تقنيات المعلومات 

 المختلفة

يكتب تقريرا عن ممارسات أحد الباحثين - 4-2
-ناهج البحث والتحليل الكمي في المحاسبة لم

يعرض رأيه او موضوعه على المجموعة 
 بفاعلية

 مجموعات على النت -

تكليفات بتحضير عروض  -

 تقديمية أو تقارير وإلقائها

واجبات فردية تتطلب البحث -

باالعتماد شبكة المعلومات أو 

 تقنيات معلوماتية أخرى

ختبارات تشتمل على ا-

على معامالت تعتمد أسئلة 

 إحصائية

تقويم األبحاث المعتمدة -

على تقنيات المعلومات 

 المختلفة

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

   ال تنطبق 5-1

   ال تنطبق 5-2

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .24

تقديم  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %15 4 بحث يشمل المشكلة والهدف والفرضيات 1

 %10 6 إختبار نصفي 2

 %10 دائما مناقشات فصلية 3

 %20 12 مقترح بحث 4

 %45 16 إختبار نهائي 5

 

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .س
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مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

 ساعات مكتبية باألسبوع 4

 

 
 مصادر التعلّم .حح

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
-  

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 

 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .خخ

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .13
 قاعة محاضرات مجهزة بأجهزة عرض الميديا

 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .14
 

 حاسب آلي بالقاعة لتشغيل العروض التقديمية
 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .15

 قائمة بها(:
 

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ض
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .22

 

 إستبيان على الطالب لتقييم المقرر.-

 مجموعات بؤرية من الطالب.-
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 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:ولتقاستراتيجيات أخرى  .23
 .بالقسم زمالء مع نقاش حلقة-

 .مراجعة مستقلة لنظراء من جامعات أو كليات أو أقسام أخرى-

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .24
 

 التدريب على إستخدام المكتبات اإللكترونية. -

 التعليم عن بعد.التدريب على تحويل المقررات الى مقررات الكترونية وتفعيل  -

     ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس حول اإلستراتيجيات الحديثة للتدريس    -       
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .25

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة

 

 مقارنة النتائج بنتائج طالب جهة اخرى. -

 الصعوبة( -التمييز-تحليل لإلختبارات ومقارنتها مع جهة اخرى من جميع الجوانب) الشمولية -

 خصص ودراسة ثبات النتائج.تصحيح عينات من أوراق اإلجابة والواجبات من زميل مت     -     
 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص  .26

 المختلفة . والتوصيات التقارير خالل من الراجعة التغذية لنتائج تحليل عمل -

 في حدود االمكانيات. وضع خطة تنفيذية لتنفيذ تلك التوصيات -

 
 

 
  

  :البرنامجمنسق سم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
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 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التحليل المالي :اسم المقرر  

 5405618 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

  جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 2018 تاريخ التوصيف: 

 قسم المحاسبة  -إدارة األعمال كلية  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ

 5405618التحليل المالي  : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .25

 ساعات اسبوعيا  3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .26

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .27
 ماجستير المحاسبة المهنى 

 الثانى الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الدراسي. السنة أو المستوى 4 .28

 اليوجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .29

 اليوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .30

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .31

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 60 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ش
 

   

 10 النسبة:  التعليم اإللكتروني .ت
    

 10 النسبة:  مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(تعليم  .ث
    

 10 النسبة:  بالمراسلة .خ
    

 10 النسبة:  أخرى .ذ
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ر
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 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

 مراجعة وتحديث المهارات التحليلية للدارسين المتعلقة بفهم األنشطة ذات الطبيعة-1

 المالية التي تمارسها منظمات األعمال المختلفة.   

 تقييم مدي توافر الشفافية واإلفصاح في القوائم المالية للمنشأة. -2

 التنبؤ باالحتياجات النقدية المستقبلية للمنشأة. -3

 تحليل ربحية وسيولة أنشطة المنشأة-4

 واحتياجات أنشطة المنشأةإعداد وتوصيل المعلومات المتعلقة بتكلفة رأس المال -5

 للتمويل قصير وطويل األجل    

 تقييم البدائل االستثمارية والمعايير التي يمكن استخدامها للمفاضلة بين هذه-6

 البدائل.   

 اإللمام بالتحليل المالي الخارجي للمنافسين والعمالء والموردين والتحليل المالي -7

 وتقييم األداء وتقييم استراتيجيات التحليل البديلة الداخلي للسيولة والتدفقات النقدية   
1-  

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

  المنهج التطورات الحديثة في مجال التحليل المالي..تضمين 

 .مراجعة اإلنتاج العلمي في التخصص 

 .مراجعة نشاط الهيئات المهنية والمؤسسات المتخصصة في مجال التحليل المالي 

 .مراجعة نتائج البحوث العلمية في التخصص 

 مراجعة المؤتمرات العلمية في التخصص واألخذ بتوصياتها          ●  

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ذ

 التعريف بأساليب التحليل المالي وأهميتها في ترشيد اتخاذ القرارات. وصف عام للمقرر:

 الالزمة التخاذ القرارات. معرفة مكونات التحليل المالي  ودورها في ترشيد إعداد المعلومات

 معرفة وسائل التحليل التي تتيح ربط التحليل المالي بفروع العلوم األخرى.
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .25

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

.   مفهوم التحليل الماليمقدمة عن:   1 3 

 3 2 علي التحليل المالي القوائم المالية والقياس المحاسبي وإثرهما

 3 2 مصادر التمويل واالستخدامات

 9 2 التحليل المالي للقوائم المالية باستخدام النسب المئوية

 9 1 تحليل القوائم المالية باستخدام األسلوب االقتصادي

 3 1 تكلفة رأس المال-

 3 1 التمويل الداخلي وسياسة توزيع األرباح
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 3 1 وطويل األجل األجلمصادر التمويل قصير 

 3 1 معايير تخصيص الموارد المتاحة علي االستخدامات

 3 1 تقييم واختيار مقترحات التمويل

 1 3 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .26

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 6 6 - - 33 ساعات التدريس الفعلية

      45 المعتمدةالساعات 

 

 ساعات 3 التي يقوم بها الطالب أسبوعياً: الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .27
 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .28 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 
 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 :طالب بنهاية دراسة ذلك المقرر قادرا على أناليكون  1-1

 يشرح المفاهيم المرتبطة بالتحليل المالي. -

 التحليل المالي ومبادئه وأهدافه.يناقش أهمية  -

 يوضح العالقة بين التحليل المالي وعالقته بالمفاهيم األخرى  -

 

 المحاضرة  -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

تحفيز الطالب لقراءة أحدث -

 التحليلالموضوعات في 

توجيه الطالب للدوريات -

 االجنبية في هذا المجال..

الطالب في مناقشة ابحاث -

 المحاضرة

 االختبارات الدورية-
 حاالت دراسية-
 المشاركة-
 االختبار النهائي-

 يكون الطالب بنهاية دراسة ذلك المقرر قادرا على أن: 1-2

 يصنف العوامل المؤثرة في إدارة التحليل المالي. -

 يشرح طرق التحليل المالي . -

 المحاضرة -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

االختبارات الدورية-  
حاالت دراسية-  
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تحفيز الطالب لقراءة أحدث - 

تحليل الموضوعات في ال

 .المالي

توجيه الطالب للدوريات -

 االجنبية في هذا المجال..

مناقشة ابحاث الطالب في -

 المحاضرة

المشاركة-  
االختبار النهائي-  

 على أن: يكون الطالب بنهاية دراسة ذلك المقرر قادرا 1-3

التحليل المالي                   يشرح أساليب  وأدوات   -   

 

 المحاضرة  -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

 

االختبارات الدورية-  
حاالت دراسية-  
المشاركة-  
االختبار النهائي-  

 المعرفيةالمهارات  2

التعلم النشط  –التعلم التعاوني  التحليل الماليالمقدرة علي اقتراح حلول لمعوقات تطبيق - 2-1

 –العصف الذهني  –أبحاث  –

حل  –األسئلة التأملية 

 المشكالت

 اإلختبارات الموضوعية 

 تقويم األقران  –

 تقويم األبحاث والتقارير –

التحليل المقدرة علي المقارنة بين نماذج مختلفة لتطبيقات - 2-2

 األعمال السعوديةفي بيئة  الشامل  المالي

التعلم النشط  –التعلم التعاوني 

 –العصف الذهني  –أبحاث  –

حل  –األسئلة التأملية 

 المشكالت

 اإلختبارات الموضوعية 

 تقويم األقران  –

 تقويم األبحاث والتقارير –

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 التحليل المالييديرجلسة أو نقاش عن - 3-1

 التحليل المالييتعاون مع زمالئه في أبحاث مشتركة عن  -

 الصغيرة المجموعات-

 المناقشة-

 اإلدارة الذاتية للمجمعات -

واجبات  مشروعات أو-

جماعية مع تكليفات فردية 

 -داخل المجموعة

 

  األقران تقويم-

ت الفردية ماتقويم اإلسها-

 ةفي التكليفات الجماعي

 الصغيرة المجموعات التحليل المالييشارك في تنظيم ندوة عن - 3-2

 المناقشة-

 اإلدارة الذاتية للمجمعات -

واجبات  مشروعات أو-

جماعية مع تكليفات فردية 

 -داخل المجموعة

 

 تقويم األقران -

ت الفردية ماتقويم اإلسها-

 في التكليفات الجماعية

  المعلومات والمهارات العدديةتقنية مهارات االتصال ومهارات  4

  يستخدم محركات البحث على النت في تكليفات األبحاث - 4-1

بالتحليل ينشئ مجموعة على مواقع النت مع زمالئه تتعلق -

 المالي

 

 مجموعات على النت-

تكليفات بتحضير عروض  -

 تقديمية أو تقارير وإلقائها

واجبات فردية تتطلب البحث -

باالعتماد شبكة المعلومات أو 

 تقنيات معلوماتية أخرى 

 

ختبارات تشتمل على ا-

تعتمد على التحليل أسئلة 

 المالي

تقويم األبحاث المعتمدة -

على تقنيات المعلومات 

 المختلفة
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التحليل يكتب تقريرا عن ممارسات أحد الشركات في تطبيق - 4-2

  سليمةبلغة المالي 

 يعرض رأيه او موضوعه على المجموعة بفاعلية-

 مجموعات على النت -

تكليفات بتحضير عروض  -

 تقديمية أو تقارير وإلقائها

واجبات فردية تتطلب البحث -

باالعتماد شبكة المعلومات أو 

 تقنيات معلوماتية أخرى

ختبارات تشتمل على ا-

تعتمد على معامالت أسئلة 

 إحصائية

األبحاث المعتمدة تقويم -

على تقنيات المعلومات 

 المختلفة

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

   ال تنطبق 5-1

   ال تنطبق 5-2

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .29

تقديم  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %10 4 مقال عن التحليل المالي  1

 %15 8 إختبار نصفي 2

 %15 12 بحث أو عرض تقديمي 3

 %60 15 إختبار نهائي 4

 

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ش

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

 ساعات مكتبية باألسبوع او علي حسب الجدول الدراسي 3

 

 
 مصادر التعلّم .دد

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 م.2٠٠٧: التحليل المالي  د وليد ناجي األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك المقررة المطلوبة الكتب

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

- Gerald White & others (2003) Analysis and uses of financial 
statements, wiley. 

  ( تحليل القوائم المالية، دار الميرة.2٠٠٩منفي راضي & عسان المطارنة  )
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 مجلة المدير المالي اإللكترونية  -

 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
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 المطلوبةالمرافق  .ذذ

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .16
 قاعة محاضرات مجهزة بأجهزة عرض الميديا

 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .17
 

 آلي بالقاعة لتشغيل العروض التقديميةحاسب 
 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .18

 قائمة بها(:
 

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ط
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .27

 

 إستبيان على الطالب لتقييم المقرر.-

 مجموعات بؤرية من الطالب.-
 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .28
 .بالقسم زمالء مع نقاش حلقة-

 .مراجعة مستقلة لنظراء من جامعات أو كليات أو أقسام أخرى-

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .29
 

 المكتبات اإللكترونية.التدريب على إستخدام  -

 التدريب على تحويل المقررات الى مقررات الكترونية وتفعيل التعليم عن بعد. -

     ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس حول اإلستراتيجيات الحديثة للتدريس    -       
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .30

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة

 

 مقارنة النتائج بنتائج طالب جهة اخرى. -

 الصعوبة( -التمييز-لإلختبارات ومقارنتها مع جهة اخرى من جميع الجوانب) الشموليةتحليل  -
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 تصحيح عينات من أوراق اإلجابة والواجبات من زميل متخصص ودراسة ثبات النتائج.     -     
 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص  .31

 المختلفة . والتوصيات التقارير خالل من الراجعة التغذية لنتائج تحليل عمل -

 في حدود االمكانيات. وضع خطة تنفيذية لتنفيذ تلك التوصيات -

 
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
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 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 دراسات متقدمة في المراجعة :اسم المقرر  

 5405619 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 2018 تاريخ التوصيف: 

 قسم المحاسبة. –كلية ادارة االعمال  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز

 5405619    : دراسات متقدمة في المراجعةورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .32

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .33

 المهنىماجستير في المحاسبة برنامج ال :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .34
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 الثانىالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .35

 ال يوجد)إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .36

 ال يوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .37

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .38

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:   قاعات المحاضرات التقليدية .ض
 

   

 %20 النسبة:   التعليم اإللكتروني .ظ
    

  النسبة:  اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .غ
    

  النسبة:  بالمراسلة .أأ
    

  النسبة:  أخرى .بب
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .س

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

تعميق فهم الطالب لنظرية المراجعة والموضوعات المتقدمة فيها، وتنمية مهاراتهم التحليلية في مجال 

من الواقع العملي، واطالع الطالب على الجديد والحديث في تطبيقات المراجعة باستخدام أمثلة عملية مستمدة 

 .علم المراجعة والدراسات المتعلقة به من كافة دول العالم المتقدمة
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 المقرر الدراسي . لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المراجعة.االطالع الدائم على المستجدات في مجال 

 أعضاء القسم عبر اجتماعات دورية وورش عملبادل الخبرات بين ت. 

  تبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس في الكلية مع الجامعات العربية والعالمية 

)مثل االستخدام المتزايد  استخدام الشبكة العنكبوتية في التعرف على أحدث المراجع العلمية في مجال هذا المقرر.

  نت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنتر
 

 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ر

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .30

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

تطور مهنة المراجعة في المملكة العربية السعودية ودور الهيئات 

 هذا التطور. فياألكاديمية والمهنية 
1 3 

دور المراجع في البيئة االقتصادية التي تتسم بالتطور والتغيير المستمرين 

 المراجعة. فيودراسة ما يسمى بفجوة التوقعات 
1 3 

المراجع ودور لجان المراجعة في دعم هذا االستقالل في ظل استقالل 

 حوكمة الشركات.
 

2 

 

6 
دراسة التطور التاريخي لتقرير المراجع و دور نظرية االتصاالت في 

 تحسين وتطوير تعبير المراجع عن رأيه في القوائم المالية.
2 6 

 6 2 واجبات ومسؤوليات المراجع من الناحيتين القانونية والمهنية
دراسة سلوك وآداب المهنة وواجب المراجع األخالقي للقيام بمسؤولياته 

 المنتظرة.
2 6 

المراجعة البيئية ودور المراجع في اإلفصاح عن التزام الشركات في 

 التقرير عنها
1 3 

االتجاهات الحديثة فى المراجعة اإلدارية ودورها فى الرقابة واتخاذ 

 القرارات
1 3 

 ٩ 3 موضوعات من خالل بحث الطالب عنها عبر االنترنتما يستجد من 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .31

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 
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عروض     ساعة 24 ساعات التدريس الفعلية

 15الطالب

 ساعة

 

       الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الفردي )اإلضافي(الدراسة / التعلم ساعات عدد  .32
 ال توجد
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .33 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب رجات التعلم مخوتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
للمقرر وفقاً لمجاالت  مخرجات التعلم

 لمؤهالتاإلطار الوطني ل

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

1-

1 
  إيصال مفهوم

المراجعة 
وموضوعاتها الحديثة 

 إلى الطالب
 

 .المحاضرات العلمية 

 .حلقات نقاشية 

  .حاالت عملية

(Case studies) 

  تطبيقات برامج

 حاسوبية.

  للمكتبة زيارات مكتبية

 المركزية بالجامعة.

  عروض تقديمية من

 قبل الطالب.

 .إعداد البحوث 

اإلطالع على مواقع اإلنترنت 

 المتخصصة في مجال المادة

  االختبارات القصيرة
Quiz. 

 .االختبارات الدورية 

 .الواجبات المنزلية 

 إعداد العروض التقديمية

1-

2 
  تعزيز قدرة الطالب

على البحث عن 
الصحيحة المعلومة 

 والوصول إليها
 

  

1-

3 

   

 المعرفيةالمهارات  2
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2-

1 
مهارات إعداد برنامج  -1

 المرجعة .

االتجاهات الحديثة فى معرفة  -2

 مجال المراجعة.

نموذج إدارة مخاطر معرفة  -3

 المراجعة.

كيفية أعداد تقرير  مهارات -4

 المراجعة.

كيفية التخطيط مهارات  -5

 لعملية المراجعة.

كيفية تطبيق نماذج مهارات  -6

 المراجعة.

كيفية التعامل مع مهارات  -7

 أدلة اإلثبات.

نماذج وأساليب مهارات  -8

 المراجعة الشاملة.

 .حلقات نقاشية 

  .حاالت عملية

(Case 
studies) 

  عروض تقديمية

 من قبل الطالب.

  إعداد البحوث

 الجامعية
وعرضها في 

حلقات للمناقشات 
والتقييم من قبل 

الطالب )تقييم 
 األقران(

 العصف الذهني 

زيارات مكتبية للمكتبة المركزية 

 بالجامعة.

  االختبارات القصيرة
Quiz. 

 .االختبارات الدورية 

 .الواجبات المنزلية 

 إعداد العروض التقديمية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-

1   القدرة على العمل
في شكل 

 مجموعات.

  القدرة على قيادة

 فريق المناقشة.

 القدرة على التعلم الذاتى.

  حلقات نقاشية

 مصغرة.

  حلقات العصف

 الذهنى.

 .التعلم التعاونى 

 .تمثيل األدوار 

 .دراسة الحالة  

تشجيع استخدام مصادر الشبكة 

 .العنكبوتية )االنترنت(

 المالحظة 

 .المناقشة 

  المناقشات تقويم
 الجماعية.

تقويم الدور الذي يقوم به كل طالب 
 فى حلقات العصف الذهنى

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-

1 
  القدرة على

تطبيق مبادئ 
اإلتصال الفعال 

من خالل 
التعامل مغ 

 اآلخرين.

 .حلقات نقاشية 

  حاالت عملية 
تكليف الطالب بإعداد بحوث 

 تطبيقية

  تقويم التقارير
 الكتابية. 

  تقويم أداء الطالب
من خالل العرض 

  واإللقاء
 تقييم الحلقات النقاشية
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  القدرة على
تحديد وتحليل 
المشاكل من 

خالل العمل فى 
 فريق المراجعة.

  القدرة على
التخطيط لعملية 

 المراجعة
مهارات اعداد وتطبيق برنامج 

 المراجعة.

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

5-

1 

 اليوجد اليوجد اليوجد

5-

2 

   

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .34

تقديم  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

1 
على مدار  بحوث تطبيقية تقدمها الطالب

 الفصل
١٠% 

2 
على مدى  تقديم وعرض موضوع من المقرر، والمناقشات الجماعية

 الفصل
١٠% 

 %١٠ السابع االختبار الدوري األول 3
 %١٠ الثاني عشر االختبار الدوري الثاني 4

5 
حسب جدول  االختبار النهائي

 االختبارات
6٠% 

6    

 

 همدعماألكاديمي للطالب واإلرشاد  .ص

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

2  ً  ساعة اسبوعيا

 

 
 مصادر التعلّم .رر

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
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 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

- Abacus 

-  The Accounting Review 

-  Accounting Horizons 

-  Issues in Accounting Education 

-  Journal of Accounting and Economics 

- Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 

- Auditing: A Journal of Theory and Practice 

- Managerial Journal of Auditing 
 مجلة كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزيز

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 

 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .زز

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .19
 

 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .20
 

 طالب. ٥٠تستوعب قاعة محاضرات مجهزة بوسائل تعليمية حديثة 
 

 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .21

 قائمة بها(:
 

 سبورة ذكية
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ظ
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .32

 على الطالب لمعرفة آرائهم حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس.استبيانات توزع  -
 لمعرفة آراء الطالب حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس Focus groupالعمل بأسلوب 

 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .33
 

 المراجعة الدورية للمقرر من قِبل القسم. -
 األساتذة الزائرين. -

Peer review 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .34

 تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي. -
  التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس -
 توفير االدوات الحديثة الالزمة للتعلم -
 تطبيق وسائل التعلم االلكتروني -

 مفردات المقررات كأعضاء زائرين تبادل الخبرات الداخلية والخارجية لتقديم بعض

 

 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .35

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة

 

 اإلجابات من قبل لجنة متخصصة بالقسم. مراجعة عينة من -
 المراجعة والتصحيح الجماعي بالقسم. -
 المراجع الخارجي لعينة من أوراق إجابات الطالب. -

 

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص  .36

 

بالقسم لضمان مواكبته للتطورات يتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة متخصصة  -
 الحديثة في التخصص.

 تحديث المصادر والمراجع الخاصة بالمقرر بشكل منتظم وفق التطورات الحديثة في التخصص. -
 األخذ بتوصيات نتائج المراجعات الداخلية والخارجية في تحسين وتطوير المقرر بشكل متتابع -
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  :منسق البرنامجسم ا
    

 2018   التوقيع:

 

    
 

 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 دراسات متقدمة في الجدوى وتقييم المشروعات: اسم المقرر  

 5405620 :رمز المقرر  
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 دراسينموذج توصيف مقرر 
 

 جامعة ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 2018 تاريخ التوصيف: 

 ادارة االعمال                                                         المحاسبة  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش

 5405620    الجدوى وتقييم المشروعات: دراسات متقدمة في ورمزه . اسم المقرر الدراسي1

 ساعات معتمدة. 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .39

 ماجستير المحاسبة المهنى  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .40

 

 الفصل الدراسي الثالثالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .41

 ال توجد )إن وجدت(: السابقة لهذا المقرر. المتطلبات 5 .42

 ال توجد هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .43

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .44

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %60 النسبة: تقليدي قاعات المحاضرات التقليدية .جج
 

   

 %10 النسبة: الكتروني التعليم اإللكتروني .دد
    

 %30 النسبة: مدمج تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .هه
    

  النسبة:  بالمراسلة .وو
    

  النسبة:  أخرى .زز
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ص

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1

إلمام الطالب بدراسة الجدوى االقتصادية من حيث مفهومها وأهم الخصائص المميزة لها . وكذلك  

التعرف على مكوناتها من خالل  دراسة الجدوى التسويقية ، والفنية ، والمالية ، وأيضا االطار المحدد 

 االقتصادية. للتقييم المالي للمشروعات ، والتعرف على بعض الحاالت التطبيقية لدراسة الجدوى
 

 المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2
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يتم تطوير وتحسين المقرر الدراسي من خالل متابعة التطورات العالمية والدولية والمحلية ، باإلضافة الى 

العالمية وبشكل خاص الدراسات واإلبحاث المنشورة في المجالت العلمية المسجلة على قواعد البيانات 

 المجالت المنشورة

 
 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ز

وصف عام للمقرر:يتضمن هذا المقرر باالضافة الي التعريف بدراسة الجدوي االقتصادية دراسة الجدوي 

التي تمثل الركن االهم ثم دراسة الجدوي الفنية والهندسية والتي تدد طاقة المشروع المقترح ثم التسويقية 

الجدوي التمويلية والتي تحدد مصادر التمويل وتكلفتها ثم الجدوي المالية والتي تقيس كفاءة المشروع وتحقيق 

 اهدافه.
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .35

 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة الموضوعات

ويشمل: اإلطار العام لدراسة الجدوى االقتصادية-1   

مفهوم دراسة الجدوى االقتصادية.*  

أهم الخصائص المميزة لدراسة الجدوى االقتصادية. * 

.الدراسة االستطالعية للمشروع الجديد. * 

 .*الدراسة البيئية للمشروع

3 9 

 وتشمل: دراسة الجدوى التسويقية -2

 .*مضمون الدراسة التسويقية وأهميتها

 .*البيانات والمعلومات المطلوب تجميعها إلعداد الدراسة التسويقية

 .*التنبؤ بالطلب

 .*الفجوة التسويقية ونماذج تحديدها

 .*تعريف الطلب وتوابعه

 .*الطرق الكمية لتقدير الطلب

 .*الطرق الوصفية لتقدير الطلب

 

3 9 

وتشمل: والهندسيةدراسة الجدوى الفنية   

ع.اإلطار العام للدراسة الفنية والهندسية للمشرو * 

ة.تقدير حجم المشروع وطاقته اإلنتاجي.*  

ع.اختيار موقع المشرو*  

تحديد نوع اإلنتاج والعمليات اإلنتاجية*  

  *تقدير احتياجات المشروع.

2 6 

 اإلطار المحدد للتقييم المالي للمشروعات ويشمل:

ة.للوظيفة المالي المفهوم المعاصر * 

ل.تكلفة التموي * 

ة.األسس العلمية لتقييم االستثمارات الجديد*   

طرق تقييم مقترحات االستثمار. * 

 

2 6 

ة وتشمل:الدراسة المالية واالقتصادي    3 9 
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ع.اإلطار العام للدراسة المالية للمشرو*  

ة.استخدام بعض المؤشرات المالي *  

.وتحليل التعادلحساب معدل العائد على االستثمار *  

.حساب فترة االسترداد ومعايير القيمة الحالية * 

.تحليل أثر التضخم على نتائج الدراسة المالية للمشروعات*  

ع.اإلطار العام للدراسة االقتصادية للمشرو*  

.حالة تطبيقية شاملة عن الدراسة المالية*  

 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .36

 محاضرات 
 دروس

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 6    39 ساعات التدريس الفعلية

 45 6    39 الساعات المعتمدة

 

 ساعات 3أسبوعياً: خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .37
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .38 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم

 مقررلل

 طرق التقويم

 المعرفة 1

يشرح الطالب المفاهيم المرتبطة بدراسة الجدوى االقتصاديةــ  1-1  

ـيفسر الطالب مفهوم الدراسة االستطالعية للمشروع الجديدــ   

يةيسرد أهم خصائص دراسة الجودة االقتصاد  - 

 . يوضح العالقة بين مكونات وأنواع دراسات الجدوى

 .يصنف البيانات المطلوبة إلعداد الدراسة التسويقية

 .يسرد الطرق الوصفية لتقدير الطلب في الدراسة التسويقية

 .يشرح اإلطار العام للدراسة الفنية والهندسية للمشروع

  خطوات الدراسة المالية للمشروع.  يذكر -

 يوضح األسس العلمية لتقييم االستثمارات الجديدة.. -

 

 –المحاضرة المعدلة 

 المناقشة

اإلختبارات التحريرية 

 االختبارات الشفوية –

1-2    

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

 .يطبق الطرق الكمية والوصفية لتقدير الطلب 2-1

بين مكونات دراسة الجدوى بيئية وفنية ومالية يحلل العالقة 

 وتسويقية

يقترح حلوال لمعوقات جمع البيانات الالزمة لدراسة الجدوى 

 القتصادية

نتائج الدراسة الماليةيحلل أثر التضخم  على   . 

ينقد نماذج من دراسات الجدوى االقتصادية لبعض 

 .المشروعات

 يعد دراسة جدوى مصغرة ألحد المشاريع .-

التعلم  -المحاضرة 

التعلم النشط  –التعاوني 

العصف  –أبحاث  –

األسئلة التأملية  –الذهني 

 حل المشكالت –

اإلختبارات 

 الموضوعية

 تقويم االقران

األبحاث تقويم 

 والتقارير

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 يديرجلسة أو نقاش عن دراسة الجدوى االقتصادية  3-1

يتعاون مع زمالئه في أبحاث مشتركة دراسة   

 .الجدوى االقتصادية

 يشارك في تنظيم ندوة عن دراسة الجدوى االقتصادية

المجموعات 

 الصغيرة

 المناقشة -

اإلدارة - -

 الذاتية للمجمعات

  تقويم األقران

تقويم اإلسهامات 

في  الفردية

 التكليفات الجماعية
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مشروعات أو -

واجبات جماعية مع 

تكليفات فردية داخل 

 -المجموعة

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

يستخدم محركات البحث على النت في    4-1

األبحاثتكليفات   

يجري معالجات إحصائية لبيانات تم   

 تجميعها لدراسة الجدوى االقتصادية

 يفسر معامالت إحصائية للبيانات  

ينشيء مجموعة على مواقع النت مع   

 زمالئه تتعلق بدراسة الجدوى االقتصادية

يكتب تقريرا عن أحد دراسات الجدوى  

 اإلقتصادية لمشروع

 مجموعة بفاعليةيعرض رأيه او موضوعه على ال

تكليفات بتحضير عروض 

 تقديمية أو تقارير وإلقائها

واجبات فردية تتطلب البحث -

باالعتماد شبكة المعلومات أو 

 تقنيات معلوماتية أخرى

اختبارات  

تشتمل على أسئلة 

تعتمد على 

 معامالت إحصائية

وتقويم  -

األبحاث المعتمدة 

على تقنيات 

المعلومات 

 المختلفة

4-2    

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

   ال ينطبق 5-1

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .39

 خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 10 4  بحث عن أحد مكونات دراسة الجدوى االقتصادية 1

 10 8 إختبار نصفي 2

 20 12 دراسة جدوى مصغرة ألحد المشروعات تسلم مع نهاية المحاضرات للمقرر 3

 70 15 إختبار نهائي 4

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ض

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

ساعات  3ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 

 معتمدة اضافة الي الساعات المكتبية لكل استاذ
 

 

 

 
 مصادر التعلّم .سس

: وبةالكتب المقررة المطل -في قائمة  –أدرج   

2006أحمد سعيد بامخرمة، اقتصاديات جدوى المشروعات االستثمارية،الطبعة الثالثة،د.   

2008د. خليل محمد عطية، دراسات الجدوى االقتصادية،جامعة القاهرة،  . 
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 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

Economics at the Open Directory Project 

- Economic journals on the web 
 

 

  - األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 بعض دراسات الجدوى االقتصادية.

 
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .شش

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .22
 

 قاعة محاضرات مجهزة بأجهزة عرض الميديا
 

 وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .23
 

 حاسب آلي بالقاعة لتشغيل العروض التقديمية

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .24

 قائمة بها(:
 

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ع
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .37

 

 .إستبيان على الطالب لتقييم المقرر -

 مجموعات بؤرية من الطالب.
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 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:ولتقاستراتيجيات أخرى  .38

 حلقة نقاش مع زمالء بالقسم -

 مراجعة مستقلة لنظراء من جامعات أو كليات أو أقسام أخرى.-

 
 

 إجراءات تطوير التدريس: .39
 

 .التدريب على إستخدام المكتبات اإللكترونية -

وتفعيل التعليم عن بعدالتدريب على تحويل المقررات الى مقررات الكترونية  - . 

 ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس حول اإلستراتيجيات الحديثة للتدريس-
 

أعضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

        تدريس من مؤسسة أخرى(:

.مقارنة النتائج بنتائج طالب جهة اخرى . 

   الصعوبة( -التمييز-تحليل لإلختبارات ومقارنتها مع جهة اخرى من جميع الجوانب) الشمولية

ص ودراسة ثبات النتائج.تصحيح عينات من أوراق اإلجابة والواجبات من زميل متخص  

 

 

 

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص  .1

 

 عمل تحليل لنتائج التغذية الراجعة من خالل التقارير والتوصيات المختلفة 

 وضع خطة تنفيذية لتنفيذ تلك التوصيات في حدود االمكانيات. 
 

 
  

  :البرنامجمنسق سم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
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 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 : دراسات متقدمة في محاسبة الزكاة والضرائباسم المقرر  

 5405621 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 2018 تاريخ التوصيف: 

 إدارة االعمال                                                            المحاسبة :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض

 5405621   دراسات متقدمة في محاسبة الزكاة والضرائب: ورمزه اسم المقرر الدراسي .1 .45

 ساعات معتمدة 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .46

 ماجستيرفي المحاسبة المهنى :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .47

 الفصل الدراسي الثالثسي: الذي يعطى فيه المقرر الدرا الدراسي. السنة أو المستوى 4 .48

 ال يوجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .49

 ال يوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .50

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .51

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %70 النسبة: تقليدي المحاضرات التقليديةقاعات  .حح
 

   

 %10 النسبة: الكتروني التعليم اإللكتروني .طط
    

 %20 النسبة: مدمج تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .يي
    

  النسبة:  بالمراسلة .كك
    

  النسبة:  أخرى .لل
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ط
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:هدف المقرر الرئيسما   

الى إدراك الدارس للمشاكل الناجمة عن التطورات والمستجدات العالمية والدولية واإلقليمية تهدف هذه المادة  

:لموضوعات محاسبية تشمل  

.طبيعة محاسبة الزكاة وأسس قياس وتحديد الضرائب .1 

واقع محاسبة الزكاة والضرائب فى المملكة العربية السعودية فى ضوء معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل. 2 . 

.ظام ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرةن  .3 

.التباين بين الزكاة والضريبة وموقف معايير المحاسبة منها .4 

.األساس القانونى لفرض الضريبة والقواعد االساسية للضرائب .5 

ة.التنظيم الفنى للضريبة، وإجراءات تحقق ضريبة الدخل على األرباح الحقيقي .6 

كات.للضريبة، وربط الضريبة والضرائب اإلضافية على دخل الشرتقدير الدخل الخاضع  . أساليب ووسائل  -7

.التهرب الضريبى وطرق عالجه ومكافحته.8  

 المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

 

ينم تطوير وتحسين المقرر الدراسي من خالل متابعة التطورات في قوانين وقرارات وبحوث محاسبة الزكاة وأسس قياس 

وتحديد الضرائب.وواقع محاسبة الزكاة والضرائب فى المملكة العربية السعودية فى ضوء معيار الزكاة ومعيار ضريبة 

، و التباين بين الزكاة والضريبة وموقف معايير المحاسبة منها،  الدخل، و نظام ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة

و األساس القانونى لفرض الضريبة والقواعد االساسية للضرائب، و التنظيم الفنى للضريبة، وإجراءات تحقق ضريبة 

دخل الشركات  الدخل على األرباح الحقيقية، و تقدير الدخل الخاضع للضريبة، وربط الضريبة والضرائب اإلضافية على

، و أساليب ووسائل التهرب الضريبى وطرق عالجه ومكافحته، باإلضافة الى الدراسات واإلبحاث المنشورة في المجالت 

 Emerald  Meditariالعلمية المسجلة على قواعد البيانات العالمية وبشكل خاص المجالت المنشورة في 

Accountancy Researchئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مع مراعاة التغيير في ،  وكذلك ما يصدر من ، الهي

 المحتوى تبعاُ لذلك.
 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .س

  وصف عام للمقرر:

ذلك من خالل  بمحاسبة الزكاة والضرائبيسعي هذا المقررالي تزويد الطالب باحدث المعارف المرتبطة 

زويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة له في استعراض احدث ما تم التوصل اليه في هذ المجال لت

 المجالين االكاديمي والعملي.
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .40

 ساعات التدريس  عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 

 6 2 طبيعة محاسبة الزكاة وأسس قياس وتحديد الضرائب.

 6 2 .واقع محاسبة الزكاة والضرائب فى المملكة العربية السعودية

 6 2 نظام ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة .

 6 2 التباين بين الزكاة والضريبة وموقف معايير المحاسبة منها.

 3 1 األساس القانونى لفرض الضريبة والقواعد االساسية للضرائب.

 6 2 التنظيم الفنى للضريبة، وإجراءات تحقق ضريبة الدخل على األرباح الحقيقية.
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 6 2 تقدير الدخل الخاضع للضريبة، وربط الضريبة والضرائب اإلضافية على دخل الشركات

 6 2 عالجه ومكافحته.أساليب ووسائل التهرب الضريبى وطرق 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .41

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية

 45     45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً: اليوجدخالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .42
 

 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .43 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً تعلم المقرر أن تتسق مخرجات بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم

 مقررلل

 طرق التقويم

 المعرفة 1

إدراك طبيعة محاسبة الزكاة وأسس قياس - 1-1

وتحديدالضرائب،و واقع محاسبة الزكاة والضرائب فى 

.المملكة العربية السعودية  

إدراك نظام ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة  و -

.معايير المحاسبة منهاالتباين بين الزكاة والضريبة وموقف  . 

إدراك األثار المختلفة لفرض الضريبة والقواعد - 

االساسية للضرائب، والتنظيم الفنى للضريبة، وإجراءات 

.تحقق ضريبة الدخل على األرباح الحقيقية . 

إدراك  كيفية دراسة / بحث المشاكل والقضايا - 

.التى تتناولها  محاسبة الزكاة وضريبة الدخل   

ثار تطبيق تقدير الدخل الخاضع للضريبة، وربط معرفة أ-

الضريبة والضرائب اإلضافية على دخل الشركات، و أساليب 

 ووسائل التهرب الضريبى وطرق عالجه ومكافحته.

المحاضرة ـ الحوار 

إستراتيجية  -والمناقشة 

التعلم  -العصف الذهني 

اعداد  -التعاوني  

 -البحوث والدراسات

استخدام التقنيات و 

العروض العلمية 

 والعملية

إعداد بحوث قصيرة -

 فردية و جماعية

 اتفي المناقشالمشاركة -

 .والحوار وورش العمل

كتابة تقارير بحثية -

.ومقاالت   

  اختبارات شفهية

 أختبارات تحريرية-
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 المعرفيةالمهارات  2

يستخلص أهم التطورات في محاسبة الزكاة  -1  2-1

الضرائب،و واقع محاسبة الزكاة وأسس قياس وتحديد 

 والضرائب فى المملكة العربية السعودية

يُطبق التطورات المتعلقة نظام ضريبة الدخل -2 

والضرائب غير المباشرة ، و التباين بين الزكاة والضريبة 

 .وموقف معايير المحاسبة منها

يقيم البدائل المختلفة للحلول المقترحة لفرض -3 

الساسية للضرائب، والتنظيم الفنى الضريبة والقواعد ا

للضريبة، وإجراءات تحقق ضريبة الدخل على األرباح 

 .الحقيقية

يقارن بين نتائج البدائل المختلفة للحلول -4 

المقترحة للمشاكل الناجمة عن تطبيق تقدير الدخل الخاضع 

للضريبة، وربط الضريبة والضرائب اإلضافية على دخل 

ل التهرب الضريبى وطرق الشركات، و أساليب ووسائ

 .عالجه ومكافحته

 صميم نماذج  محاسبة الزكاة وضريبة الدخليُ -5

  

 -المحاضرات

 -الحوار والمناقشة

 -العصف الذهني

 -التعليم التعاوني

 -ورش العمل

اعداد البحوث 

 -والدراسات

استخدام التقنيات و -

العروض العلمية 

 والعملية

كتابة المقاالت 

 -والتقارير

المشاركة في الندوات -

 والمؤتمرات والمنتديات

اإلطالع على -

المستجدات المحلية 

 والدولية والعالمية

زيارة مواقع موسسات -

المهنة الدولية والمحلية 

 واألقليمية

 اختبارات شفهية

 اختبارات تحريرية

الصفيةالمشاركة   

 إجراء البحوث

 كتابة المقاالت

 كتابة التقارير

 ؤولية ستحمل المالشخصية و العالقاتمهارات  3

 .القدرة على العمل اإليجابي ضمن الفريق الواحد 3-1

القدرة على التعاون في إعداد األوراق البحثية وكتابة 

 .التقارير والمقاالت

القدرة على تطبيق الممارسات المحاسبية في المواقف 

 .المختلفة

القدرة على تحمل المسؤولية المهنية تجاه المجتمع 

 .والمؤسسات المالية

 .القدرة على اإلبداع واإلبتكار والتميز في األداء المهني

القدرة على اإلتصال مع الزمالء المهنيين والمنظمة المهنية 

 .التى ينتمي اليها

القدرة على احترام القوانين واألنظمة والتعليمات المهنية 

 وذات العالقة بالمهنة.

  

 -المحاضرات

 -الحوار والمناقشة

 -العصف الذهني

 -التعليم التعاوني

 -ورش العمل

اعداد البحوث 

 -والدراسات

استخدام التقنيات و -

العروض العلمية 

 والعملية

كتابة المقاالت 

 -والتقارير

المشاركة في الندوات -

 والمؤتمرات والمنتديات

اإلطالع على -

المستجدات المحلية 

 والدولية والعالمية

زيارة مواقع موسسات -

الدولية والمحلية  المهنة

 واألقليمية

 

 اختبارات تحريرية

 المشاركة الصفية

 إجراء البحوث

 كتابة المقاالت

 كتابة التقارير

 التعلم الذاتي

 المالحظة 

اإلستفسارات  

 الشفوية والمكتوبة
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  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 التواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل .  .1 4-1

 التواصل بفاعلية خارج مجموعات العمل .2

البحث عن المعلومات على المواقع المختلفة في  .3

 االنترنت. 

تحدد من خالل تحديد الدقة في المعلومات التى  .4

 تحاول الحصول عليها

 تقديم التفسيرات ذات العالقة بعمليات حساسة . .5

 من مدى فهم المستقبل للرسالة .التأكد  .6

 عدم المبالغة في الحديث عن النفس  .7

 صياغة االسلوب وليس السؤال .8

 تقيد التغذية الراجعة ألشياء معينة .9

مساعدة الطالب فى تقبل النقد عند إعطاء تغذية  .10

 راجعة ايجابية

 بناء الثقة بين اعضاء الفريق .11

 ترقية مناخ داعم .12

 جاهل بعض المالحظات من الطالبيمنع ت .13

 االعتراف بالتغذية الراجعة  .14

 االعتراف بالنقاط الصحيحة .15

 متابعة الوقت لترتيب ما تم سماعة  .16

درجة اليسر والسهولة في تدفق تلك المعلومات دون  .17

 عوائق مادية أو إنسانية .

 مدى القدرة على نقل المعنى الذي أراده المرسل. .18

مدى القدرة على إشباع حاجة المستقبل للمعلومات  .19

. 

 أخذ الدور فى التحدث

 طرح االسئلة

 عدم المقاطعة

 إظهار الجدية

 التركيز فيما يقال

 التحكم فى العاطفة

 االستماع للذى يقال

األهتمام  بوجهة نظر 

 الطرف اآلخر

 التفّكير قبل الحديث

 عدم لعب دور القاضي.

 .مزج الثقة باألمان

 اإلعتراف بما تجهله

 أظهار التقدير للطالب

 اختبارات شفهية

 اختبارات تحريرية

 المشاركة الصفية

 إجراء البحوث

 كتابة المقاالت

 كتابة التقارير

 التعلم الذاتي

 المالحظة الفعلية

اإلستفسارات الشفوية 

 والمكتوبة

4-2    

 ( وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

الحاالت المطروحة امكانيات الطالبتوافق  5-1  

 الحفاظ على طاقة معينة

 تكرار موعد المحاضرة بشكل منتظم أسبوعياً 

تقديم مفاهيم جديدة من 

 خالل المحاضرة

تقديم التعليمات بشكل 

 واضح

 اعادة الشرح

الحرص على اشراك 

 كل الطالب  في القاعة

ان يسود الهدوء قاعة 

 الدرس

خلق عالقة حميمة مع 

 .المجموعة

 .حرية التعبير والحركة

التصرف بدفء ومودة 

دون رسم تعبيرات 

الصرامة لفرض 

 االحترام والطاعة

 المشاركة الصفية

 التعلم الذاتي

 المالحظة

اإلستفسارات الشفوية 

 والمكتوبة
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يجب ان تقدم الجلسه في 

 صيغه مسليه وممتعه

تكون قاعه المحاضرة  

ذات  -رحبة -لطيفة 

واسعة -اضاءة جيدة  

عدم وضع عدد كبير من 

االدوات في القاعه حتى 

 ال تشتت انتباه الطالب

عدم التردد في ايقاف 

الجلسه اذا تعب 

 بالطالب

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .44

 خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %30 علي مدي الفصل  مقاالت/ تقارير/ بحوث 1

 %10 علي مدي الفصل مشاركات/ عروض تقديمية 2

 %60 وفقا للجدول االمتحان النهائي 3

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ط

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

ساعات 3ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 

 اعية.كل اسبوع اضافة الي الساعات المكتبية لكل استاذ مع التواصل عبر البريد االلكتروني والشبكات االجتم
 

 

 

 
 مصادر التعلّم .صص

(، المدخل إلى الضرائب والزكاة فى الكويت، جامعة الكويت، لجنة التأليف 2000وائل الراشد، )

 .والتعريب والنشر

( الزكاة : أحكام وتطبيق، الجمعية السعودية للمحاسبين1997سلطان بن محمد السلطان، ) . 

الضريبية: النظرية والتطبيقالمحاسبة  ( ،1997سلطان بن محمد السلطان) .   
 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 

- IASB, (2012), International Financial Reporting Standard (IFRSs), Part 1, 

International Accounting Standard Board, London 

- IASB, (2012), International Financial Reporting Standard (IFRSs), Part 2, 

International Accounting Standard Board, London 
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 www.socpa.org.saالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، معايير المحاسبة السعودية، السعودية،   -

 

 لمية لألقتصاد والتجارة، كلية التجارة ، جامعة عين شمش.المجلة الع .1

 مجلة الفكر المحاسبي، قسم المحاسبة ، كلية التجارة، جامعة عين شمس. .2

 المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة. .3

 مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية. .4

 حاسبة واإلدارة والتأمين،كلية التجارة، جامعة القاهرة.مجلة الم .5

 المجلة األردنية إلدارة األعمال، الجامعة األردنية. .6

 مجلة العلوم اإلدارية، جامعة الكويت. .7

 مجلة المحاسبة العربية، جامعة البحرين. .8

 مجلة اإلداري، معهد اإلدارة العامة، عمان. .9

 ، جامعة الملك عبد العزيز، جدةمجلة اإلقتصاد واإلدارة .10

 مجلة اإلقتصاد  والتجارة، جامعة القصيم، الفصيم. .11

12. Accounting review, EBSCO. 

13. Accounting, Organization and Society, EBSCO. 

14. Managerial Auditing Journal. EBSCO. 

15. International Accounting Research, EBSCO 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 1. www.ifac.org 

2. www. socpa.org 

3. emerald 
 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 .PowerPoint التدريس باستخدام العروض التقديمية 

فعاليات السبورة الذكية استخدام   

 األفالم التعليمية 

 

 المطلوبةالمرافق  .ضض

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .25
 

 طالب 20قاعة تدريس سعة 
 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .26
  توفير جهاز حاسب رئيس للمدرس 

 جهاز حاسب للعرض وملحقاته 

 توفير خط االنترنت 

http://www.socpa.org.sa/
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 تعليمية تفاعليةلوحة  

 

 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .27

 قائمة بها(:
 

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .غ
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .40

 

القسم لتوزيعها بين الطلبة لتقيم فعالية التدريستصميم استبانة معتمدة من    . 

 . تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة للحوار والمناقشة 

 . عقد لقاءات فردية او جماعية مع الطلبة لالستماع الى مالحظاتهم 

 توظيف االستبانة االلكترونية الموحدة لتقييم المقرر وفاعلية التدريس 

ن خالل نتائج االختباراتالتغذية المباشرة م   . 

 .النتائج اإلحصائية لتقويم المقرر 

 مدى مشاركة الطالب في المناقشة والحوار 

 

  يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق

 تبادل الحضور العضاء القسم للمحاضرات وتبادل االراء حول اداء عضو هيئة التدريس .1

 للتقارير التي ترد من االعضاء لتطوير االداءمناقشة القسم  .2

 تنظيم معرض للوسائل التعليمية ومتابعة اداء اعضاء هيئة التدريس من خالل انتاج الطالب .3

 اإلشراف الخارجي  .4

 نتائج تعلم المتعلمين. .5

 ي.التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس وفق محكات التقييم الذات .6
 

 إجراءات تطوير التدريس: .7

المستحدثات العلمية والتربوية المتعلقة بطرق التدريس الخاصة بالمقررمتابعة   . 

 .الدمج بين التعليم االعتيادي بالغرفة الصفية والتعليم عن بعد 

 . االشتراك مع المؤسسات والجهات التقنية في المجتمع لتوفير التدريب والممارسة للطلبة 

والخارجية في مجال علم النفس النمواالستفادة من خبرات الجامعات الداخلية   . 

  .تحديث المقرر وفق االتجاهات الحديثة أو ما يستجد من نتائج الدراسات العلمية 
 االهتمام بالمراجع العلمية الحديثة 
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أعضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .8

أعضاء لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة

 

  المشاركة الجماعية العضاء هيئة التدريس في بناء فقرات االختبارات النهائية 

  تبادل عينات من اعمال الطلبة بين اعضاء هيئة التدريس وتقييمها من قبلهم 

  تنظيم معرض سنوي يشمل اعمال الطلبة ومالحظة اراء وتعليقات المختصين بالموضوع 

 استضافة مجموعة من الخبراء والمختصين لتقديم خبراتهم للطلبة وتقييم اعمال الطلبة 

 .تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة مدرسين  مستقلين 

نموذج اإلجابة تكليف عضو من نفس التخصص بمراجعة التصحيح وفق  . 

 تصحيح عينة عشوائية من أوراق اإلجابة للطالب 

 

 

  ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص 

 االطالع على نتائج وتعليقات الطلبة المتعلقة بتقييم المادة الدراسية واألخذ بها .1

 من قبل اعضاء هيئة التدريس مناقشة التقارير الفصلية المكتوبة .2

 مقارنة توصيف المقرر مع توصيفات المقررات المشابهة في الجامعات المحلية والعالمية  .3

 االطالع على مجموعة المعايير والمحكات المحلية والعالمية لالعتماد والعمل على التوافق معها .4

 ماد االكاديمي واالخذ بهااالطالع على التقارير والتوصيات الدورية التي ترد من لجنة االعت .5

 االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر .6

 تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلمين  .7

 وضع خطط للتحسين والتطوير .8

 

 

 
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
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 واالعتماد األكاديميالمركز الوطني للتقويم 
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 : دراسات في المحاسبة الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربحاسم المقرر  

 5405622 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 2018 التوصيف:تاريخ  

 إدارة االعمال                                                          المحاسبة :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ

 والمنظمات غير الهادفة للربحدراسات في المحاسبة الحكومية : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .52
5405622 
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %70 النسبة: تقليدي قاعات المحاضرات التقليدية .مم
 

   

 %10 النسبة: الكتروني اإللكترونيالتعليم  .نن
    

 %20 النسبة: مدمج تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .سس
    

  النسبة:  بالمراسلة .عع
    

  النسبة:  أخرى .فف
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ع

 ؟ هدف المقرر الرئيسما  -1

والمستجدات العالمية والدولية مشاكل الناجمة عن التطورات بالالدارس  تعريفتهدف هذه المادة الى 

 واإلقليمية لموضوعات تتعلق بالمحاسبة الحكومية والمنظمات غير الربحية تشمل:

 تقييم هيكل النظام المحاسبي الحكومي-1

 دراسة المنهج النوعي )أسلوب موازنة االعتمادات( في إعداد الموازنة العامة للدولة -2

موازنة  -البرمجة والتخطيط  -البرامج واألداء -العامة ) دراسة المناهج المطورة في إعداد الموازنة -3

 األساس الصفري(

 الموازنة بالنتائج( -دراسة المناهج  الحديثة في  إعداد الموازنة العامة )الموازنة المشاركة -4

 دراسة دور التقارير المالية في النظام المحاسبي الحكومي -5

 هادفة للربحدراسة وتقييم األداء االجتماعي للمنظمات غير ال -6

 دراسة موقف المعايير الدولية والسعودية من المساعدات والمنح الحكومية -7

 دراسة اإلفصاح في الوحدات غير الهادفة للربح وفقاً لمعايير  محاسبة القطاع العام -8

 
 

 المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

ينم تطوير وتحسين المقرر الدراسي من خالل متابعة التطورات في اصدارات الكتب والدوريات الحديثة 

،وتنظيم االتصال والتواصل مع الطالب عن طريق االنترنت ،والربط بين الجامعة والوحدات الحكومية 

العملية التي تواجه هذه وكذلك المنظمات الغير هادفة للربح بالمملكة العربية السعودية لمناقشة المشاكل 

الوحدات والمنظمات ومحاولة القضاء عليها من خالل إعداد بحوث علمية لمحاولة الوصول لنتائج وتوصيات 

يتم تطبيقها على الواقع العملي بهذه الوحدات والمنظمات بالمملكة العربية السعودية لتطوير آداءها، واستخدام 
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للجامعة من مراجع ، دوريات وقواعد البيانات لتنمية روح القراءة الموارد المتاحة في المكتبة المركزية 

واإلطالع ومتابعة المستجدات لدي الملتحقين بالمقرر ،والمشاركة في الملتقيات العلمية خاصة ما يتعلق بتنمية 

دراسات المنافسة لدي الطالب )المؤتمرات العلمية السنوية للطالب الممولة من قبل الدولة( .باإلضافة الى ال

واإلبحاث المنشورة في المجالت العلمية المسجلة على قواعد البيانات العالمية وبشكل خاص المجالت 

،  وكذلك ما يصدر من ، الهيئة السعودية Emerald  Meditari Accountancy Researchالمنشورة في 

 للمحاسبين القانونيين، مع مراعاة التغيير في المحتوى تبعاُ لذلك
 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ش

  وصف عام للمقرر:

يسعي هذا المقررالي تزويد الطالب باحدث المعارف المرتبطة بالمحاسبة الحكومية والمحاسبة في المنظمات 

استعراض احدث ما تم التوصل اليه في هذ المجال لتمكين الطالب من كل التي ال تهدف للربح ذلك من خالل 

 من الجانب النظري والجانب العملي للمحاسبة في الوحدات الحكومية والمنظمات التي ال تهدف للربح.
 

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .45

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 تقييم هيكل النظام المحاسبي الحكومي 

 6 2 دراسة المنهج النوعي )أسلوب موازنة االعتمادات( في إعداد الموازنة العامة للدولة

البرمجة والتخطيط  -البرامج واألداء -دراسة المناهج المطورة في إعداد الموازنة العامة )

 موازنة األساس الصفري( -

2 6 

 6 2 الموازنة بالنتائج( -الحديثة في  إعداد الموازنة العامة )الموازنة المشاركةدراسة المناهج  

 6 2 دراسة دور التقارير المالية في النظام المحاسبي الحكومي

 6 2 دراسة وتقييم األداء االجتماعي للمنظمات غير الهادفة للربح 

 6 2 والمنح الحكوميةدراسة موقف المعايير الدولية والسعودية من المساعدات 

 6 2 دراسة اإلفصاح في الوحدات غير الهادفة للربح وفقاً لمعايير  محاسبة القطاع العام

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .46

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية

 45     45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:ال توجدخالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .47
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .48 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
تدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم

 مقررلل

 طرق التقويم

 المعرفة 1

 إدراك لكيفية تقييم هيكل النظام المحاسبي الحكومي 1-1

إدراك المنهج النوعي )أسلوب موازنة االعتمادات( في إعداد 

العامة للدولة الموازنة  

إدراك األثار المختلفة للمناهج المطورة في إعداد الموازنة 

موازنة  -البرمجة والتخطيط  -البرامج واألداء -العامة )

 األساس الصفري(

إدراك  كيفية دراسة / بحث المشاكل والقضايا التى تتناولها 

المناهج  الحديثة في  إعداد الموازنة العامة )الموازنة 

الموازنة بالنتائج( -المشاركة  

معرفة أثار تطبيق المعايير الدولية والسعودية  في معالجة 

 المساعدات والمنح الحكومية

إدراك  كيفية  اإلفصاح في الوحدات غير الهادفة للربح وفقاً 

 لمعايير  محاسبة القطاع العام

المحاضرة ـ الحوار 

إستراتيجية  -والمناقشة 

التعلم  -العصف الذهني 

اعداد  -التعاوني  

 -البحوث والدراسات

استخدام التقنيات و 

العروض العلمية 

 والعملية

بحوث قصيرة  دادعإ

 . فردية و جماعية

المشاركة  

في المناقشة والحوار 

  وورش العمل

تقارير بحثية كتابة 

 . ومقاالت

اختبارات  

 . شفهية

أختبارات  

 تحريرية

 المعرفيةالمهارات  2

التطورات في تقييم هيكل النظام المحاسبي  يستخلص أهم 2-1

 الحكومي

يُطبق التطورات المتعلقة بالمنهج النوعي )أسلوب موازنة 

 االعتمادات( في إعداد الموازنة العامة للدولة

يقيم البدائل المختلفة للحلول المقترحة من خالل للمناهج 

 -البرامج واألداء -المطورة في إعداد الموازنة العامة )

موازنة األساس الصفري( و المناهج   -مجة والتخطيط البر

 -الحديثة في  إعداد الموازنة العامة )الموازنة المشاركة

 الموازنة بالنتائج(

يقارن بين نتائج البدائل المختلفة للحلول المقترحة للمشاكل 

الناجمة عن تطبيق المناهج  الحديثة في  إعداد الموازنة العامة 

الموازنة بالنتائج( -)الموازنة المشاركة  

 تصميم نماذج  الحديثة للموازنة العامة للدولة

الحوار  -المحاضرات

 والمناقشة

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني

 ورش العمل

 اعداد البحوث والدراسات

استخدام التقنيات و 

 العروض العلمية والعملية

 كتابة المقاالت والتقارير

المشاركة في الندوات 

والمنتدياتوالمؤتمرات   

اإلطالع على المستجدات 

 المحلية والدولية والعالمية

 اختبارات شفهية

 اختبارات تحريرية

 المشاركة الصفية

 إجراء البحوث

 كتابة المقاالت

 كتابة التقارير
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زيارة مواقع موسسات 

المهنة الدولية والمحلية 

 واألقليمية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 .القدرة على العمل اإليجابي ضمن الفريق الواحد 3-1

القدرة على التعاون في إعداد األوراق البحثية وكتابة 

 .التقارير والمقاالت

القدرة على تطبيق الممارسات المحاسبية في المواقف 

 .المختلفة

القدرة على تحمل المسؤولية المهنية تجاه المجتمع 

 .والمؤسسات المالية

اع واإلبتكار والتميز في األداء المهنيالقدرة على اإلبد . 

القدرة على اإلتصال مع الزمالء المهنيين والمنظمة المهنية 

 .التى ينتمي اليها

القدرة على احترام القوانين واألنظمة والتعليمات المهنية 

 وذات العالقة بالمهنة.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 العصف الذهني

 التعلم التعاوني

 ورش العمل

 اعداد البحوث والدراسات

استخدام التقنيات و 

 العروض العلمية والعملية

 كتابة المقاالت والتقارير

المشاركة في الندوات 

 والمؤتمرات والمنتديات

 اختبارات شفهية

 اختبارات تحريرية

 المشاركة الصفية

 إجراء البحوث

 كتابة المقاالت

 كتابة التقارير

 التعلم الذاتي

 المالحظة

ات الشفوية اإلستفسار

 والمكتوبة

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 . التواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل 4-1

 التواصل بفاعلية خارج مجموعات العمل

 .البحث عن المعلومات على المواقع المختلفة في االنترنت

 تحدد من خالل تحديد 

عن النفسعدم المبالغة في الحديث   

 صياغة االسلوب وليس السؤال

 تقيد التغذية الراجعة ألشياء معينة

مساعدة الطالب فى تقبل النقد عند إعطاء تغذية راجعة 

 ايجابية

 بناء الثقة بين اعضاء الفريق

 ترقية مناخ داعم

.يمنع تجاهل بعض المالحظات من الطالب االعتراف  

 بالتغذية الراجعة

 الصحيحةاالعتراف بالنقاط 

 متابعة الوقت لترتيب ما تم سماعة

درجة اليسر والسهولة في تدفق تلك المعلومات دون عوائق 

 . مادية أو إنسانية

 .مدى القدرة على نقل المعنى الذي أراده المرسل

مدى القدرة على إشباع حاجة المستقبل للمعلومات الدقة في 

 المعلومات التى تحاول الحصول عليها

رات ذات العالقة بعمليات حساسةتقديم التفسي  . 

 . التأكد من مدى فهم المستقبل للرسالة

 

 أخذ الدور فى التحدث

 طرح االسئلة

 عدم المقاطعة

 إظهار الجدية

 التركيز فيما يقال

 التحكم فى العاطفة

 االستماع للذى لم يقال

األهتمام  بوجهة نظر 

 الطرف اآلخر

 التفّكير قبل الحديث

 عدم لعب دور القاضي

 .مزج الثقة باألمان

 اإلعتراف بما تجهله

 أظهار التقدير للطالب

 اختبارات شفهية

 اختبارات تحريرية

 المشاركة الصفية

 إجراء البحوث

 كتابة المقاالت

 كتابة التقارير

 التعلم الذاتي

 المالحظة الفعلية

اإلستفسارات 

 الشفوية والمكتوبة

4-2    

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

.توافق الحاالت المطروحة امكانيات الطالب  5-1

 الحفاظ على طاقه معينه 

تقديم مفاهيم جديده من خالل 

 المحاضرة

المشاركة  .

 الصفية
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 ً تقديم التعليمات بشكل  تكرار موعد المحاضرةبشكل منتظم أسبوعيا

 واضح

 اعادة الشرح

الحرص على اشراك كل 

 الطالب  في القاعة

ان يسود الهدوء قاعة 

 الدرس

حميمة مع خلق عالقة 

 .المجموعة

 .حرية التعبير والحركة

التصرف بدفء ومودة دون 

رسم تعبيرات الصرامة 

 لفرض االحترام والطاعة

يجب ان تقدم الجلسة في 

 صيغة مسلية وممتعة

تكون قاعة المحاضرة  

ذات اضاءة  -رحبة -لطيفة 

واسعة -جيدة  

عدم وضع عدد كبير من 

االدوات في القاعة حتى ال 

ه الطالبتشتت انتبا  

عدم التردد في ايقاف الجلسة 

 اذا تعب بالطالب

 التعلم الذاتي

 المالحظة

اإلستفسارات الشفوية 

 والمكتوبة

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .49

 ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة،

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

 %30 علي مدي الفصل  مقاالت / تقارير / بحوث 1

 %10 علي مدي الفصل مشاركات / عروض تقديمية 2

 %60 حسب الجدول االمتحان النهائي 3

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ظ

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
-1 ساعات مكتبية   

 وشبكات الواصل االجتماعي. التواصل عبر البريد االلكتروني -2

 
 مصادر التعلّم .طط

 وبة:  الكتب المقررة المطل -في قائمة  –أدرج 
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(، المحاسبة في األجهزة الحكومية في المملكة 1426سعد محمد الهويمل؛ ، عبد هللا علي الحسين،) .1

 العربية السعودية، الرياض.  

 (، المحاسبة الحكومية، المملكة العربية السعودية، الرياض.  1426عبد هللا علي الحسين ).2

(، معايير محاسبة الفطاع العام الدولي، ترجمة 2011مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولي، ).3

 المجمع العربي للمحاسبين، عمان، األردن.

ير التقارير المالية الدولية، ترجمة المجمع العربي (، معاي2011مجلس معايير المحاسبة الدولي، ).4
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 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 ، جامعة عين شمش.المجلة العلمية لألقتصاد والتجارة، كلية التجارة  .1

 مجلة الفكر المحاسبي، قسم المحاسبة ، كلية التجارة، جامعة عين شمس. .2

 المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة. .3

 مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية. .4

 جامعة القاهرة. مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين،كلية التجارة، .5

 المجلة األردنية إلدارة األعمال، الجامعة األردنية. .6
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 مجلة العلوم اإلدارية، جامعة الكويت. .7

 مجلة المحاسبة العربية، جامعة البحرين. .8

 مجلة اإلداري، معهد اإلدارة العامة، عمان. .9

 مجلة اإلقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة .10

 مجلة اإلقتصاد  والتجارة، جامعة القصيم، الفصيم. .11

12. Accounting review, EBSCO. 

13. Accounting, Organization and Society, EBSCO. 

14. Managerial Auditing Journal. EBSCO. 

15. International Accounting Research, EBSCO. 

 

 

 :اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع واإللكترونية  أدرج المواد. 3

 1. www.ifac.org 

2. www. socpa.org 

3. emerald 
 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

  .PowerPoint التدريس باستخدام العروض التقديمية 

 استخدام فعاليات السبورة الذكية 

 األفالم التعليمية. 
 

 المطلوبةالمرافق  .ظظ

ة والمختبرات )أي عدد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتالمقاعد داخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .28
 

 قاعة دراسية مهيئة
 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .29
 

 جهاز حاسوب وبروجكتور وسبورة ذكية
 

كرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .30

 بها(:أرفق قائمة 
 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق.ف
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .41
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 . تصميم استبانة معتمدة من القسم لتوزيعها بين الطلبة لتقيم فعالية التدريس 

 . تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة للحوار والمناقشة 

لقاءات فردية او جماعية مع الطلبة لالستماع الى مالحظاتهمعقد    . 

 توظيف االستبانة االلكترونية الموحدة لتقييم المقرر وفاعلية التدريس 

 . التغذية المباشرة من خالل نتائج االختبارات 

 .النتائج اإلحصائية لتقويم المقرر 

 مدى مشاركة الطالب في المناقشة والحوار. 

 
 

  يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق

 تبادل الحضور العضاء القسم للمحاضرات وتبادل االراء حول اداء عضو هيئة التدريس .1

 مناقشة القسم للتقارير التي ترد من االعضاء لتطوير االداء .2

 من خالل انتاج الطالب تنظيم معرض للوسائل التعليمية ومتابعة اداء اعضاء هيئة التدريس .3

 اإلشراف الخارجي  .4

 نتائج تعلم المتعلمين. .5

 التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس وفق محكات التقييم الذاتي .6

 
 

 

 

  إجراءات تطوير التدريس:

 متابعة المستحدثات العلمية والتربوية المتعلقة بطرق التدريس الخاصة بالمقرر.1

 بالغرفة الصفية والتعليم عن بعد.الدمج بين التعليم االعتيادي 2

 االشتراك مع المؤسسات والجهات التقنية في المجتمع لتوفير التدريب والممارسة للطلبة .3

 االستفادة من خبرات الجامعات الداخلية والخارجية في مجال علم النفس النمو.4

 علمية. تحديث المقرر وفق االتجاهات الحديثة أو ما يستجد من نتائج الدراسات ال5

 االهتمام بالمراجع العلمية الحديثة .6
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أعضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .7

أعضاء لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: هيئة

  المشاركة الجماعية العضاء هيئة التدريس في بناء فقرات االختبارات النهائية 

  تبادل عينات من اعمال الطلبة بين اعضاء هيئة التدريس وتقييمها من قبلهم 

  تنظيم معرض سنوي يشمل اعمال الطلبة ومالحظة اراء وتعليقات المختصين بالموضوع 

والمختصين لتقديم خبراتهم للطلبة وتقييم اعمال الطلبةاستضافة مجموعة من الخبراء    

 .تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة مدرسين  مستقلين 

 .تكليف عضو من نفس التخصص بمراجعة التصحيح وفق نموذج اإلجابة 

 تصحيح عينة عشوائية من أوراق اإلجابة للطالب

 

االطالع  فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدىِص 

 على نتائج وتعليقات الطلبة المتعلقة بتقييم المادة الدراسية واألخذ بها

 مناقشة التقارير الفصلية المكتوبة من قبل اعضاء هيئة التدريس .1

  مقارنة توصيف المقرر مع توصيفات المقررات المشابهة في الجامعات المحلية والعالمية .2

 االطالع على مجموعة المعايير والمحكات المحلية والعالمية لالعتماد والعمل على التوافق معها .3

 االطالع على التقارير والتوصيات الدورية التي ترد من لجنة االعتماد االكاديمي واالخذ بها .4

 االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر .5

 تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلمين  .6

 وضع خطط للتحسين والتطوير .7

 

 

 
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       

 
 

 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 2018 تاريخ التوصيف: 

 كلية ادارة االعمال قسم المحاسبة :القسم /لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي  .غ

 5405623دراسات في معايير المراجعة الدولية: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .59

   برنامج الماجستير في المحاسبة )بدون  رسالة( :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .60
 هذه البرامج(كل برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب)في حال وجود مقرر عام في عدة 

 الثالثالمستوى الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .61

 دراسات في المراجعة )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .62

 الرسالةقاعة البحث/ هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .63

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .64

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:   قاعات المحاضرات التقليدية .صص
 

   

 %20 النسبة:   التعليم اإللكتروني .قق
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .رر
    

  النسبة:  بالمراسلة .شش
    

  النسبة:  أخرى .تت
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف.ف
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 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1
تهدف هذه المادة الى إدراك الدارس للمشاكل الناجمة عن التطورات والمستجدات العالمية والدولية واإلقليمية لموضوعات 

 محاسبية تشمل:

 اإلطار الدولي لعمليات التأكيد -1

 الرقابة على الجودة -2

 مراجعة البيانات المالية المرحلية -3

 عمليات التأكيد -4

 تأكيد تقارير الرقابة على مؤسسات الخدمة -5

 مراجعة تقديرات القيم العادلة  -6

 المراجعة لغرض خاص -7

 فحص الخدمات ذات العالقة -8

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
لخدمات الدولية لرقابة الجودة والمراجعة والتأكيد وامعايير الينم تطوير وتحسين المقرر الدراسي من خالل متابعة التطورات في 

، باإلضافة الى الدراسات www.IFAC.orgالدولية التالي   المراجعة والتأكيدعلى موقع مجلس معايير رة المنشوذات العالقة 

  Emeraldواإلبحاث المنشورة في المجالت العلمية المسجلة على قواعد البيانات العالمية وبشكل خاص المجالت المنشورة في 

Meditari Accountancy Research ،  ،مع مراعاة التغيير وكذلك ما يصدر من ، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 في المحتوى تبعاُ لذلك.

 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ص

 وصف عام للمقرر:
 

 

 التي  ينبغي تناولها:الموضوعات  .50

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 6 2 اإلطار الدولي لعمليات التأكيد

 6 2 الرقابة على الجودة

 6 2 مراجعة البيانات المالية المرحلية

 6 2 عمليات التأكيد

 6 2 تأكيد تقارير الرقابة على مؤسسات الخدمة

 6 2 مراجعة تقديرات القيم العادلة

 6 2 المراجعة لغرض خاص

 6 2 فحص الخدمات ذات العالقة

   

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .51

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 
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اختبار  3 6   33 ساعات التدريس الفعلية

 3متوسط، 

اخنبار 

 نهائي

45 

      3 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .52
 ال يوجد
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .53 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 
 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

لمعايير المراجعة ورقابة إدراك المفاهيم المتقدمة  -1 1-1

الجودة والتأكيد والفحص والخدمات ذات العالقة 

 .األخرى

واجبات المراجع في القضايا المحاسبية إدراك  -2

المختلفة وفقاً للتطورات في محتوى لمعايير المراجعة 

ورقابة الجودة والتأكيد والفحص والخدمات ذات 

 .العالقة األخرى

ً لمعايير إدراك األثار المختلفة  -3 للواجبات وفقا

المراجعة ورقابة الجودة والتأكيد والفحص والخدمات 

على المجموعة المتكاملة  ذات العالقة األخرى

 للبيانات المالية

والقضايا التى إدراك  كيفية دراسة / بحث المشاكل  -4

تتناولها لمعايير المراجعة ورقابة الجودة والتأكيد 

وعمل والفحص والخدمات ذات العالقة األخرى، 

المقارنات الالزمة مع الدول األخرى والتى تطبق 

 معايير مختلفة

ايير المراجعة ورقابة الجودة والتأكيد تطبيق معمعرفة أثار 

على البيانات المالية والفحص والخدمات ذات العالقة األخرى 

 للشركات المدرجة في أسواق المال

المحاضرة ـ الحوار والمناقشة 

 -إستراتيجية العصف الذهني  -

اعداد البحوث  -التعلم التعاوني  

استخدام التقنيات  -والدراسات

 والعمليةوالعروض العلمية 

إعداد  -1

بحوث قصيرة 

 فردية و جماعية .

المشاركة  -2

في المناقشة 

والحوار وورش 

 العمل.

كتابة  -3

تقارير بحثية 

 ومقاالت .

اختبارات  -4

 شفهية .

 ختبارات تحريريةا

1-2    

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

يستخلص أهم التطورات في المعايير الدولية    -2 2-1

 بالمشاكل المحاسبية المختلفةوالمحلية المتعلقة 

بمعايير المراجعة ورقابة يُطبق التطورات المتعلقة  -3

 الجودة والتأكيد والفحص والخدمات ذات العالقة األخرى.

معايير المراجعة ورقابة  ورات فيطيحلل أسباب الت -4

الجودة والتأكيد والفحص والخدمات ذات العالقة 

 .موضوع الدراسةاألخرى

 المحاضرات -1

 الحوار والمناقشة  -2

 العصف الذهني  -3

 التعليم التعاوني    -4

 ورش العمل -5

اعداد البحوث  -6

 والدراسات

اختبارات  -1

 شفهية 

اختبارات  -2

 تحريرية

المشاركة  -3

 الصفية

إجراء  -4

 البحوث
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من خالل تلفة للحلول المقترحة قيم البدائل المخي -5

معايير المراجعة ورقابة الجودة والتأكيد والفحص والخدمات 

 .  موضوع الدراسة ذات العالقة األخرى

يقارن بين نتائج البدائل المختلفة للحلول المقترحة  -6

الناجمة عن تطبيق معايير المراجعة ورقابة الجودة للمشاكل 

موضوع القة األخرى والتأكيد والفحص والخدمات ذات الع

 الدراسة على البيانات المالية

لمعايير المراجعة لمعايير المراجعة ورقابة تصميم نماذج 

الجودة والتأكيد والفحص والخدمات ذات العالقة األخرى 

 لمعالجة المشاكل موضوع الدراسة

استخدام التقنيات و  -7

 العروض العلمية والعملية

كتابة المقاالت  -8

 والتقارير

المشاركة في  -9

الندوات والمؤتمرات 

 والمنتديات

اإلطالع على  -10

المستجدات المحلية والدولية 

 والعالمية

سسات المهنة ؤزيارة مواقع م

 قليميةالدولية والمحلية واإل

كتابة  -5

 المقاالت

 كتابة التقارير

2-2    

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 القدرة على العمل اإليجابي ضمن الفريق الواحد. -3 3-1

القدرة على التعاون في إعداد األوراق البحثية وكتابة  -4

 التقارير والمقاالت.

القدرة على تطبيق الممارسات المحاسبية في  -5

 المواقف المختلفة.

القدرة على تحمل المسؤولية المهنية تجاه المجتمع  -6

 والمؤسسات المالية.

بتكار والتميز في األداء القدرة على اإلبداع واال -7

 المهني.

تصال مع الزمالء المهنيين والمنظمة القدرة على اال -8

 المهنية التى ينتمي اليها.

القدرة على احترام القوانين واألنظمة والتعليمات المهنية وذات 

 العالقة بالمهنة

 المحاضرات -1

 الحوار والمناقشة  -2

 العصف الذهني -3

 التعلم التعاوني -4

 ورش العمل   -5

اعداد البحوث  -6

 والدراسات

استخدام التقنيات و  -7

العروض العلمية 

 والعملية

كتابة المقاالت  -8

 والتقارير

المشاركة في  -9

والمؤتمرات الندوات 

 والمنتديات

اإلطالع على  -10

المستجدات المحلية 

 والدولية والعالمية

زيارة مواقع مؤسسات المهنة 

 قليميةالدولية والمحلية واإل

اختبارات  -1

 شفهية 

اختبارات  -2

 تحريرية

المشاركة  -3

 الصفية

إجراء  -4

 البحوث

كتابة  -5

 المقاالت

كتابة  -6

  التقارير

التعلم  -7

 الذاتي

 المالحظة -8

ستفسارات اال

 الشفوية والمكتوبة

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 التواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل .  .8 4-1

 التواصل بفاعلية خارج مجموعات العمل .9

البحث عن المعلومات على المواقع المختلفة في  .10

 االنترنت. 

التى تحاول  تحدد من خالل تحديد الدقة في المعلومات .11

 الحصول عليها

 تقديم التفسيرات ذات العالقة بعمليات حساسة . .12

 أخذ الدور فى التحدث .1

 طرح االسئلة .2

 عدم المقاطعة .3

 إظهار الجدية .4

 التركيز فيما يقال .5

 التحكم فى العاطفة .6

 االستماع للذى لم يقال  .7

اختبارات  .1

 شفهية 

اختبارات  .2

 تحريرية

المشاركة  .3

 الصفية
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 التأكد من مدى فهم المستقبل للرسالة . .13

 عدم المبالغة في الحديث عن النفس  .14

 صياغة االسلوب وليس السؤال .15

 تقيد التغذية الراجعة ألشياء معينة .16

مساعدة الطالب فى تقبل النقد عند إعطاء تغذية  .17

 راجعة ايجابية

 بناء الثقة بين اعضاء الفريق .18

 ترقية مناخ داعم .19

 يمنع تجاهل بعض المالحظات من الطالب .20

 االعتراف بالتغذية الراجعة  .21

 االعتراف بالنقاط الصحيحة .22

  همتابعة الوقت لترتيب ما تم سماع .23

درجة اليسر والسهولة في تدفق تلك المعلومات دون  .24

 عوائق مادية أو إنسانية .

 المعنى الذي أراده المرسل.مدى القدرة على نقل  .25

 مدى القدرة على إشباع حاجة المستقبل للمعلومات .

هتمام  بوجهة نظر اال .8

 الطرف اآلخر

 التفّكير قبل الحديث .9

عدم لعب دور  .10

  القاضي

 .مزج الثقة باألمان .11

 بما تجهلهعتراف اال .12

 ظهار التقدير للطالبإ

إجراء  .4

 البحوث

كتابة  .5

 المقاالت

كتابة  .6

  التقارير

التعلم  .7

 الذاتي

المالحظة  .8

 الفعلية

ستفسارات اال

 الشفوية والمكتوبة

4-2    

 (وجدت )إن النفسية الحركيةمهارات ال 5

 الطالب توافق الحاالت المطروحة امكانيات .1 5-1

 ةمعين ةالحفاظ على طاق .2

 بشكل منتظم أسبوعياً  تكرار موعد المحاضرة

 ةتقديم مفاهيم جديد .1

 من خالل المحاضرة 

تقديم التعليمات بشكل  .2

 واضح

 حاعادة الشر .3

الحرص على اشراك  .4

كل الطالب  في 

 القاعة 

قاعة  وءان يسود الهد .5

 الدرس 

 ال يجب تكرار الشرح .6

مع  ةحميم ةخلق عالق .7

من خالل  ةالمجموع

قبول تصرفات التي 

 يرفضها في القاعة.

حرية التعبير  .8

 .والحركه

التصرف بدفء  .9

رسم  دونة ومود

 ةتعبيرات الصرام

لفرض االحترام 

 ةوالطاع

 ةيجب ان تقدم الجلس .10

 ةمسلي ةفي صيغ

 ةوممتع

المشاركة  .1

 الصفية

التعلم  .2

 الذاتي

 المالحظة .3

ستفسارات اال

 الشفوية والمكتوبة
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تكون قاعه  .11

 - ةالمحاضرة  لطيف

ة ضاءإذات  -رحب

  ةواسع -ةجيد

عدم وضع عدد كبير  .12

من االدوات في 

حتى ال تشتت  ةالقاع

 انتباه الطالب

اذا ة عدم التردد في ايقاف الجلس

 تعب بالطالب

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .54

 خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %60  ختبار نهائيا 1

 %30 علي مدار الفصل بحوث -تقارير -مقاالت 2

 %10 علي مدار الفصل عروض تقديمية -مشاركات 3

4    

5    

6    

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ع

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

 ساعات مكتبية   -1
 التواصل عبر البريد االلكتروني

 

 
 مصادر التعلّم .عع

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 .2012الدار الجامعية  –احمد محمد كامل اصول المراجعة 

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 
1- IFAC, IAASB, (2012), Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, 

Other Assurance, and Related Services Pronouncements, Part 1, International Federation of 

Accountants, IFAC, www.ifac.org, New York, USA.  

2- IFAC, IAASB, (2012), Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, 

Other Assurance, and Related Services Pronouncements, Part 2, International Federation of 

Accountants, IFAC, www.ifac.org, New York, USA.  

 www.socpa.org.sa ، السعودية، السعودية المراجعةمعايير للمحاسبين القانونيين، الهيئة السعودية 

http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
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 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 

 المجلة العلمية لألقتصاد والتجارة، كلية التجارة ، جامعة عين شمش. .15

 كلية التجارة، جامعة عين شمس.، قسم المحاسبة ، يمجلة الفكر المحاسب .16

 المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة. .17

 مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية. .18

 مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين،كلية التجارة، جامعة القاهرة. .19

 المجلة األردنية إلدارة األعمال، الجامعة األردنية. .20

 مجلة العلوم اإلدارية، جامعة الكويت. .21

 مجلة المحاسبة العربية، جامعة البحرين. .22

 مجلة اإلداري، معهد اإلدارة العامة، عمان. .23

 مجلة اإلقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة .24

 مجلة اإلقتصاد  والتجارة، جامعة القصيم، الفصيم. .25

26. Accounting review, EBSCO. 

27. Accounting, Organization and Society, EBSCO. 

28. Managerial Auditing Journal. EBSCO. 

International Accounting Research, EBSCO 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
2. www.ifac.org 

3. www. socpa.org 

emerald3 -    

 

 

 المطلوبةالمرافق  .غغ

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .31
 

 لعضو هيئة التدريس غرفة مكتب -3

 دوات الكهربائيةجهزة واألغرفة لأل -4

 غرفة مخزن -5

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .32
 توفير جهاز حاسب رئيس للمدرس  -4

 جهاز حاسب للعرض وملحقاته -5

 توفير خط االنترنت -6

 لوحة تعليمية تفاعلية - 4

 

 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .33

 قائمة بها(:
 ماكنة تصوير ورقي  -1
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 طابعة ليزر -2

 جهاز ماسح ضوئي -3

 جهاز االستقطاب للشفافيات  -4

  ةمستلزمات قرطاسي -5

 طاوالت مناسبة لتدريب الطلبة على انجاز المشاريع - 6      

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ق
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .42

 

 تصميم استبانة معتمدة من القسم لتوزيعها بين الطلبة لتقيم فعالية التدريس . -7

 تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة للحوار والمناقشة . -8

 جماعية مع الطلبة لالستماع الى مالحظاتهم . عقد لقاءات فردية او -9

 توظيف االستبانة االلكترونية الموحدة لتقييم المقرر وفاعلية التدريس -10

 التغذية المباشرة من خالل نتائج االختبارات . -11

 النتائج اإلحصائية لتقويم المقرر. -12

 مدى مشاركة الطالب في المناقشة والحوار. - 7      

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:ولتقاستراتيجيات أخرى  .43
 تبادل الحضور العضاء القسم للمحاضرات وتبادل االراء حول اداء عضو هيئة التدريس -1

 مناقشة القسم للتقارير التي ترد من االعضاء لتطوير االداء -2

 الطالبتنظيم معرض للوسائل التعليمية ومتابعة اداء اعضاء هيئة التدريس من خالل انتاج  -3

 اإلشراف الخارجي  -4

 نتائج تعلم المتعلمين. -5

 التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس وفق محكات التقييم الذاتي - 6      

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .44
 

 متابعة المستحدثات العلمية والتربوية المتعلقة بطرق التدريس الخاصة بالمقرر. -6

 الصفية والتعليم عن بعد.الدمج بين التعليم االعتيادي بالغرفة  -7

 االشتراك مع المؤسسات والجهات التقنية في المجتمع لتوفير التدريب والممارسة للطلبة . -8

 االستفادة من خبرات الجامعات الداخلية والخارجية في مجال علم النفس النمو. -9

 تحديث المقرر وفق االتجاهات الحديثة أو ما يستجد من نتائج الدراسات العلمية.  -10

 االهتمام بالمراجع العلمية الحديثة . - 6      

 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .45

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 عضاء هيئة التدريس في بناء فقرات االختبارات النهائية المشاركة الجماعية أل -7

 تبادل عينات من اعمال الطلبة بين اعضاء هيئة التدريس وتقييمها من قبلهم  -8

 تنظيم معرض سنوي يشمل اعمال الطلبة ومالحظة اراء وتعليقات المختصين بالموضوع  -9
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 قديم خبراتهم للطلبة وتقييم اعمال الطلبةاستضافة مجموعة من الخبراء والمختصين لت -10

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة مدرسين  مستقلين. -11

 تكليف عضو من نفس التخصص بمراجعة التصحيح وفق نموذج اإلجابة. -12

 تصحيح عينة عشوائية من أوراق اإلجابة للطالب - 7     

 

 

 فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى ِص  .46
 االطالع على نتائج وتعليقات الطلبة المتعلقة بتقييم المادة الدراسية واألخذ بها -1

 مناقشة التقارير الفصلية المكتوبة من قبل اعضاء هيئة التدريس -2

 مقارنة توصيف المقرر مع توصيفات المقررات المشابهة في الجامعات المحلية والعالمية  -3

 االطالع على مجموعة المعايير والمحكات المحلية والعالمية لالعتماد والعمل على التوافق معها -4

 خذ بهااالطالع على التقارير والتوصيات الدورية التي ترد من لجنة االعتماد االكاديمي واأل -5

 االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر -6

 تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلمين  -7

 وضع خطط للتحسين والتطوير - 8     
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

  جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية:  تاريخ التوصيف: 

 قسم المحاسبة  -إدارة األعمال كلية  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق

 5405624دراسات يف معايري احملاسبة املالية الدولية : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .65

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .66

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .67
 ماجستير المحاسبة المهنى 

  3 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الدراسي. السنة أو المستوى 4 .68

 اليوجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .69

 اليوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .70

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .71

 المتبع )اختر كل ما ينطبق(:. نمط الدراسة 8

 

 60 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ثث
 

   

 10 النسبة:  التعليم اإللكتروني .خخ
    

 10 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ذذ
    

 10 النسبة:  بالمراسلة .ضض
    

 10 النسبة:  أخرى .ظظ
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ك

 الرئيس ؟هدف المقرر ما  -1

  االملام مبعايري احملاسبة املالية الدولية مع مقارنتها مبعايري احملاسبة املالية السعودية-

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 
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يوصى الطالب بزيارة موقع اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني وموقع املعايري الدولية ملتابعة أي حتديث 

 ملالية   أوتعديل ملعايري احملاسبة ا

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ض

 وصف عام للمقرر:
تمكين الطالب من اكتساب معرفة عميقة بإدارة الجودة الشاملة ، ومفهومها وأهميتها وأهدافها،   الىالمقرر  يسعى هذا 

وخصائص وسمات إدارة الجودة الشاملة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة وكذلك العوامل المؤثرة عليها ، وطرق قياسها وأساليب 

لتي تواجهها وكيفية التعامل معها، وأيضا تعريف الطالب بنظريات تحسينها ، وماهي المقومات الالزمة لتطبيقها ، والمعوقات ا

وأدوات إدارة الجودة الشاملة ، وكيفية قياس مستوى األداء والتحسين المستمر، والهيئات والمؤسسات المنوطة بقياس ومراقبة 

 الجودة بالمملكة العربية السعودية.

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .55

 ساعات التدريس  عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 

     دور وأمهية جملس معايري احملاسبة الدولية
 دور جلنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية يف التطبيق

1 3 

 معايري إعداد وعرض القوائم املالية 
 املركز املايل

 الدخل
 التدفقات النقدية    

2 3 

 3 2 امللموسة وغري امللموسةاحملاسبة عن األصول الثابتة 

 9 1 العرض واإلفصاح يف القوائم املالية   

 9 1 توحيد القوائم املالية  

 3 1 املعامالت مع األطراف ذات العالقة

 3 1 احملاسبة عن عقود اإلجارة

 3 1 رحبية السهم

 3 1 احملاسبة عن أنشطة البحث والتطوير

 3 1 السياسات احملاسبية

   : ساعات المقرر وتوزيعها إجمالي عدد .56

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 36 - - - - 36 ساعات التدريس الفعلية
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      36 الساعات المعتمدة

 

  9 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .57

 ساعات بحث للفصل الدراسي
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .58 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 
 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 :طالب بنهاية دراسة ذلك المقرر قادرا على أناليكون  1-1

القدرة على فهم وتطبيق معايري احملاسبة املالية الدولية يف 

 احلياة العملية املستقبلية 

 المحاضرة  -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

تحفيز الطالب لقراءة أحدث -

 الموضوعات في التدقيق.

توجيه الطالب للدوريات -

 االجنبية في هذا المجال..

مناقشة ابحاث الطالب في -

 المحاضرة

 االختبارات الدورية-
 حاالت دراسية-
 المشاركة-
 االختبار النهائي-

 المعرفيةالمهارات  2

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

   ال تنطبق 5-1

   ال تنطبق 5-2

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .59

تقديم  خطابة، ،كتابة مقال ،اختبار، مشروع جماعي: مثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %10    املشاركة يف أعمال احملاضرات 1

 %10 اسبوعيا الواجبات 2

 %20 8 إختبار نصفي 3

 %20 14 بحث أو عرض تقديمي 4

 %40 16 إختبار نهائي 5
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 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .غ

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

 ساعات مكتبية باألسبوع 3

 

 
 التعلّممصادر  .فف

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

.احملاسبة املتوسطة اجلزء األول تأليف الدكتور حممد سامي راضي  -  

  احملاسبة املتوسطة اجلزء الثاني تأليف الدكتور إمساعيل إبراهيم مجعة والدكتور حممد سامي راضي -

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

  اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيمعايري احملاسبة املالية الصادرة عن 

 معايري احملاسبة املالية الدولية

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 القانونينياهليئة السعودية للمحاسبني موقع 

www.socpa.org.sa/ 

 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .قق

والمختبرات )أي عدد المقاعد ة يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .34
 قاعة محاضرات مجهزة بأجهزة عرض الميديا

 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .35
 

 حاسب آلي بالقاعة لتشغيل العروض التقديمية
 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .36

 قائمة بها(:
 

http://www.socpa.org.sa/
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ك
 الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية  .47

 

 إستبيان على الطالب لتقييم المقرر.-

 مجموعات بؤرية من الطالب.-
 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .48
 .بالقسم زمالء مع نقاش حلقة-

 .مراجعة مستقلة لنظراء من جامعات أو كليات أو أقسام أخرى-

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .49
 

 التدريب على إستخدام المكتبات اإللكترونية. -

 التدريب على تحويل المقررات الى مقررات الكترونية وتفعيل التعليم عن بعد. -

     ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس حول اإلستراتيجيات الحديثة للتدريس    -       
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .50

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة

 

 مقارنة النتائج بنتائج طالب جهة اخرى. -

 الصعوبة( -التمييز-لإلختبارات ومقارنتها مع جهة اخرى من جميع الجوانب) الشموليةتحليل  -

 تصحيح عينات من أوراق اإلجابة والواجبات من زميل متخصص ودراسة ثبات النتائج.     -     

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص  .51

 المختلفة . والتوصيات التقارير خالل من الراجعة التغذية لنتائج تحليل عمل -

 في حدود االمكانيات. وضع خطة تنفيذية لتنفيذ تلك التوصيات -

 
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
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 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 موضوعات محاسبية معاصرة:اسم المقرر  

 5405625 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 2018 تاريخ التوصيف: 

 قسم المحاسبة –كلية ادارة االعمال  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل

 5405625موضوعات محاسبية معاصرة: ورمزه اسم المقرر الدراسي 1

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .72

 المحاسبةالمهنى في برنامج الماجستير  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .73
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 3المستوى الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .74

  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .75

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .76

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .77

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:   قاعات المحاضرات التقليدية .غغ
 

   

 %20 النسبة:   التعليم اإللكتروني .أأأ
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ببب
    

  النسبة:  بالمراسلة .ججج
    

  النسبة:  أخرى .ددد
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .م



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

193 

 

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1
تهدف هذه المادة الى إدراك الدارس للمشاكل الناجمة عن التطورات والمستجدات العالمية والدولية واإلقليمية لموضوعات 

 محاسبية تشمل:

 االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح بشأن األدوات والمشتقات المالية  -1

 االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح بشأن القيمة العادلة  -2

 االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح بشأن أنشطة التحوط -3

 االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح بشأن رأس المال الفكري  -4

 التقارير المالية الدولية ألول مرةتبني معايير  -5

 االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح بشأن عقود اإلنشاء  -6

 ستثمارات العقارية االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح بشأن اال -7

 ستكشاف الموارد المعدنيةااالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح بشأن  -8

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
على موقع رة المنشو IFRSsينم تطوير وتحسين المقرر الدراسي من خالل متابعة التطورات في معايير التقارير المالية الدولية 

، باإلضافة الى الدراسات واإلبحاث المنشورة في المجالت العلمية www.iasb.orgمجلس معايير المحاسبة الدولية التالي  

 Emerald  Meditari Accountancyالمسجلة على قواعد البيانات العالمية وبشكل خاص المجالت المنشورة في 

Research ،  ،مع مراعاة التغيير في وكذلك ما يصدر من لجنة المعايير المحاسبية، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 المحتوى تبعاُ لذلك.

 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ط

 وصف عام للمقرر:
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .60

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 6 2 األدوات والمشتقات المالية 

 6 2 القيمة العادلة 

 6 2 أنشطة التحوط

 6 2 رأس المال الفكري

 6 2 تبني معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة

 6 2 عقود اإلنشاء 

 6 2 ستثمارات العقارية اال

 6 2 ستكشاف الموارد المعدنيةا

   

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .61

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 
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 6 6   33 ساعات التدريس الفعلية

اختبارات 

دورية 

 ونهائية

45 

      3 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  / التعلم الفردي )اإلضافي( الدراسةساعات عدد  .62
 ال يوجد
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .63 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت اإلطار الوطني  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 لمؤهالتل

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

1-1 (i)  توصيف للمعارف المراد اكتسابها 
إدراك المفاهيم المتقدمة للمشاكل المحاسبية  -1

 .المعاصرة

المفضلة والبديلة إدراك المعالجات المحاسبية  -2

 للمشاكل المحاسبية المعاصرة

ار المختلفة للمعالجات المحاسبية ثإدراك اآل -3

للمشاكل المحاسبية المعاصرة على المجموعة المتكاملة 

 للبيانات المالية

إدراك  كيفية دراسة / بحث المشاكل المحاسبية  -4

وعمل المقارنات الالزمة مع الدول األخرى والتى تطبق 

 تلفةمعالجات مخ

معرفة أثار المعالجات المحاسبية للمشاكل المختلفة على 

 البيانات المالية للشركات المدرجة في أسواق المال

المحاضرة ـ الحوار والمناقشة 

 -إستراتيجية العصف الذهني  -

عداد إ -التعلم التعاوني  

استخدام  -البحوث والدراسات

التقنيات و العروض العلمية 

 والعملية

بحوث إعداد  -5

قصيرة فردية و جماعية 

. 

المشاركة في  -6

المناقشة والحوار 

 وورش العمل.

كتابة تقارير  -7

 بحثية ومقاالت .

اختبارات  -8

 شفهية .

 ختبارات تحريريةا

1-2    

1-3    

 المعرفيةالمهارات  2

 يجب ان يكون الطالب قادرا علي ان 2-1

يستخلص أهم التطورات في المعايير الدولية    -7

 المتعلقة بالمشاكل المحاسبية المختلفة والمحلية

يُطبق التطورات المتعلقة بالمشاكل المحاسبية  -8

 المختلفة على البيانات المالية

رات في المعالجة المحاسبية تغييحلل أسباب ال -9

 للمشاكل المحاسبية موضوع الدراسة

يُقيم البدائل المختلفة للحلول المقترحة للمشاكل  -10

 المحاسبية موضوع الدراسة

يقارن بين نتائج البدائل المختلفة للحلول المقترحة  -11

 للمشاكل المحاسبية موضوع الدراسة على البيانات المالية

تصميم النماذج المحاسبية لمعالجة المشاكل المحاسبية 

 موضوع الدراسة

 المحاضرات -11

 الحوار والمناقشة  -12

 العصف الذهني  -13

 التعليم التعاوني    -14

 ورش العمل -15

اعداد البحوث  -16

 والدراسات

استخدام التقنيات و  -17

 العروض العلمية والعملية

كتابة المقاالت  -18

 والتقارير

اختبارات  -6

 شفهية 

اختبارات  -7

 تحريرية

المشاركة  -8

 الصفية

إجراء  -9

 البحوث

 كتابة المقاالت -10

 كتابة التقارير
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المشاركة في  -19

الندوات والمؤتمرات 

 والمنتديات

اإلطالع على  -20

المستجدات المحلية والدولية 

 والعالمية

سسات المهنة ؤزيارة مواقع م

 قليميةالدولية والمحلية واإل

2-2    

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

القدرة على العمل اإليجابي ضمن الفريق  -9 3-1

 الواحد.

القدرة على التعاون في إعداد األوراق البحثية  -10

 وكتابة التقارير والمقاالت.

الممارسات المحاسبية في  القدرة على تطبيق -11

 المواقف المختلفة.

القدرة على تحمل المسؤولية المهنية تجاه  -12

 المجتمع والمؤسسات المالية.

بتكار والتميز في األداء القدرة على اإلبداع واال -13

 المهني.

تصال مع الزمالء المهنيين القدرة على اال -14

 والمنظمة المهنية التى ينتمي اليها.

القوانين واألنظمة والتعليمات المهنية القدرة على احترام 

 وذات العالقة بالمهنة.

 المحاضرات -11

 الحوار والمناقشة  -12

 العصف الذهني -13

 التعلم التعاوني -14

 ورش العمل   -15

اعداد البحوث  -16

 والدراسات

استخدام التقنيات و  -17

العروض العلمية 

 والعملية

كتابة المقاالت  -18

 والتقارير

المشاركة في  -19

الندوات والمؤتمرات 

 والمنتديات

اإلطالع على  -20

المستجدات المحلية 

 والدولية والعالمية

زيارة مواقع مؤسسات المهنة 

 قليميةالدولية والمحلية واإل

اختبارات  -9

 شفهية 

اختبارات  -10

 تحريرية

المشاركة  -11

 الصفية

إجراء  -12

 البحوث

 كتابة المقاالت -13

  كتابة التقارير -14

 التعلم الذاتي -15

 المالحظة -16

ستفسارات الشفوية اال

 والمكتوبة

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

التواصل بفاعلية داخل   .26 4-1

 مجموعات العمل . 

 التواصل بفاعلية خارج مجموعات العمل .27

البحث عن المعلومات على المواقع  .28

 المختلفة في االنترنت. 

تحدد من خالل تحديد الدقة في المعلومات  .29

 تحاول الحصول عليهاالتى 

تقديم التفسيرات ذات العالقة بعمليات  .30

 حساسة .

 التأكد من مدى فهم المستقبل للرسالة . .31

 عدم المبالغة في الحديث عن النفس  .32

(i)  استراتيجيات التدريس

المستخدمة لتنمية تلك 

 المهارات
 أخذ الدور فى التحدث .13

 طرح االسئلة .14

 عدم المقاطعة .15

 إظهار الجدية .16

 التركيز فيما يقال .17

 التحكم فى العاطفة .18

 االستماع للذى لم يقال  .19

 اختبارات شفهية  .9

اختبارات  .10

 تحريرية

 المشاركة الصفية .11

 إجراء البحوث .12

 كتابة المقاالت .13

  كتابة التقارير .14

 التعلم الذاتي .15

 المالحظة الفعلية .16

ستفسارات الشفوية اال

 والمكتوبة
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 صياغة االسلوب وليس السؤال .33

 تقيد التغذية الراجعة ألشياء معينة .34

مساعدة الطالب فى تقبل النقد عند إعطاء  .35

 تغذية راجعة ايجابية

 الثقة بين اعضاء الفريقبناء  .36

 ترقية مناخ داعم .37

 يمنع تجاهل بعض المالحظات من الطالب .38

 االعتراف بالتغذية الراجعة  .39

 االعتراف بالنقاط الصحيحة .40

  متابعة الوقت لترتيب ما تم سماعة .41

درجة اليسر والسهولة في تدفق تلك  .42

 المعلومات دون عوائق مادية أو إنسانية .

الذي أراده مدى القدرة على نقل المعنى  .43

 المرسل.

 مدى القدرة على إشباع حاجة المستقبل للمعلومات

هتمام  بوجهة نظر اال .20

 اآلخر الطرف

 التفّكير قبل الحديث .21

  عدم لعب دور القاضي .22

 .مزج الثقة باألمان .23

 بما تجهلهاالعتراف  .24

 أظهار التقدير للطالب

4-2    

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

 توافق الحاالت المطروحة امكانيات .3 5-1

 الطالب

 الحفاظ على طاقه معينه .4

 بشكل منتظم أسبوعياً  تكرار موعد المحاضرة

من خالل ة تقديم مفاهيم جديد .13

 المحاضرة 

 تقديم التعليمات بشكل واضح .14

 حاعادة الشر .15

الحرص على اشراك كل الطالب   .16

 في القاعة 

 قاعة الدرس  وءان يسود الهد .17

 .ةمع المجموعة حميمة خلق عالق .18

 .ةحرية التعبير والحرك .19

رسم  دون ةالتصرف بدفء ومود .20

تعبيرات الصرامه لفرض 

 ةاالحترام والطاع

 ةفي صيغ ةيجب ان تقدم الجلس .21

 ةوممتع ةمسلي

 - ةتكون قاعه المحاضرة  لطيف .22

  ةواسع -ةجيد ةضاءإذات  -ةرحب

 ةعدم وضع عدد كبير من االدوات في القاع

المشاركة  .4

 الصفية

 التعلم الذاتي .5

 المالحظة .6

ستفسارات اال - 4

 الشفوية والمكتوبة
 

 . جدول مها5

ستفسارات الشفوية اال

 والمكتوبة

م تقويم الطالب خالل 

 الفصل الدراسي

5-2    

 

 

 الفصل الدراسي:خالل مهام تقويم الطلبة جدول  .64

 ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة،

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

 %60 االخير ختبار نهائيا 1

 %30 خالل الفصل بحوث -تقارير -مقاالت 2

 %10 خالل الفصل عروض تقديمية -مشاركات 3

4    
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5    

6    

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و.ف

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

 

 

 
 مصادر التعلّم .كك

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

محمد سمير الصبان، اسماعيل جمعة، احمد محمد كامل " المحاسبة المتوسطة: االطار الفكري والعملي 

 2004جامعة االسكندرية. –كلية التجارة  –للمحاسبة كنظام معلومات" قسم المحاسبة 

 2015كامل " المحاسبة عن االدوات والمشتقات المالية" الدار الجامعية للنشر. عبد الوهاب نصر ، احمد محمد
 

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

1-IASB,(2012),  International Financial Reporting Standard,  IFRSC, IASB, www.iasb.org. 

 www.socpa.org.sa ، السعودية، معايير المحاسبة السعوديةالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،  - 2
 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 .سقتصاد والتجارة، كلية التجارة ، جامعة عين شمالمجلة العلمية لال .29

 قسم المحاسبة ، كلية التجارة، جامعة عين شمس.، يمجلة الفكر المحاسب .30

 المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة. .31

 سكندرية.مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة اال .32

 مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين،كلية التجارة، جامعة القاهرة. .33

 الجامعة األردنية.المجلة األردنية إلدارة األعمال،  .34

 مجلة العلوم اإلدارية، جامعة الكويت. .35

 مجلة المحاسبة العربية، جامعة البحرين. .36

 مجلة اإلداري، معهد اإلدارة العامة، عمان. .37

 قتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدةمجلة اال .38

 قتصاد  والتجارة، جامعة القصيم، الفصيم.مجلة اال .39

40. Accounting review, EBSCO. 

41. Accounting, Organization and Society, EBSCO. 

42. Managerial Auditing Journal. EBSCO. 

 

International Accounting Research, EBSCO.15   

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
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 المطلوبةالمرافق  .لل

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .37
 

 لعضو هيئة التدريس غرفة مكتب -6

 دوات الكهربائيةجهزة واألغرفة لأل -7

 غرفة مخزن - 3

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .38
 

 توفير جهاز حاسب رئيس للمدرس  -7

 جهاز حاسب للعرض وملحقاته -8

 توفير خط االنترنت -9

 لوحة تعليمية تفاعلية - 4      

 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : )حددها مصادر أخرى .39

 قائمة بها(:
 نة تصوير ورقي يماك -6

 طابعة ليزر -7

 جهاز ماسح ضوئي -8

 جهاز االستقطاب للشفافيات  -9

  ةمستلزمات قرطاسي -10

 نجاز المشاريعإطاوالت مناسبة لتدريب الطلبة على  - 6      

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ل
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .52

 

 تصميم استبانة معتمدة من القسم لتوزيعها بين الطلبة لتقيم فعالية التدريس . -13

 تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة للحوار والمناقشة . -14

 جماعية مع الطلبة لالستماع الى مالحظاتهم . عقد لقاءات فردية او -15

 توظيف االستبانة االلكترونية الموحدة لتقييم المقرر وفاعلية التدريس -16

 التغذية المباشرة من خالل نتائج االختبارات . -17

 النتائج اإلحصائية لتقويم المقرر. -18

 مدى مشاركة الطالب في المناقشة والحوار. - 7      

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:ولتقاستراتيجيات أخرى  .53
 

 عضاء القسم للمحاضرات وتبادل االراء حول اداء عضو هيئة التدريستبادل الحضور أل -6

 مناقشة القسم للتقارير التي ترد من االعضاء لتطوير االداء -7
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 الطالبتنظيم معرض للوسائل التعليمية ومتابعة اداء اعضاء هيئة التدريس من خالل انتاج  -8

 اإلشراف الخارجي  -9

 نتائج تعلم المتعلمين. -10

 التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس وفق محكات التقييم الذاتي - 6      

 

 إجراءات تطوير التدريس: .54
 

 متابعة المستحدثات العلمية والتربوية المتعلقة بطرق التدريس الخاصة بالمقرر. -11

 والتعليم عن بعد. الدمج بين التعليم االعتيادي بالغرفة الصفية -12

 االشتراك مع المؤسسات والجهات التقنية في المجتمع لتوفير التدريب والممارسة للطلبة . -13

 االستفادة من خبرات الجامعات الداخلية والخارجية في مجال علم النفس النمو. -14

 تحديث المقرر وفق االتجاهات الحديثة أو ما يستجد من نتائج الدراسات العلمية.  -15

 االهتمام بالمراجع العلمية الحديثة . - 6     

 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .55

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 عضاء هيئة التدريس في بناء فقرات االختبارات النهائية الجماعية ألالمشاركة  -13

 تبادل عينات من اعمال الطلبة بين اعضاء هيئة التدريس وتقييمها من قبلهم  -14

 تنظيم معرض سنوي يشمل اعمال الطلبة ومالحظة اراء وتعليقات المختصين بالموضوع  -15

 تهم للطلبة وتقييم اعمال الطلبةاستضافة مجموعة من الخبراء والمختصين لتقديم خبرا -16

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة مدرسين  مستقلين. -17

 تكليف عضو من نفس التخصص بمراجعة التصحيح وفق نموذج اإلجابة. -18

 تصحيح عينة عشوائية من أوراق اإلجابة للطالب - 7     

 

 

 المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ِص  .56

 
 االطالع على نتائج وتعليقات الطلبة المتعلقة بتقييم المادة الدراسية واألخذ بها -8

 مناقشة التقارير الفصلية المكتوبة من قبل اعضاء هيئة التدريس -9

 مقارنة توصيف المقرر مع توصيفات المقررات المشابهة في الجامعات المحلية والعالمية  -10

 االطالع على مجموعة المعايير والمحكات المحلية والعالمية لالعتماد والعمل على التوافق معها -11

 خذ بهااالطالع على التقارير والتوصيات الدورية التي ترد من لجنة االعتماد االكاديمي واأل -12

 االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر -13

 تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلمين  -14

 وضع خطط للتحسين والتطوير - 8      
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 2018 تاريخ التوصيف: 

 إدارة االعمال                                                        المحاسبة :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن

 5405626االدارة االستراتيجية : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .78

 ساعات معتمدة 3 . عدد الساعات المعتمدة: 2 .79

 ماجستير المحاسبة المهنى :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .80

 4الفصل الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .81

 ال توجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .82

 ال توجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .83

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .84

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %70 النسبة: تقليدي قاعات المحاضرات التقليدية .ههه
 

   

 %10 النسبة: الكتروني التعليم اإللكتروني .ووو
    

 %20 النسبة: مدمج تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ززز
    

  النسبة:  بالمراسلة .ححح
    

  النسبة:  أخرى .ططط
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ه
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 يهدف هذا البرنامج الي ان يتعرف الطالب علي اآلتي:

ماهية وأهمية وأهداف اإلدارة االستراتيجية -  . 

على مستويات اإلدارة االستراتيجية- . 

نموذج عملية اإلدارة االستراتيجية ومحدداته - . 

رسالة ورؤية المنظمةكيفية صياغة  - . 

كيفية تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة - . 

نماذج وأساليب تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة - . 

على كيفية صياغة االستراتيجية على مستوى المنظمة- . 

يطبق نماذج وأساليب صياغة االستراتيجيةو -  . 

.واستخدام نماذج وأساليب تطبيق االستراتيجيةكيفية تطبيق أو تنفيذ االستراتيجية  - . 

 كيفية رقابة وتقييم ومراجعة االستراتيجية على مستوى المنظمة.  -
 

 المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

االستراتيجىاالطالع الدائم على المستجدات في مجال اإلدارة االستراتيجية والتخطيط   .* 

 .*تبادل الخبرات بين أعضاء القسم عبر اجتماعات دورية وورش عمل 

  *تبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس في الكلية مع الجامعات العربية والعالمية 

.استخدام الشبكة العنكبوتية في التعرف على أحدث المراجع العلمية في مجال هذا المقرر*  

 

 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ظ

 وصف عام للمقرر:

هذا المقرر إلى تعريف الطالب على الجوانب المختلفة لمقرر اإلدارة االستراتيجية، وإكساب الطالب  سعيي 

ية ورسالة المنظمة، تحديد األهداف االستراتيجية للمنظمة، صياغة المهارات المختلفة لكيفية صياغة رؤ

االستراتيجية للمنظمة، وأساليب ونماذج صياغة االستراتيجية، تطبيق  االستراتيجية على مستوى المنظمة، 

 ونماذج تطبيق االستراتيجية على مستوى المنظمة، ورقابة وتقييم استراتيجية المنظمة.
 

 

 ينبغي تناولها:الموضوعات التي   .65

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

نموذج  -مستويات اإلدارة االستراتيجية  -وأهمية وأهداف اإلدارة االستراتيجية  فهومم

 عملية اإلدارة االستراتيجية ومحدداته

2 6 

تحليل البيئة الداخلية  -تحديد األهداف االستراتيجية  -صياغة رسالة ورؤية المنظمة

 والخارجية للمنظمة. 

2 6 

 6 2 نماذج وأساليب تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة

 SWOT 2 6صياغة االستراتيجية على مستوى المنظمة وتطبيق تحليل 

 3 1 المنظمة والنماذج المستخدمةاختيار االستراتيجية على مستوى 

 6 2 تطبيق نماذج تحليل حقيبة األعمال لصياغة االستراتيجية

 6 2 تطبيق استراتيجية المنظمة: النظريات والمتطلبات
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 6 2 عمليات رقابة وتقييم استراتيجية المنظمة

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .66

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية

 45     45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً: ال توجدخالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .67
 

 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .68 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل معاً عم هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
للمقرر وفقاً  مخرجات التعلم

 لمؤهالتلمجاالت اإلطار الوطني ل

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

وأهمية وأهداف  مفهوممعرفة  1-1

 . اإلدارة االستراتيجية

معرفة مستويات اإلدارة 

 .االستراتيجية

معرفة نموذج عملية اإلدارة 

 .االستراتيجية ومحدداته

معرفة كيفية صياغة رسالة ورؤية 

 .المنظمة

معرفة كيفية تحليل البيئة الداخلية 

 .والخارجية للمنظمة

معرفة كيفية تطبيق نماذج وأساليب 

ل البيئة الداخلية والخارجية تحلي

 .للمنظمة

 .المحاضرات العلمية

 .حلقات نقاشية

 Case) .حاالت عملية

studies) 

 

 .تطبيقات برامج حاسوبية

زيارات مكتبية للمكتبة 

 .المركزية بالجامعة

عروض تقديمية من قبل 

 .الطالب

 • إعداد البحوث.

اإلطالع على مواقع  

اإلنترنت المتخصصة في 

 مجال المادة.

القصيرةاالختبارات -  

Quiz. 

االختبارات الدورية- . 

الواجبات المنزلية- . 

إعداد العروض -

 التقديمية
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معرفة كيفية صياغة االستراتيجية 

 .على مستوى المنظمة

معرفة نماذج وأساليب صياغة 

 .االستراتيجية

معرفة كيفية تطبيق أو تنفيذ 

االستراتيجية واستخدام نماذج 

 .وأساليب تطبيق االستراتيجية

معرفة كيفية رقابة وتقييم ومراجعة 

 على مستوى المنظمة.االستراتيجية 

 

 المعرفيةالمهارات  2

مهارات تحديد األهداف اإلدارة  - 2-1

 . االستراتيجية

معرفة مستويات اإلدارة  -

 .االستراتيجية

معرفة نموذج عملية اإلدارة  -

 .االستراتيجية ومحدداته

صياغة رسالة مهارات كيفية  -

 .ورؤية المنظمة

مهارات كيفية تحليل البيئة  -

 .الداخلية والخارجية للمنظمة

مهارات كيفية تطبيق نماذج  -

وأساليب تحليل البيئة الداخلية 

 .والخارجية للمنظمة

مهارات كيفية صياغة  -

االستراتيجية على مستوى 

 .المنظمة

مهارات نماذج وأساليب صياغة  -

 .االستراتيجية

مهارات كيفية تطبيق أو تنفيذ  -

االستراتيجية واستخدام نماذج 

 .وأساليب تطبيق االستراتيجية

مهارات كيفية رقابة وتقييم 

ومراجعة االستراتيجية على 

 مستوى المنظمة.

 .حلقات نقاشية 

 .حاالت عملية 

(Case studies) 

عروض تقديمية  

 .من قبل الطالب

إعداد البحوث  

ي حلقات الجامعية وعرضها ف

للمناقشات والتقييم من قبل 

 الطالب )تقييم األقران(

 العصف الذهني 

زيارات مكتبية للمكتبة 

 المركزية بالجامعة.

االختبارات ا 

Quiz. القصيرة   

االختبارات  

 .الدورية

الواجبات  

 .المنزلية

إعداد  

 العروض التقديمية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

القدرة على العمل في شكل  3-1

 .مجموعات

 .القدرة على قيادة فريق المناقشة

 القدرة على التعلم الذاتى.

نقاشية مصغرة حلقات . 

 .حلقات العصف الذهنى

 .التعلم التعاونى

 .تمثيل األدوار

 .دراسة الحالة

تشجيع استخدام مصادر 

 الشبكة العنكبوتية )االنترنت(.

 المالحظة

 .المناقشة

المناقشات تقويم 

 .الجماعية

تقويم الدور الذي يقوم 

به كل طالب فى 

حلقات العصف 

 الذهنى.

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
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القدرة على تطبيق مبادئ اإلتصال  4-1

الفعال من خالل التعامل مغ 

 .اآلخرين

القدرة على تحديد وتحليل المشاكل 

االستراتيجىمن خالل التخطيط  . 

القدرة على التخطيط االستراتيجى 

 لخدمة العملية اإلدارية

مهارات صياغة وتطبيق وتقييم 

 استراتيجيات المنظمة.

حلقات نقاشية عن كيفية 

ية ورسالة المنظمةؤصياغة ر   

حاالت عملية عن كيفية 

صياغة وتطبيق وتقييم 

 .استراتيجية المنظمة

حاالت عملية عن كيفية تطبيق 

نماذج وأساليب اإلدارة 

 االستراتيجيةز

تكليف الطالب بإعداد بحوث 

تطبيقية عن كيفية وضع 

وصياغة االستراتيجية على 

 مستوى المنظمة.

 .تقويم التقارير الكتابية

تقويم أداء الطالب من 

 خالل العرض واإللقاء

 تقييم الحلقات النقاشية

4-2    

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

   ال يوجد 5-1

   ال يوجد 5-2

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .69

 ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة،

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

1 

 على مدار الفصل                                              بحوث تطبيقية تقدمها الطالب

 

 

10% 

 %10 على مدى الفصل تقديم وعرض موضوع من المقرر، والمناقشات الجماعية 2

 %10 السابع األولاالختبار الدوري  3

 %10 الثاني عشر االختبار الدوري الثاني 4

 %60 حسب جدول االختبارات االختبار النهائي 5

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ق

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 

 الساعات المكتبية

 التواصل االجتماعي االنترنت وشبكات

 
 

 
 مصادر التعلّم .مم

 وبة:الكتب المقررة المطل -في قائمة  –أدرج 

ثابت إدريس ، جمال المرسى ، اإلدارة االستراتيجية: مفاهيم ونماذج تطبيقية ، ، الدار الجامعية  .1

 .2008للطباعة والنشر والتوزيع ،  مصر ، 
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وحاالت تطبيقية ، المكتب العربى الحديث ، إسماعيل محمد السيد اإلدارة االستراتيجية: مفاهيم  .2

 .االسكندرية

 
 

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 

 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .نن

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .40
 

 طالب. 50قاعة محاضرات مجهزة بوسائل تعليمية حديثة تستوعب 
 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .41
 

 جهاز حاسب آلي، جهاز بروجكتر
 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .42

 قائمة بها(:

 سبورة ذكية
 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .م
  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 فاعلية أسلوب التدريس.استبيانات توزع على الطالب لمعرفة آرائهم حول المقرر ومدى  .57

لمعرفة آراء الطالب حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب  Focus groupالعمل بأسلوب  .58

 التدريس
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 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق

       .المراجعة الدورية للمقرر من قِبل القسم 

 .األساتذة الزائرين

 Peer review 
 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .59

ي.استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراس   . 

  التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس -

 توفير االدوات الحديثة الالزمة للتعلم -

 تطبيق وسائل التعلم االلكتروني -

 .تبادل الخبرات الداخلية والخارجية لتقديم بعض مفردات المقررات كأعضاء زائرين
 

 

 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .60

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة

م.بالقسمراجعة عينة من اإلجابات من قبل لجنة متخصصة  . 

م.المراجعة والتصحيح الجماعي بالقس  l. 

ب.المراجع الخارجي لعينة من أوراق إجابات الطال  . 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص  .61

 

الحديثة  يتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة متخصصة بالقسم لضمان مواكبته للتطورات 

.في التخصص  

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

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

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       

 

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

209 
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 تحليل االستثمار:اسم المقرر  

 5405627 :رمز المقرر  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة ام القري التعليمية:إسم المؤسسة  2018 تاريخ التوصيف: 

 قسم المحاسبة. –كلية ادارة االعمال  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و

 5405627تحليل االستثمار: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .85

   المهنى في المحاسبةبرنامج الماجستير  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .86
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 4المستوى الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .87

  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .88

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .89

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .90

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:   قاعات المحاضرات التقليدية .ييي
 

   

 %20 النسبة:   التعليم اإللكتروني .ككك
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .للل
    

  النسبة:  بالمراسلة .ممم
    

  النسبة:  أخرى .ننن
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .ي



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

212 

 

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1
التطورات والمستجدات العالمية والدولية واإلقليمية ب البحثية والدراسات المتعلقةتهدف هذه المادة الى إدراك الدارس للمشاكل 

 تشمل:لتحليل اإلستثمار و

 التعرف على المفاهيم األساسية لإلستثمار ماهيته وأهميته والهدف منه. -1

 التعرف على القرارات االستثمار وآلية صنعها. -2

 االستثمار فيها.التعرف على أسواق االستثمار والمفاضلة بينها وآلية التعامل معها ودور شركات  -3

التحليل  - تحليل القـوائـم المـاليـة - (تقييم ادوات الملكية )التحليل األساسي) ليـل وتقيــيم األدوات االستثماريــةتح -4

 .الفني والخرائط السعرية

 التعرف على إدارة المحافظ اإلستثمارية ونماذج تقييم أدائها ، والتحليل االستثماري والفني وآلياته. -5

 . البورصـات وأسـواق المــال و أهداف وسياسـات إدارة المحافظ االستثمارية و لبيئة االستثماريـةعلى ا التعرف -6

  البيئـة االقتصادية والتحليـل القطاعـيالتعرف على  -7

 .المقايضات -    راتعقود الخـيـا -(  العقود اآلجلة )المستقبلية)  سياسات وأدوات التحوط
 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
لإلستثمار والقرارات االستثمار وآلية المفاهيم األساسية ينم تطوير وتحسين المقرر الدراسي من خالل متابعة التطورات في 

ليـل وتقيــيم األدوات تحصنعها، و أسواق االستثمار والمفاضلة بينها وآلية التعامل معها ودور شركات االستثمار فيها، و

وإدارة ، سعريةالتحليل الفني والخرائط ال - تحليل القـوائـم المـاليـة - (تقييم ادوات الملكية )التحليل األساسي) االستثماريــة

أهداف وسياسـات إدارة  و لبيئة االستثماريـةاالمحافظ اإلستثمارية ونماذج تقييم أدائها ، والتحليل االستثماري والفني وآلياته، و

تحليـل وتقيــيم األدوات و  البيئـة االقتصادية والتحليـل القطاعـي،و البورصـات وأسـواق المــال و المحافظ االستثمارية

مع مراعاة التغيير . المقايضات -    راتعقود الخـيـا -(  العقود اآلجلة )المستقبلية) سياسات وأدوات التحوط، وماريــةاالستث

 في المحتوى تبعاُ لذلك.

 

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ع

 عام للمقرر:وصف 
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .70

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 6 2 المفاهيم األساسية لإلستثمار

 6 2 قرارات االستثمار

 6 2 أسواق االستثمار

 6 2 ليـل وتقيــيم األدوات االستثماريــةتح

 6 2 إدارة المحافظ اإلستثمارية

 6 2 االستثماريـةلبيئة ا

 6 2 البيئـة االقتصادية والتحليـل القطاعـي

 6 2 سياسات وأدوات التحوط

   

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .71
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 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

اختبارات  6 6   33 ساعات التدريس الفعلية

 دورية ونهائية

45 

      3 المعتمدةالساعات 

 

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .72
 ال يوجد
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .73 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً لمجاالت اإلطار الوطني  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 لمؤهالتل

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

1-1 (ii)  توصيف للمعارف المراد اكتسابها 

المفاهيم األساسية إدراك المفاهيم المتقدمة  -1

والتعرف لإلستثمار ماهيته وأهميته والهدف منه، 

على القرارات االستثمار وآلية  صنعها، 

والتعرف على أسواق االستثمار والمفاضلة بينها 

وآلية التعامل معها ودور شركات االستثمار فيها،  

إدارة المحافظ اإلستثمارية ونماذج تقييم أدائها ، 

 والتحليل االستثماري والفني وآلياته.

 ماريــةليـل وتقيــيم األدوات االستثتحإدراك  -2

تحليل  - (تقييم ادوات الملكية )التحليل األساسي)

التحليل الفني والخرائط  - القـوائـم المـاليـة

 .السعرية

أهداف و لبيئة االستثماريـةمدى تطور  ا إدراك -3

 و وسياسـات إدارة المحافظ االستثمارية

 . البورصـات وأسـواق المــال

 البيئـة االقتصادية والتحليـلالتعرف على  -4

  القطاعـي

والقضايا إدراك  كيفية دراسة / بحث المشاكل  -5

المتعلقة باإلستثمار ماهيته وأهميته والهدف منه، 

والقرارات االستثمار وآلية صنعها، و أسواق 

االستثمار والمفاضلة بينها وآلية التعامل معها 

ودور شركات االستثمار فيها،  وإدارة المحافظ 

ائها ، والتحليل اإلستثمارية ونماذج تقييم أد

 االستثماري والفني وآلياته.

سياسات ومعرفة البيئـة االقتصادية والتحليـل القطاعـي 

عقود  -(  العقود اآلجلة )المستقبلية)  وأدوات التحوط

 .المقايضات -    راتالخـيـا

المحاضرة ـ الحوار 

إستراتيجية  -والمناقشة 

التعلم  -العصف الذهني 

اعداد  -التعاوني  

 -البحوث والدراسات

استخدام التقنيات و 

العروض العلمية 

 والعملية

إعداد بحوث قصيرة  -9

 فردية و جماعية .

المشاركة في  -10

المناقشة والحوار وورش 

 العمل.

كتابة تقارير بحثية  -11

 ومقاالت .

 اختبارات شفهية . -12

 أختبارات تحريرية .

1-2    

1-3    
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 المعرفيةالمهارات  2

2-1 (i) ان المعرفية المراد تنميتهالمهارات ا  
 يستخلص أهم التطورات  .1

 يُطبق التطورات المتعلقة  .2

 ورات طيحلل أسباب الت .3

 للمشاكلقيم البدائل المختلفة للحلول المقترحة ي -4

 المحاضرات -21

 الحوار والمناقشة  -22

 العصف الذهني  -23

 التعليم التعاوني    -24

 ورش العمل -25

اعداد البحوث  -26

 والدراسات

و استخدام التقنيات  -27

 العروض العلمية والعملية

كتابة المقاالت  -28

 والتقارير

المشاركة في  -29

الندوات والمؤتمرات 

 والمنتديات

اإلطالع على  -30

المستجدات المحلية والدولية 

 والعالمية

زيارة مواقع موسسات المهنة 

 الدولية والمحلية واألقليمية

اختبارات  -11

 شفهية 

اختبارات  -12

 تحريرية

المشاركة  -13

 الصفية

إجراء  -14

 ثالبحو

 كتابة المقاالت -15

 كتابة التقارير

2-2    

2-3    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 (i)  توصيف لمهارات  التعامل مع اآلخرين و تحمل

 المسؤولية المراد تنميتهما
القدرة على العمل اإليجابي ضمن الفريق  -15

 الواحد.

القدرة على التعاون في إعداد األوراق البحثية  -16

 وكتابة التقارير والمقاالت.

معايير ، وبيانات وإرشادات القدرة على تطبيق  -17

 في المواقف المختلفة.المراجعة الداخلية 

القدرة على تحمل المسؤولية المهنية تجاه  -18

 المجتمع والمؤسسات المالية.

القدرة على اإلبداع واإلبتكار والتميز في األداء  -19

 المهني.

الء المهنيين القدرة على اإلتصال مع الزم -20

 والمنظمة المهنية التى ينتمي اليها.

القدرة على احترام القوانين واألنظمة والتعليمات المهنية 

 وذات العالقة بالمهنة

 المحاضرات -21

 الحوار والمناقشة  -22

 العصف الذهني -23

 التعلم التعاوني -24

 ورش العمل   -25

اعداد البحوث  -26

 والدراسات

استخدام التقنيات و  -27

العروض العلمية 

 والعملية

كتابة المقاالت  -28

 والتقارير

المشاركة في  -29

الندوات والمؤتمرات 

 والمنتديات

اإلطالع على  -30

المستجدات المحلية 

 والدولية والعالمية

زيارة مواقع مؤسسات المهنة 

 الدولية والمحلية واألقليمية

اختبارات  -17

 شفهية 

اختبارات  -18

 تحريرية

المشاركة  -19

 الصفية

إجراء  -20

 البحوث

 كتابة المقاالت -21

  كتابة التقارير -22

 التعلم الذاتي -23

 المالحظة -24

اإلستفسارات الشفوية 

 والمكتوبة

3-2    
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  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 التواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل .  .44 4-1

 التواصل بفاعلية خارج مجموعات العمل .45

البحث عن المعلومات على المواقع المختلفة في  .46

 االنترنت. 

تحدد من خالل تحديد الدقة في المعلومات التى  .47

 تحاول الحصول عليها

 تقديم التفسيرات ذات العالقة بعمليات حساسة . .48

 التأكد من مدى فهم المستقبل للرسالة . .49

 عدم المبالغة في الحديث عن النفس  .50

 صياغة االسلوب وليس السؤال .51

 تقيد التغذية الراجعة ألشياء معينة .52

مساعدة الطالب فى تقبل النقد عند إعطاء تغذية  .53

 راجعة ايجابية

 بناء الثقة بين اعضاء الفريق .54

 ترقية مناخ داعم .55

 يمنع تجاهل بعض المالحظات من الطالب .56

 االعتراف بالتغذية الراجعة  .57

 االعتراف بالنقاط الصحيحة .58

  متابعة الوقت لترتيب ما تم سماعة .59

درجة اليسر والسهولة في تدفق تلك المعلومات  .60

 دون عوائق مادية أو إنسانية .

 مدى القدرة على نقل المعنى الذي أراده المرسل. .61

 مدى القدرة على إشباع حاجة المستقبل للمعلومات .

أخذ الدور فى  .25

 التحدث

 طرح االسئلة .26

 عدم المقاطعة .27

 إظهار الجدية .28

 التركيز فيما يقال .29

 التحكم فى العاطفة .30

االستماع للذى لم  .31

 يقال 

األهتمام  بوجهة نظر  .32

 الطرف اآلخر
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عدم لعب دور  .34
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المشاركة  .19
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إجراء  .20

 البحوث

 كتابة المقاالت .21

  كتابة التقارير .22

 الذاتيالتعلم  .23

المالحظة  .24

 الفعلية

اإلستفسارات الشفوية 

 والمكتوبة

4-2    

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

 الطالب توافق الحاالت المطروحة امكانيات .5 5-1

 الحفاظ على طاقه معينه .6

 ً  تكرار موعد المحاضرةبشكل منتظم أسبوعيا

من  ةتقديم مفاهيم جديد .23

 خالل المحاضرة 

التعليمات بشكل تقديم  .24

 واضح

 حاعادة الشر .25

الحرص على اشراك كل  .26

 الطالب  في القاعة 

قاعة  وءان يسود الهد .27

 الدرس 

مع  ةحميم ةخلق عالق .28

 .ةالمجموع

 .ةحرية التعبير والحرك .29

 ةالتصرف بدفء ومود .30

رسم تعبيرات  دون

لفرض  ةالصرام

 ةاالحترام والطاع

في  ةيجب ان تقدم الجلس .31

 ةوممتع ةمسلي ةصيغ

المشاركة  .7

 الصفية

 التعلم الذاتي .8

 المالحظة .9

اإلستفسارات الشفوية 

 والمكتوبة
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قاعه المحاضرة   تكون .32

ذات  -ةرحب - ةلطيف

  ةواسع -ةجيد ةاضاء

عدم وضع عدد كبير من  .33

االدوات في القاعه حتى 

 ال تشتت انتباه الطالب

عدم التردد في ايقاف الجلسه اذا 

 تعب بالطالب

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .74

تقديم  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %60  إختبار نهائي 1

 %30 خالل الفصل بحوث -تقارير -مقاالت 2

 %10 خالل الفصل عروض تقديمية -مشاركات 3

4    

5    

6    

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ك

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

 ال يوجد

 

 
 مصادر التعلّم .هه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 

 .1992هنيدي، األوراق المالية ، وأسواق رأس المال، منشأة المعارف، -1

 .1999المالية، منشأة المعارف، منير هندي، أساسيات االستثمار في األوراق  -2

 .2001األردن ، –حمزة الزبيدي، االستثمار في األوراق المالية ، عمان  -3

 .1994منير هندي أدوات االستثمار في أسواق رأس المال، واألسواق المعاصرة والمستقبلية، األكاديمية العربية، عمان ، 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 
1- Bodie, Z, Kane, A. and Marcus, (2006),  Investment, 6th ed 

2- Jeff Madura, (2006),  Financial Market and Institutions, 7th ed 

4-   thDon N. Chance (2004) An Introduction to Derivatives and Risk Management, 6

Edition, Thomason, South – Western    

 المجلة العلمية لألقتصاد والتجارة، كلية التجارة ، جامعة عين شمش. .43
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 ، قسم المحاسبة ، كلية التجارة، جامعة عين شمس.يمجلة الفكر المحاسب .44

 المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة. .45

 كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية.مجلة البحوث العلمية،  .46

 مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين،كلية التجارة، جامعة القاهرة. .47

 المجلة األردنية إلدارة األعمال، الجامعة األردنية. .48

 مجلة العلوم اإلدارية، جامعة الكويت. .49

 مجلة المحاسبة العربية، جامعة البحرين. .50

 .مجلة اإلداري، معهد اإلدارة العامة، عمان .51

 مجلة اإلقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة .52

 مجلة اإلقتصاد  والتجارة، جامعة القصيم، الفصيم. .53

 مجلة أماراباك العلمية العالمية -31

 

1- International Journal of Business Management & Research (IJBMR) 

International Journal of Accounting and Financial Management Research (IJAFMR) 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 

1 emerald -  

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .وو

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .43
 

 غرفة مكتب لعضو هيئة التدريس -8

 غرفة لالجهزة واالدوات الكهربائية -9

 غرفة مخزن - 3      

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .44
 

 توفير جهاز حاسب رئيس للمدرس  -10

 جهاز حاسب للعرض وملحقاته -11

 توفير خط االنترنت -12

 لوحة تعليمية تفاعلية - 4      

 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .45

 قائمة بها(:
 ماكنة تصوير ورقي  -11

 طابعة ليزر -12

 جهاز ماسح ضوئي -13

 جهاز االستقطاب للشفافيات  -14

http://www.tjprc.org/journals.php?jtype=2&id=32
http://www.tjprc.org/journals.php?jtype=2&id=35
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  ةمستلزمات قرطاسي -15

 طاوالت مناسبة لتدريب الطلبة على انجاز المشاريع - 6      

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ن
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .62

 

 معتمدة من القسم لتوزيعها بين الطلبة لتقيم فعالية التدريس .تصميم استبانة  -19

 تنظيم لقاءات جماعية بين القسم والطلبة للحوار والمناقشة . -20

 عقد لقاءات فردية او جماعية مع الطلبة لالستماع الى مالحظاتهم . -21

 توظيف االستبانة االلكترونية الموحدة لتقييم المقرر وفاعلية التدريس -22

 اشرة من خالل نتائج االختبارات .التغذية المب -23

 النتائج اإلحصائية لتقويم المقرر. -24

 مدى مشاركة الطالب في المناقشة والحوار. - 7      

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .63
 

 تبادل الحضور العضاء القسم للمحاضرات وتبادل االراء حول اداء عضو هيئة التدريس -11

 مناقشة القسم للتقارير التي ترد من االعضاء لتطوير االداء -12

 تنظيم معرض للوسائل التعليمية ومتابعة اداء اعضاء هيئة التدريس من خالل انتاج الطالب -13

 اإلشراف الخارجي  -14

 نتائج تعلم المتعلمين. -15

 

 التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس وفق محكات التقييم الذاتي - 6      

 

 تطوير التدريس:إجراءات  .64
 متابعة المستحدثات العلمية والتربوية المتعلقة بطرق التدريس الخاصة بالمقرر. -16

 الدمج بين التعليم االعتيادي بالغرفة الصفية والتعليم عن بعد. -17

 االشتراك مع المؤسسات والجهات التقنية في المجتمع لتوفير التدريب والممارسة للطلبة . -18

 ات الداخلية والخارجية في مجال علم النفس النمو.االستفادة من خبرات الجامع -19

 تحديث المقرر وفق االتجاهات الحديثة أو ما يستجد من نتائج الدراسات العلمية.  -20

 االهتمام بالمراجع العلمية الحديثة . - 6      

 

 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .65

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 المشاركة الجماعية العضاء هيئة التدريس في بناء فقرات االختبارات النهائية  -19

 تبادل عينات من اعمال الطلبة بين اعضاء هيئة التدريس وتقييمها من قبلهم  -20

 تنظيم معرض سنوي يشمل اعمال الطلبة ومالحظة اراء وتعليقات المختصين بالموضوع  -21

 استضافة مجموعة من الخبراء والمختصين لتقديم خبراتهم للطلبة وتقييم اعمال الطلبة -22

 بواسطة مدرسين  مستقلين.تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب  -23
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 تكليف عضو من نفس التخصص بمراجعة التصحيح وفق نموذج اإلجابة. -24

 تصحيح عينة عشوائية من أوراق اإلجابة للطالب - 7     

 

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص  -  .66
 الطلبة المتعلقة بتقييم المادة الدراسية واألخذ بهااالطالع على نتائج وتعليقات  -15

 مناقشة التقارير الفصلية المكتوبة من قبل اعضاء هيئة التدريس -16

 مقارنة توصيف المقرر مع توصيفات المقررات المشابهة في الجامعات المحلية والعالمية  -17

 عمل على التوافق معهااالطالع على مجموعة المعايير والمحكات المحلية والعالمية لالعتماد وال -18

 االطالع على التقارير والتوصيات الدورية التي ترد من لجنة االعتماد االكاديمي واالخذ بها -19

 االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر -20

 تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلمين  -21

 وضع خطط للتحسين والتطوير - 8     

 
 

 
  

  :البرنامج منسقسم ا
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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

223 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

  جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية:  تاريخ التوصيف: 

 قسم المحاسبة  -إدارة األعمال كلية  :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ

 5405628إدارة الجودة الشاملة: ورمزه اسم المقرر الدراسي 1

 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .91

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .92
 المهنى في المحاسبةالماجستير 

  مقرر اختياري الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الدراسي. السنة أو المستوى 4 .93

 اليوجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .94

 اليوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .95

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .96

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 60 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .سسس
 

   

 10 النسبة:  التعليم اإللكتروني .ععع
    

 10 النسبة:  مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(تعليم  .ففف
    

 10 النسبة:  بالمراسلة .صصص
    

 10 النسبة:  أخرى .ققق
 

 :تعليقات

 

 

 

 األهداف .بب
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 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1
وأهدافها،  بإدارة الجودة الشاملة ، ومفهومها وأهميتها  الهدف من هذا المقرر هو تمكين الطالب من اكتساب معرفة عميقة

وخصائص وسمات إدارة الجودة الشاملة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة وكذلك العوامل المؤثرة عليها ، وطرق قياسها وأساليب 

تحسينها ، وماهي المقومات الالزمة لتطبيقها ، والمعوقات التي تواجهها وكيفية التعامل معها، وأيضا تعريف الطالب بنظريات 

ة الشاملة ، وكيفية قياس مستوى األداء والتحسين المستمر، والهيئات والمؤسسات المنوطة بقياس ومراقبة وأدوات إدارة الجود

 الجودة بالمملكة العربية السعودية.

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

   
 

 التطوير عن طريق استخدام نتائج البحوث ذات الصلة-1

 اشراك الطالب يف تطوير احملتوي كلما مت عرض املقرر ضمن أي من الفصول الدراسية -2

 دمج التطبيقات احلديثة يف جمال ادارة اجلودة بالشركات السعودية    -3

 

 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .غ

 وصف عام للمقرر:
تمكين الطالب من اكتساب معرفة عميقة بإدارة الجودة الشاملة ، ومفهومها وأهميتها وأهدافها،   الىالمقرر  يسعى هذا 

وخصائص وسمات إدارة الجودة الشاملة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة وكذلك العوامل المؤثرة عليها ، وطرق قياسها وأساليب 

لتي تواجهها وكيفية التعامل معها، وأيضا تعريف الطالب بنظريات تحسينها ، وماهي المقومات الالزمة لتطبيقها ، والمعوقات ا

وأدوات إدارة الجودة الشاملة ، وكيفية قياس مستوى األداء والتحسين المستمر، والهيئات والمؤسسات المنوطة بقياس ومراقبة 

 الجودة بالمملكة العربية السعودية.

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .75

 ساعات التدريس  عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 

أهمية إدارة اجلودة  الشاملة  وأهدافها -وفلسفتها  ونشاتها الشاملة اجلودة إدارة مفهوم  1 3 

 -العوامل املؤثرة على إدارة اجلودة الشاملة   -الشاملة  اجلودة إدارة ومسات خصائص

الشاملة اجلودة إدارة مبادئ  

1 3 

اإلنتاج في الوقت  – ISOإدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالمفاهيم األخرى ) األيزو 

 .....(.  MBOاإلدارة باألهداف  -   QCدوائر الجودة  - JITالمحدد

1 3 

الشاملة اجلودة ومداخل نظريات  3 9 

الشاملة اجلودة إدارة أدوات  3 9 

املرجعية واملقارنة  املستمر التحسني  1 3 

اجلودة إدارة تكاليف  1 3 
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اجلودة قياس أساليب  1 3 

املتطلبات – املراحل: الشاملة اجلودة إدارة تطبيق  1 3 

الشاملة فى بيئة األعمال السعودية اجلودة إدارة أبعاد تطبيق واقع  1 3 

دور اهليئات واملؤسسات املنوطة مبراقبة اجلودة باململكة العربية السعودية فى حتسني  

 ممارسات إدارة اجلودة الشاملة .

1 3 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .76

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 6 6 - - 33 ساعات التدريس الفعلية

      45 الساعات المعتمدة

 

ال  أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .77

 يوجد
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ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .78 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم مقرر مخرجات تعلم في كل مجالكل 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 
 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 :طالب بنهاية دراسة ذلك المقرر قادرا على أناليكون  1-1

 المرتبطة بإدارة الجودة الشاملة .يشرح المفاهيم  -

 يناقش أهمية إدارة الجودة الشاملة  ومبادئها  وأهدافها. -

يوضح العالقة بين إدارة الجودة وعالقتها بالمفاهيم األخرى )  -

دوائر الجودة  - JITاإلنتاج في الوقت المحدد – ISOاأليزو 

QC   -  اإلدارة باألهدافMBO  .)..... 

 

 المحاضرة  -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

تحفيز الطالب لقراءة أحدث -

 الموضوعات في التدقيق.

توجيه الطالب للدوريات -

 االجنبية في هذا المجال..

مناقشة ابحاث الطالب في -

 المحاضرة

 االختبارات الدورية-
 حاالت دراسية-
 المشاركة-
 االختبار النهائي-

 دراسة ذلك المقرر قادرا على أن:يكون الطالب بنهاية  1-2

 يصنف العوامل المؤثرة على إدارة الجودة الشاملة. -

 يشرح طرق قياس الجودة وتحسينها. -

 

 المحاضرة -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

تحفيز الطالب لقراءة أحدث -

 الموضوعات في التدقيق.

توجيه الطالب للدوريات -

 المجال..االجنبية في هذا 

مناقشة ابحاث الطالب في -

 المحاضرة

االختبارات الدورية-  
حاالت دراسية-  
المشاركة-  
االختبار النهائي-  

 يكون الطالب بنهاية دراسة ذلك المقرر قادرا على أن: 1-3

   -يشرح أساليب ونظريات وأدوات إدارة الجودة الشاملة 

الجودة يوضح دور الهيئات والمؤسسات المنوطة بمراقبة  -

بالمملكة العربية السعودية فى تحسين ممارسات إدارة الجودة 

 الشاملة

 المحاضرة  -

المناقشة الفعالة بين الطالب  -

 بعضهم البعض

تحفيز الطالب لقراءة أحدث -

 الموضوعات في التدقيق.

توجيه الطالب للدوريات -

 االجنبية في هذا المجال..

مناقشة ابحاث الطالب في -

 المحاضرة

الختبارات الدوريةا-  
حاالت دراسية-  
المشاركة-  
االختبار النهائي-  

 المعرفيةالمهارات  2

التعلم النشط  –التعلم التعاوني  ادراك العالقة بين قياس مستوى األداء والتحسن المستمر. - 2-1

 –العصف الذهني  –أبحاث  –

 اإلختبارات الموضوعية 

 تقويم األقران  –
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مهارة تحليل العالقة بين المقومات المادية والبشرية والتنظيمية  -

 الالزمة إدارة الجودة

حل  –األسئلة التأملية 

 المشكالت

 تقويم األبحاث والتقارير –

المقدرة علي اقتراح حلول لمعوقات تطبيق إدارة الجودة البيئية - 2-2

 والتنظيمية.

النشط التعلم  –التعلم التعاوني 

 –العصف الذهني  –أبحاث  –

حل  –األسئلة التأملية 

 المشكالت

 اإلختبارات الموضوعية 

 تقويم األقران  –

 تقويم األبحاث والتقارير –

المقدرة علي المقارنة بين نماذج مختلفة لتطبيقات إدارة الجودة  - 2-3

 الشاملة في بيئة األعمال السعودية

ط التعلم النش –التعلم التعاوني 

 –العصف الذهني  –أبحاث  –

حل  –األسئلة التأملية 

 المشكالت

 اإلختبارات الموضوعية 

 تقويم األقران  –

 تقويم األبحاث والتقارير –

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 يديرجلسة أو نقاش عن إدارة الجودة- 3-1

 يتعاون مع زمالئه في أبحاث مشتركة عن إدارة الجودة -

 .الشاملة

 الصغيرة المجموعات-

 المناقشة-

 اإلدارة الذاتية للمجمعات -

واجبات  مشروعات أو-

جماعية مع تكليفات فردية 

 -داخل المجموعة

 

  األقران تقويم-

ت الفردية ماتقويم اإلسها-

 ةفي التكليفات الجماعي

 الصغيرة المجموعات يشارك في تنظيم ندوة عن إدارة الجودة الشاملة- 3-2

 المناقشة-

 اإلدارة الذاتية للمجمعات -

واجبات  مشروعات أو-

جماعية مع تكليفات فردية 

 -داخل المجموعة

 

 تقويم األقران -

ت الفردية ماتقويم اإلسها-

 في التكليفات الجماعية

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

  في تكليفات األبحاثيستخدم محركات البحث على النت  - 4-1

ينشئ مجموعة على مواقع النت مع زمالئه تتعلق بإدارة الجودة -

 الشاملة

 

 مجموعات على النت-

تكليفات بتحضير عروض  -

 تقديمية أو تقارير وإلقائها

واجبات فردية تتطلب البحث -

باالعتماد شبكة المعلومات أو 

 تقنيات معلوماتية أخرى 

 

ختبارات تشتمل على ا-

تعتمد على معامالت أسئلة 

 إحصائية

تقويم األبحاث المعتمدة -

على تقنيات المعلومات 

 المختلفة

يكتب تقريرا عن ممارسات أحد الشركات في تطبيق إدارة - 4-2

  الجودة  الشاملة بلغة سليمة

 يعرض رأيه او موضوعه على المجموعة بفاعلية-

 مجموعات على النت -

تكليفات بتحضير عروض  -

 تقديمية أو تقارير وإلقائها

واجبات فردية تتطلب البحث -

باالعتماد شبكة المعلومات أو 

 تقنيات معلوماتية أخرى

ختبارات تشتمل على ا-

تعتمد على معامالت أسئلة 

 إحصائية

تقويم األبحاث المعتمدة -

على تقنيات المعلومات 

 المختلفة

 (وجدت )إن النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال تنطبق 5-1

   ال تنطبق 5-2
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 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .79

تقديم  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةشفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %10 4 مقال عن إدارة الجودة  1

 %15 8 إختبار نصفي 2

 %15 12 بحث أو عرض تقديمي 3

 %60 15 إختبار نهائي 4

 

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .ل

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

 ساعات مكتبية باألسبوع 4

 

 
 مصادر التعلّم .يي

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 م .2004د. حامد بن مالح الشمري ، إدارة الجودة الشاملة ، مكتبة دار العبيكان ،  -

 م.2004التطبيقات ، القاهرة ، مطابع الدار الهندسية ،  -محمد عبد الرحيم ، إدارة الجودة الشاملة : األسس  د. هشام -
 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 تقارير المصارف وشركات التأمين السنوية عن إدارة الجودة بها-

 هيئات ومؤسسات قياس الجودة لمنظمات األعمال بالمملكة العربية السعوديةتقارير -

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 مجلة المدير المالي اإللكترونية  -

http://fmalaa.wordpress.com/ 

 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .أأأ

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .46
 قاعة محاضرات مجهزة بأجهزة عرض الميديا

 

 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .47
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 حاسب آلي بالقاعة لتشغيل العروض التقديمية
 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .48

 قائمة بها(:
 

 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ه
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .67

 

 إستبيان على الطالب لتقييم المقرر.-

 مجموعات بؤرية من الطالب.-
 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .68
 .بالقسم زمالء مع نقاش حلقة-

 .مراجعة مستقلة لنظراء من جامعات أو كليات أو أقسام أخرى-

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .69
 

 التدريب على إستخدام المكتبات اإللكترونية. -

 الكترونية وتفعيل التعليم عن بعد.التدريب على تحويل المقررات الى مقررات  -

     ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس حول اإلستراتيجيات الحديثة للتدريس    -       
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .70

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة

 

 مقارنة النتائج بنتائج طالب جهة اخرى. -

 الصعوبة( -التمييز-تحليل لإلختبارات ومقارنتها مع جهة اخرى من جميع الجوانب) الشمولية -

 خصص ودراسة ثبات النتائج.تصحيح عينات من أوراق اإلجابة والواجبات من زميل مت     -     
 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص  .71

 المختلفة . والتوصيات التقارير خالل من الراجعة التغذية لنتائج تحليل عمل -

 في حدود االمكانيات. وضع خطة تنفيذية لتنفيذ تلك التوصيات -

 
 

 
  

  :البرنامجمنسق سم ا
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  التاريخ  التوقيع:

 

  
 

 المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 مشروع بحثي: اسم المقرر  

 5405629 :رمز المقرر  
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 دراسينموذج توصيف مقرر 
 

 جامعة ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 1440 تاريخ التوصيف: 

 إدارة االعمال                                                        المحاسبة :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت

 مشروع بحثي: ورمزه . اسم المقرر الدراسي1

 ساعات معتمدة 3 . عدد الساعات المعتمدة: 2 .97

 ماجستير المحاسبة المهنى :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .98

 4الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .99

 ال توجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .100

 ال توجدهذا المقرر )إن وجدت(: منة مع المتزا. المتطلبات 6 .101

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .102

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %100 النسبة: تقليدي قاعات المحاضرات التقليدية .ررر
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ششش
    

  النسبة:  وعن طريق اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي  .تتت
    

  النسبة:  بالمراسلة .ثثث
    

  النسبة:  أخرى .خخخ
 

 :تعليقات

 
 

 

 األهداف .ثث

 هدف المقرر الرئيس ؟ما  -1
األساسية للبحث من خالل استعراض كافة الركائز والمقومات التي تشكل األسس العلمية للبحث  ةتعريف الطالب بعناصر البنى

 باإلضافة إلى استعراض نماذج من البحوث العلمية. 

 وكيفية التعامل معها علمياً. المحاسبيةتدريب الطالب على دراسة القضايا 

 التطبيق الفعلي لمهارات ومناهج البحث العلمي.

 باستخدام كل مكتسبات دراسة المقررات النظرية  بحثي مشروعتنفيذ 

 المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  

. 
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ف

يركز هذا المقرر على تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية باستخدام  المنهج        وصف عام للمقرر: 

باستخدام كل  مشروع بحثيواألساليب الصحيحة في اعداد البحوث العلمية، وجعل الطالب يقوم بتنفيذ 

 بحكم البحث الذي يجريه... مكتسبات دراسة المقررات النظرية التي درسها الطالب او التي سيطلع عليها
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .80

 ساعات التدريس  األسبوع قائمة الموضوعات

  1 تسجيل مقرر مشروع التخرج

  2 تحديد مشكلة الدراسة

  3 تحديد مشكلة الدراسة

  4 تشكيل فريق المشروع

  5 اختيار اسم المشروع

  6 كتابة المقترح

  7 المقترحكتابة وتقديم 

  8 مناقشة مالحظات المشرف على المقترح

  9 مناقشة التعديالت المطلوبة ومراجعتها من قبل المشرف

  10 الزيارات العلمية لمصادر المعلومات

  11 الزيارات العلمية لمصادر المعلومات

  12 تنفيذ الدراسة الميدانية

  13 تحليل الدراسة الميدانية

  14 البحث مع المشرفمناقشة نتائج 

  15 اجراء التعديالت المطلوبة من قبل المشرف

   مناقشة مشروع البحث من قبل اللجنة المشكلة في القسم 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .81

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية

 45     45 المعتمدة الساعات

 

 أسبوعياً: ال توجدخالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .82
 

 

 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .83 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا

 هاتدريس واستراتيجيات
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 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 المناسبة.في مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون  ،مقررالقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييم ضع طرق  :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمها المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم مقرر مخرجات تعلم في كل مجالكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
للمقرر وفقاً  مخرجات التعلم

 لمؤهالتلمجاالت اإلطار الوطني ل

 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

يقوم بإعداد وتطبيق مشروع بحثي  1-1

 .حسب األصول العلمية

بتطبيق األساليب العلمية في يقوم 

 .جمع البيانات

يتعرف على تطبيق األساليب  

 .العلمية في التحليل وكتابة النتائج

يتعرف على تطبيق األساليب 

 .العلمية لدراسة االحتياجات

يكون لديه المعرفة األساسية بطرق 

ومناهج البحث والطرق العلمية 

 لتطبيقها

 .حلقات نقاشية 

 .حاالت عملية 

(Case studies) 

عروض تقديمية  

 .من قبل الطالب

إعداد البحوث  

الجامعية وعرضها في حلقات 

للمناقشات والتقييم من قبل 

 الطالب )تقييم األقران(

 العصف الذهني 

زيارات مكتبية للمكتبة 

 المركزية بالجامعة.

االختبارات ا  Quiz. القصيرة   

 .االختبارات الدورية 

 .الواجبات المنزلية 

 إعداد العروض التقديمية 

 المعرفيةالمهارات  2

يطبق المعرفة والحقائق العلمية  2-1

المكتسبة من هذا المقرر في حاالت 

 .عملية

مجال يطبق المعرفة المكتسبة في 

  المقرر

 .حلقات نقاشية 

 .حاالت عملية 

(Case studies) 

عروض تقديمية  

 .من قبل الطالب

االختبارات ا  Quiz. القصيرة   

 .االختبارات الدورية 

 .الواجبات المنزلية 

 إعداد العروض التقديمية 
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إعداد البحوث  

وعرضها في حلقات الجامعية 

للمناقشات والتقييم من قبل 

 الطالب )تقييم األقران(

 العصف الذهني 

زيارات مكتبية للمكتبة 

 المركزية بالجامعة.

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

القدرة على العمل في شكل  3-1

 .مجموعات

 .القدرة على قيادة فريق المناقشة

 القدرة على التعلم الذاتى.

 .نقاشية مصغرة حلقات

 .حلقات العصف الذهنى

 .التعلم التعاونى

 .تمثيل األدوار

 .دراسة الحالة

تشجيع استخدام مصادر الشبكة 

 العنكبوتية )االنترنت(.

 المالحظة

 .المناقشة

 .المناقشات الجماعية تقويم

تقويم الدور الذي يقوم به كل طالب فى 

 حلقات العصف الذهنى.

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1    

4-2    

 (وجدت النفسية الحركية )إنمهارات ال 5

   ال يوجد 5-1

   ال يوجد 5-2

 

 

 الفصل الدراسي:خالل مهام تقويم الطلبة جدول  .84

 ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة،

يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

 %10 اخلامس كتابة خطة البحث 1
 %10 التاسع التعامل مع املراجع وأمانة النقل 2
 %10 احلادي عشر املشرف تنفيذ توجيهات 3
 %10 الثاين عشر تقبل النقد 4
 % 60 السادس عشر تنفيذ املشروع 5
   100% 

 

 همدعماإلرشاد األكاديمي للطالب و .م

مع ) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 

 الساعات المكتبية

 االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي
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 مصادر التعلّم .ببب

 وبة:  الكتب المقررة المطل -في قائمة  –أدرج 
م2007صياغة جديدة. الرياض: مكتبة الرشد، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ومحمد شلبي. كتابة البحث العلمي:  .

 المراجع الرئيسة  

 
 

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 المجلة العلمية لألقتصاد والتجارة، كلية التجارة ، جامعة عين شمش. .1

 التجارة، جامعة عين شمس.مجلة الفكر المحاسبي، قسم المحاسبة ، كلية  .2

 المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة. .3

 مجلة البحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية. .4

 مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين،كلية التجارة، جامعة القاهرة. .5

 ردنية.المجلة األردنية إلدارة األعمال، الجامعة األ .6

 مجلة العلوم اإلدارية، جامعة الكويت. .7

 مجلة المحاسبة العربية، جامعة البحرين. .8

 مجلة اإلداري، معهد اإلدارة العامة، عمان. .9

 مجلة اإلقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة .10

 مجلة اإلقتصاد  والتجارة، جامعة القصيم، الفصيم. .11

12. Accounting review, EBSCO. 

13. Accounting, Organization and Society, EBSCO. 

14. Managerial Auditing Journal. EBSCO. 

15. International Accounting Research, EBSCO. 

 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 1. www.ifac.org 

2. www. socpa.org 

3. emerald 
 

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

  .PowerPoint التدريس باستخدام العروض التقديمية 

 استخدام فعاليات السبورة الذكية 

 األفالم التعليمية. 
 

 

 المطلوبةالمرافق  .تتت
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ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .49
 

 طالب. 50حديثة تستوعب قاعة محاضرات مجهزة بوسائل تعليمية 
 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .50
 

 جهاز حاسب آلي، جهاز بروجكتر
 

كرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .51

 قائمة بها(:

 سبورة ذكية
 

 
 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .و
  استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 استبيانات توزع على الطالب لمعرفة آرائهم حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس. .72

لمعرفة آراء الطالب حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب  Focus groupالعمل بأسلوب  .73

 التدريس

 
 

 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق

       .المراجعة الدورية للمقرر من قِبل القسم 

 .األساتذة الزائرين

 Peer review 
 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .74

ي.استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراس   . 

  التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس -

 توفير االدوات الحديثة الالزمة للتعلم -

 تطبيق وسائل التعلم االلكتروني -

 .تبادل الخبرات الداخلية والخارجية لتقديم بعض مفردات المقررات كأعضاء زائرين
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إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .75

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة

.ممراجعة عينة من اإلجابات من قبل لجنة متخصصة بالقس . 

م.المراجعة والتصحيح الجماعي بالقس  l. 

ب.المراجع الخارجي لعينة من أوراق إجابات الطال  . 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِص  .76

 

ثة يتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة متخصصة بالقسم لضمان مواكبته للتطورات الحدي 

.في التخصص  

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

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

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

238 

 

 

 

 
 

 :يف اجملاالت التعليمية املختلفة وطرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاللربانمج خمرجات التعلم  5 /1 /4 
 :واسرتاتيجيات التدريستعلم وطرق القياس المصفوفة خمرجات  1 /5 /1 /4

 طرق القياس اسرتاتيجيات التدريس خمرجات التعلم وفقاً جملاالت التعلم يف اإلطار الوطين 
 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العايل) املهارات املعرفية 1

 المشاكل وتحليل لتحديد والعملية النظرية المعرفة إظهار 
 المحاسبية

 حاالت وتحليل دراسة -
 محاسبية

 مقرر كل في بحثية مشاريع -
 دراسي

تطبيق المعارف المكتسبة على  -
 ةحاالت لشركات في المنطق

 والنهائيةاالختبارات الفصلية  •

 المشاركة في القاعات •
 ةالمشاريع البحثي• 

 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العايل) :المهارات االدراكية 2

  
ستخدام مهارات البحث العلمي التطبيقي واالساسي ا

 .والمرتبطة بمجاالت المحاسبة
 

 المحاسبية بالممارسات المتعلقة المواضيع ونقد تحليل
 والمهنية األكاديمية

 
المناقشات الجماعية الفاعلة -

في القاعة بين عضو هيئة 
 التدريس والطالب

المتابعة الدقيقة إلنجاز  -
 ةالمشاريع البحثية والرسال

 
 
 دراسة الحاالت •
 ةالمشاريع البحثي• 

 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العايل) وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3
استخدام مهارات التواصل الفعال وبما يمكن الطالب من  - 

 .االكاديمية والمهنيةاالنخراط للعمل في المنظمات 
اظهار المعرفة والفهم في مجاالت االخالق والتنوع  -

 الثقافي والمسؤولية االجتماعية في مجاالت المحاسبة

 طرف من الحاالت دراسة -
 طالبية مجموعات

تقديم المشاريع الجماعية  -
 كتابيا وعرضها في القاعات

 ةتقديم مشاريع بحثية جماعي -

 لمحاضراتا قاعة في المشاركة -
 العروض التوضيحية -
تقييم الطالب لبعضهم في كل  -

مجموعة بناء على نموذج تقييم مصمم 
 ضلهذا الغر

 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العالي) مهارات التواصل واملهارات التقنية واملهارات العددية 4
 المقترحات تطوير من تمكنه متقدمة كتابية مهارات اظهار 

  البحثية
 المشاريع البحثية •
على حاالت واقعية في التطبيق  •

 المحاسبة
في  يةالبحث اتالموضوع• 

 المشروعات البحثية

 العرض خالل من الحاالت دراسة -
 والتقديم

من خالل العرض  المشاريع البحثية -
والتقديم والتحليل باستخدام الحاسب 

 اآللي
المشروعات البحثية من خالل العرض  -

والتقديم والتحليل باستخدام الحاسب 
 ياآلل

 - - - 


