نموذج توصيف
ماجستير العلوم في املحاسبة
وفق معايير اهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي
ل
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مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين....
تعُد عمادة الدراسات العليا إحدى وحدات الجامعة التي تسعى دائم ا ألن تكون كيان ا متميز ا في مجال
الدراسات العليا وتقديم خدماتها المتميزة للمجتمع ،وتسعى أيضا لمواكبة المستويات العالمية من خالل تقديم
كل الدعم لكافة برامجها وأنشطتها من اجل ترسيخ موقعها في التميز ومن ثم تحسين مركز الجامعة التنافسي
في إعداد برامج الدراسات العليا وأبحاثها التطبيقية بما يتفق مع رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية وذلك من
خالل االستغالل األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة.
وانطالقا من رسالة عمادة الدراسات العليا في توفير برامج دراسات عليا متطورة ومعتمدة ،إلنتاج
كفاءات علمية وبحثية تفي باحتياجات سوق العمل والمجتمع  ،والتميز في بناء مجتمع المعرفة ،أعدت العمادة
ن موذج توصيف برامج الدراسات العليا المستحدثة وفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
الذي تضمن من خالله جودة البرامج و اإلدارة في مؤسسات الجامعة ومسايرتها للمعايير العالية العالمية
وتوافق منهجيتها مع أهداف التنمية الشاملة للمملكة و كذلك االرتقاء بنوعية التخصصات التي تتناولها البرامج
و إسهامها في تحقيق متطلبات التنمية وسوق العمل.
كما تسعى العمادة من خالل هذا النموذج إلى تفعيل أساليب التقويم واالعتماد األكاديمي لبرامج الدراسات
العليا لالرتقاء بمستوى المخرجات التعليمية  ،ووصوال لهذه المرحلة الهامة الشك أننا بحاجة إلى تضافر
الجهود والى تعاون كافة الجهات ذات الصلة بعمادة الدراسات العليا ومنسوبيها وهي جميعها مرتبطة بالرؤية
المستقبلية بالعمادة ،وتعاونها يعتبر حجر الزاوية الذي سيؤدي إلى نجاح العمادة في جهودها التطويرية.
كما تحرص العمادة على تفعيل تعليمات معالي مدير الجامعة وتوجيهات سعادة وكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي بشأن جودة برامج الدراسات العليا بالجامعة من خالل العمل المستمر والمتواصل لزيادة
العلم والمعرفة وتنميتها على أعلى المستويات وإعداد الكفاءات الوطنية المتخصصة في مختلف المجاالت
العلمية  ،وقد سعينا إلى توفير كثير من الخدمات عن طريق موقع العمادة اإللكتروني ،كما يسعدنا أن نتلقى
مساهماتكم وآرائكم ومقترحاتكم في كل ما يخدم الدراسات العليا.
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رؤية العمادة
عمادة دراسات عليا متميزة وطنيا في برامجها ومخرجاتها التعليمية والبحثية ; بما يدعم التنمية
المحلية المستدامة

رسالة العمادة
توفير برامج دراسات عليا متطورة ومعتمدة ،إلنتاج كفاءات علمية وبحثية تفي باحتياجات سوق العمل
والمجتمع ،وتعزز مقومات التنمية المستدامة واالقتصاد المعرفي ،وذلك بتوفير بيئة محفزة واستخدام أحدث
األساليب وتنمية الشراكة مع المؤسسات المرموقة وطنيا ودولي ا

قيم العمادة:
تنطلق قيم العمادة من ثوابتنا وثقافتنا الراسخة المستمدة من تعاليم ديننا اإلسالمي والتي تقوم على:
الجودة في األداء  :نلتزم بمعايير الجودة في المدخالت والمخرجات التعليمية والبحثية والخدمات التينقدمها.
العدالة في التعامل  :نسعى لتحقيق مقومات العدالة والتعامل بإنصاف مع الجميع.العمل بروح الفريق  :ندعم ونشجع العمل الجماعي وااللتزام بمبادئه .األمانة العلمية  :عرض وتفسير المعلومات في إطار منظومة حفظ حقوق الغير.الشفافية  :نهيئ المناخ المحفز لإلفصاح في المعامالت والوضوح في اإلجراءات والصدق في التعامل معاآلخرين.
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نموذج توصيف البرنامج:
المؤسسة

جامعة القصيم

الكلية  /القسم

االقتصاد واإلدارة  /المحاسبة

البند األول :تعريف البرنامج ومعلومات عامة:
 .1اسم ورمز البرنامج :ماجستير العلوم في المحاسبة )حسب(

) Master of Science in Accounting

 .2إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج 36 ( :ساعة ) 27ساعة مقررات  9 +ساعات رسالة
 .3الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج :ماجستير العلوم في المحاسبة
 .4المسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج
اليوجد
 .5المخارج التي تتوسط البرنامج والشهادة الممنوحة عندئذ )إن وجدت( ال يوجد
 .6المهن أو الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها .
اليوجد

) .7أ( برنامج جديد
)ب( برنامج مستمر



تاريخ البدء وفق الخطة
سنة أحدث مراجعة للبرنامج

الفصل الدراسي األول

 1438/1437هـ

المؤسسة التي نفذت أحدث مراجعة رئيسية
نفذ مراجعة االعتماد :مجلس قسم المحاسبة ،مجلس الكلية.
آخرون :تحكيم خارجي.
 .8اسم ومنصب عضو هيئة التدريس الذي يدير أو ينسق البرنامج.
االسم :أحمد محمد السلمان
الدرجة العلمية :أستاذ مساعد
القسم :المحاسبة
التخصص :محاسبة مالية
رقم الجوال:
 0506165788تحويلة
المكتب3077 :
البريد اإللكترونيslman@qu.edu.sa:

 .9موقع التنفيذ في حال لم يكن بالمبنى الرئيسي للمؤسسة التعليمية ،أو أسماء المواقع في حال كان التنفيذ يشمل أكثر من موقع.

المقر الرئيسي.
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البند الثاني :بيئة عمل البرنامج :
 -1اشرح مدى الحاجة إلى البرنامج.
ينظر الى المحاسبة على انها احدى العلوم االجتماعية التي تمتاز بتقديم خدمات العرض واالفصاح المالي ومراجعة البيانات المالية
وتحليلها لتقديم الخدمات المحاسبية المتنوعة لالطراف المهتمة ببناء وأداء الشركات بمختلف انواعها  ,الهادفة والغير الهادفة الى الربح.
با لنظر الى البيئة السعودية وما تتميز به من دعم ال محدود من قبل الدولة حفظها هللا لبناء اقتصاد المعرفة وبناء الشركات السعودية التي
تسهم في تحقيق سياسات المملكة في تعزيز مقومات االقتصاد الوطني ,فقد بات من الضرورة العمل على رفد المملكة بالكفاءات السعودية
المؤهل ة في مجاالت المحاسبة والعلوم االدارية التي تسهم في دعم الممارسات المالية واالدارية بكوادر وطنية.
بالنظر الى واقع التعليم العالي في مجال االعمال والمحاسبة ,يمكن استكشاف الحاجة الى مثل هذا البرنامج لقلة برامج ماجستير المحاسبة
في المملكة على الرغم من الحاجة المتزايدة لها  ,االمر الذي يدعو الى انشاء مثل هذه البرامج لتحقيق سياسات المملكة وتطلعاتها في
تأهيل كوادر وطنية.
تكمن الحاجة إلى برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة في النقاط األساسية التالية :
تأهيل كوادر أكاديمية وطنية في مجال المحاسبة
تشجيع البحث العملي في مجاالت المحاسبة و المالية
إعداد قيادات وطنية في المجاالت المحاسبية و المالية
تعزيز قدرات الكوادر الوطنية إلستكمال الدراسات العليا في المجاالت المحاسبية
 -2أذكر بإيجاز األسباب االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية ،والتطورات التقنية ،أو تطورات السياسة الوطنية ،أو خالف ذلك من أسباب.
نظر ا لإلقبال المتزايد من الطالب والطالبات على برامج الدراسات العليا في المجاالت اإلدارية والمحاسبية وللتوسع في كليات
االعمال إستجابة للحاجة المتزايدة من مؤسسات المجتمع مثل مركز الملك عبدهللا المالي والمدن االقتصادية والصناعية واتساع
االسواق المالية والعقارية ونموها للمتخصصين في مجال المحاسبة )أنظر نتائج تحليل االستبيانات في الملحق د( ،فإن هذا البرنامج
سيساهم إن شاء هللا في استيعاب عدد أكبر من خريجي المرحلة الجامعية وتلبية احتياجات سوق العمل من خالل إعداد كفاءات للعمل
بنجاح في مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
وسيستفيد إن شاء هللا من هذا البرنامج كافة الجهات التي يعمل فيها متخصصون في المحاسبة سوا ء كانت حكومية أو خاصة .ونذكر على
سبيل المثال ال للحصر:
وزارة الماليةوزارة االقتصاد والتخطيطوزارة التجارة والصناعةمؤسسة النقد العربي السعوديديوان المراقبة العامةمصلحة الزكاة والدخلهيئة سوق المالأقسام الحسابات ووحدات المراجعة الداخلية بمؤسسات وإدارات القطاع الحكوميالجامعات )وخاصة كليات األعمال وكليات المجتمع(المراكز البحثيةالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية األخرىشركات التأمين5
مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونيةمكاتب ومراكز االستشارات المالية ودراسات الجدوى االقتصادية
-

 -3اشرح الصلة بين البرنامج ورسالة المؤسسة.
ترُكز رسالة هذا البرنامج على إعداد كفاءات مؤهلة علميا وعمليا في المجاالت المحاسبية لتحقيق احتياجات
سوق العمل الوطني ،وهي تتوافق مع رسالة كلية االقتصاد واإلدارة التي تنص على" اإلسهام في خدمة المجتمع
وقطاع األعمال عبر تزويد الطلبة بأحدث المعارف والمهارات في برامج دراسية مالئمة ،وتشجيع الهيئة
التدريسية على اإلسهام في المعرفة واالنخراط في البحث العلمي ".
 -4عالقة البرنامج )إن وجدت( ببقية البرامج التي تقدمها المؤسسة  /الكلية  /القسم.
أـ هل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية يأخذها طالب في برامج أخرى

نعم

ب ـ هل يستلزم البرنامج من طالبه تلقي مقررات دراسية من أقسام أخرى؟

نعم

 -5هل يشترط على الطالب المتوقع التحاقهم بالبرنامج أية احتياجات أو خصائص معينة مما يجب أخذه في االعتبار عند
التخطيط للبرنامج؟
نعم
الكفاءة في اللغة االنجليزية.-مواد تكميلية للطالب غير المتخصصين في المحاسبة.

 ما الذي ينبغي القيام به في البرنامج لالستجابة لتلك الخصائص؟اجتياز اختبار اللغة االنجليزية)  (TOEFLبمعدل ال يقل عن)  (450أو ما يعادلها.
اجتياز المقررات التكميلية بما اليقل عن تقدير جيد وان يكون المعدل التراكمي للمقررات جيد جدا.

البند الثالث :رسالة وأهداف البرنامج:
 .1عبارة تعريف برسالة البرنامج:
إعداد كفاءات مؤهلة علميا وعمليا في المجاالت المحاسبية لتحقيق احتياجات سوق العمل الوطني.
 .2دون في قائمة أية تغييرات رئيسية أو تطورات استراتيجية جديدة تخطط للبرنامج للسنوات الثالث أو الخمس القادمة
للمساعدة في تحقيق رسالته .واكتب لكل تغيير أو تطوير وصفا لالستراتيجيات التي ينبغي اتباعها ،ود ّون في قائمة
المؤشرات المستخدمة في قياس مستوى اإلنجاز.

أهم التغييرات أو التطورات
تطوير توصيف المقررات وتحديث
مراجع ومصادر التعلم بما يتوافق
مع
متطلبات الجودة واالعتماد
األكاديمي الوطني والدولي

االستراتيجيات

التحديث الدوري للخطة
الدراسية للبرنامج
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المؤشرات
عدد مرات تحديث منهجية
المقررات
التقييم الخارجي لجودة
المقررات
مؤشرات جودة البرامج من
هيئات االعتماد الوطني والدولي

البند الرابع :دراسة مقارنة بين البرنامج والبرامج المماثلة:
 (1هل يوجد برنامج مماثل في أي من الجامعات األخرى؟
داخل المملكة

نعم



ال

خارج المملكة

نعم



ال

 (2ما هي البرامج المماثلة في جامعات المملكة ؟
يوجد بالجامعات السعودية برنامج في المحاسبة  ،مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز.

 (3ما هي البرامج المماثلة في الجامعات خارج المملكة ؟
هناك عدة برامج مماثلة لبرنامج ماجستير العلووم فوي المحاسوبة فوي جامعوات مختلفوة فوي بريطانيوا والواليوات
المتحودة األمريكية منها:
Cardiff University
Durham University
Northeastern Illinois University
North Carolina State University
Indiana University Bloomington
Case Western Reserve University
University of Rhode Island
– Tulane University
– Oklahoma State University
University of Washington
– Clemson University
)Florida Atlantic University (FAU
University of Denver
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 (4ما هي اإلجراءات التي قام بها القسم لتقييم تلك البرامج؟
تم عقد العديد من الجلسات في قسم المحاسبة لمراجعة الخطط الدراسية للبرامج المماثلة في الجامعات المذكورة
)أنظر الملحق هـ( .كما قامت اللجنة الدائمة للدراسات العليا )التابعة لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي(
بعقد العديد من الجلسات لمناقشة المقررات الدراسية لتلك البرامج.
ملخص دراسة مقارنة بين البرنامج وبعض البرامج المماثلة
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* :الرسالة خالل الفصل الصيفي.
عف : :فصل تخصصات دراسي األعمال.مستقل)  9ساعات للرسالة(

 ( 5من قام بذلك التقييم؟
لجنة داخلية

-

-

-

-

-



لجنة خارجية

آخرون
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 (6ما هي اإلجراءات التي تمت بهدف االستفادة من إيجابيات برامج تلك الجامعات وتالفي سلبياتها؟
تم استعراض البرامج المماثلة ومناقشتها من جميع الجوانب )عدد الساعات المعتمدة ،احتواء البرنامج على الرسالة،
المقررات المقترحة ،المسمى الذي يظهر على وثيقة التخرج ... ،الخ( .وتمت االستفادة من نقاط القوة في هذه البرامج
وتالفي ما ال يتفق مع رسالة البرنامج والكلية .وقد تم االستعانة بآراء أساتذة زائرين من بعض الجامعات المماثلة
المذكورة مثل جامعة درم ،جامعة والية كاليفورنيا الحكومية ،وجامعة دنفر) , Denver
 )university, California state university,Durham universityفي إعداد البرنامج.

 ( 7ما مدى تمي ّز البرنامج عن غيره من البرامج المماثلة ؟
فيما يخص البرامج المماثلة األخرى في بعض الجامعات األجنبية فيمكن تلخيص تميز البرنامج المقترح في النقاط التالية:
امكانية ان يدرس الطالب مقرر" التمويل اإلسالمي" والذي يركز على تقديم المعرفة والمهارات الالزمة لتطبيق تعاليمالشريعة اإلسالمية في مجال تمويل الشركات.
 تركيز معظم المقررات على حاالت دراسية مكثفة.وجود فصل دراسي مستقل إلعداد الرسالة بعكس الكثير من البرامج التي تخصص الفصل الصيفي للرسالة)مثل الجامعات البريطانية( او التوجد رسالة )مثل الجامعات السعودية و االمريكية(.
البند الخامس :هيكل وتنظيم البرنامج

 -1توصيف البرنامج:
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 oينبغي وجود دليل إرشادي للبرنامج أو للقسم يوفر لجميع الطالب أو األطراف المعنية ،مع إرفاق نسخة من المعلومات المتعلقة
بهذا البرنامج بملف توصيف البرنامج.
 oينبغي أن تشتمل هذه المعلومات على ذكر المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية ،وعدد الساعات المعتمدة المطلوب إتمامها
ومتطلبات القسم/الكلية ،وتفاصيل المقررات الدراسية التي ينبغي تلقيها كل عام أو كل فصل دراسي.

دليل إرشادي
)لبرنامج ماجستير العلوم في المحاسبة(
يهدف البرنامج إلى:
تقديم المعرفة الالزمة لتأهيل الطالب علميا وعمليا في مجال المحاسبة
تقديم المهارات الالزمة لتطوير مسار وظيفي للطالب في مجالي المحاسبة في الجهات الحكومية وقطاع الخدمات
المالية والقطاعات الخدمية األخرى
تطوير قدرات الطالب التحليلية والنقدية التخاذ القرارات المناسبة وحل المشاكل المحاسبية والمالية بأساليب علمية
وإبداعية
تطوير مهارات الطالب البحثية في التعامل مع المشاكل المحاسبية والمالية وإيجاد الحلول المثلى لها واتخاذ
القرارات.
تطوير مهارات التواصل الفعال للطالب وبما يمكنهم من االنخراط للعمل في المنظمات االكاديمية والمهنية.
إتاحة الفرصة للطالب من حملة الشهادات الجامعية للحصول على درجة الماجستير وإعدادهم إلكمال دراستهم
والحصول على درجة الدكتوراه في المحاسبة
شروط القبول العامة:
تتحدد شروط القبول العامة في ضوء المواد من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية
بجامعة القصيم ،باإلضافة إلى ما صدر من مجلس الجامعة من قرارات بهذا الشأن.
متطلبات أخرى :
• الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة معترف بها بتقدير جيد في المعدل التراكمي على ان ال يقل معدل
الطالب في كل االحوال عن (جيد جدا) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس.
• الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات األخرى لكليات األعمال )غير المحاسبة( ،من جامعة معترف بها بتقدير جيد
بشرط اجتياز المقررات التكميلية التب يحددها قسم المحاسبة بحيث تدرس خالل فصل دراسي واحد.
• اجتياز اختبار اللغة االنجليزية) ( IBT(TOEFLـ بمعدل ال يقل عن ( )45-46أو ما يعادلها.
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متطلبات البرنامج حسب المستويات:
الفصل الدراسي األول 9) :ساعات إجبارية(

رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر

عدد الساعات

 611حسب

تحليل القوائم المالية

3

 612حسب

المحاسبة اإلدارية

3

 613حسب

المراجعة وخدمات التوكيد

3

المجموع

9

الفصل الدراسي الثاني 9) :ساعات إجبارية(

اسم المقرر

رقم المقرر ورمزه

عدد الساعات

 621حسب

قضايا معاصرة في المحاسبة

3

 625قصد

االقتصاد القياسي

3

 621دار

طرق البحث في األعمال

3

المجموع

9

الفصل الدراسي الثالث 9) :ساعات اختيارية(

رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر

عدد الساعات

مقرر اختياري )(1

3

مقرر اختياري )(2

3

مقرر اختياري )(3

3

المجموع

9

الفصل الدراسي الرابع 9) :ساعات للرسالة(

رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر

عدد الساعات

 699حسب

الرسالة

9

المجموع

9
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 .2تطوير خصائص الطالب أو ملكاتهم الخاصة:
أكتب خصائص الطالب أو ملكاتهم الخاصة التي تتعدى التوقعات الطبيعية والتي تحاول المؤسسة أو الكلية أو القسم العمل
على تنميتها لدى جميع طالبها) .وهي عادة واحدة أو اثنتان ،وحدها األقصى أربعة تعكس بشكل مباشر رسالة البرنامج
وتميز هذا البرنامج عن بقية البرامج في نفس المجال وتعطيه صفة استثنائية .أمثلة ذلك  :خريجون يجيدون حل المشاكل
بطريقة مبتكرة  ،أو لديهم قدرات قيادية ،أو التزام بضوابط الخدمة العامة ،أو يتمتعون بمهارات عالية في التعامل مع
تقنية المعلومات( .بالنسبة لكل ملكة خاصة تحدد استراتيجيات تدريس وأنشطة طالبية ينبغي استخدامها لتطوير تلك
الملكة .كما يشار إلى الدليل المستخدم لقياس ما إذا كانت تلك الملكة قد تطورت لدى جميع الطالب.
ملكات خاصة

االستراتيجيات أو األنشطة الطالبية المستخدمة في البرنامج لتنمية تلك الملكات الخاصة
االستراتيجية:

تطوير قدرات الطالب التحليلية التخاذ تحليل ودراسات الحاالت والتركيز على الجانب التطبيقي في جميع
القرارات المناسبة وحل المشاكل المحاسبية المقررات.
والمالية بأساليب علمية وإبداعية
الدليل:
توصيف المقررات الدراسية
االستراتيجية:

التركيز على الجانب البحثي التطبيقي في البرنامج بشكل عام وفي المقررات
تطوير مهارات الطالب البحثية في التعامل الدراسية بشكل خاص.
مع المشاكل المحاسبية والمالية وإيجاد الدليل:
الحلول المثلى لها واتخاذ القرارات المناسبة احتواء البرنامج على الرسالة التي يقوم الطالب خاللها بدراسة وتحليل
مشكلة بحثية في المجاالت المحاسبية.
 .3مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة )إن وجدت( :
أ -موجز بالمكونات العملية أو الطبية العيادية أو التدريبية التي يتطلبها البرنامج .
تذكر أن من الالزم كذلك إعداد توصيف للخبرة الميدانية أكثر تفصيال يوازي توصيفات المقوررات الدراسوية  ،وذلوك
فوي مستند منفصل ألية خبرة ميدانية يتطلبها البرنامج كجزء مكمل له .
ب -توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانية:
ال ينطبق
ج -سجل قائمة بالنتائج التعليمية األساسية المرجو من البرنامج تطويرها أثناء التدريب الميداني:
ال ينطبق
د -في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج تنفذ الخبرة الميدانية؟ )أية سنة أو فصل دراسي(:
ال ينطبق
هـ -.خصص للخبرة أوقاتا واجعل لها جدوال زمنيا .
ال ينطبق
و -عدد الساعات المعتمدة:
ال ينطبق
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 .4متطلبات المشروع أو البحث )إن وجدت(:
موجز بمتطلبات أي مشروع أو بحث في البرنامج) .خالف المشروعات أو المهام المطلوبة ضمن كل مقرر دراسية(
)ينبغي إرفاق نسخة من متطلبات المشروع(:
ال ينطبق
أ .توصيف موجز:
ال ينطبق
ب .أكتب أهم مخرجات التعليم المرجوة من المشروع أو البحث:
ال ينطبق
ج .في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج يتم تنفيذ المشروع أو البحث؟ )أي عام أو فصل
دراسي (:ال ينطبق
د .عدد الساعات المعتمدة:
ال ينطبق
هـ .توصيف موجز لكيفية تقديم اإلرشاد والدعم األكاديمي للطالب:
سيتم العمل على تعيين مدير لبرنامج ماجستير العلوم في المحاسبة وتكون مهامه متابعة الطلبة وارشادهم خالل كافة
مراحل دراستهم في البرنامج وذلك وفقا لما يلي:
ال ينطبق
و .توصيف إلجراءات التقويم )بما في ذلك آلية التحقق من
المعايير(:
ال ينطبق
 .5تنمية نتائج التعليم في المجاالت التعليمية المختلفة
وضح لكل مجال من مجاالت التعليم أدناه ما يلي:
المعارف أو المهارة التي يهدف البرنامج إلى تنميتها ومستوى تلك المعارف والمهارات) .استرشد بالتوصيفات العامة
للمعارف والمهارات في وثيقة "اإلطار الوطني للمؤهالت " لمستوى التأهيل لهذا البرنامج( ;
استراتيجيات التدريس المتبعة في مقررات البرنامج لتنمية تلك المعارف وتلك المهارات) .ينبغي أن يكون هناك وصف
لطرق التدريس التي اتبعت خالل البرنامج ،و ينبغي اإلشارة إن كانت قد اتبعت مسؤولية ما لمقررات بعينها( ; الطريقة
المتبعة في تقويم الطالب في المقررات المختلفة  ،لتقييم مخرجات التعليم للمجال الدراسي محل النظر.

أ .المعارف:
 .1توصيف موجز للمعارف التي ينبغي اكتسابها:
إظهار المعرفة النظرية والعملية لتحديد وتحليل المشاكل المحاسبية.

 .2استراتيجيات التدريس المتبعة لتطوير تلك المعارف:
دراسة وتحليل حاالت محاسبية
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• مشاريع بحثية في كل مقرر دراسي
• تطبيق المعارف المكتسبة على حاالت لشركات في المنطقة
الرسالة

 .3طرق تقويم المعارف المكتسبة:
• االختبارات الفصلية والنهائية
• المشاركة في القاعات
• المشاريع البحثية
ب ـ المهارات اإلدراكية:
 .1المهارات اإلدراكية التي ينبغي تطويرها ومستوى األداء المتوقع:
استخدام مهارات البحث العلمي التطبيقي واالساسي والمرتبطة بمجاالت المحاسبة.
تحليل ونقد المواضيع المتعلقة بالممارسات المحاسبية األكاديمية والمهنية.

 .2استراتيجيات التدريس المتبعة لتطوير تلك المهارات اإلدراكية:
• المناقشات الجماعية الفاعلة في القاعة بين عضو هيئة التدريس والطالب
• المتابعة الدقيقة إلنجاز المشاريع البحثية والرسالة

 .3طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:
• دراسة الحاالت
• المشاريع البحثية
ج .مهارات العالقات بين األشخاص وتحمل المسؤولية:
 .1توصيف لمستوى مهارات العالقات بين األشخاص والقدرة على تحمل المسؤولية:
استخدام مهارات التواصل الفعال وبما يمكن الطالب من االنخراط للعمل في المنظمات االكاديمية والمهنية.
اظهار المعرفة والفهم في مجاالت االخالق والتنوع الثقافي والمسؤولية االجتماعية في مجاالت المحاسبة.

 .2ما ينبغي استعماله من استراتيجيات التدريس تطوير تلك المهارات والقدرات:
• دراسة الحاالت من طرف مجموعات طالبية
• تقديم المشاريع الجماعية كتابيا وعرضها في القاعات
• تقديم مشاريع بحثية جماعية

 .3طرق تقويم مهارات العالقات بين الطالب وقدرتهم على تحمل المسؤولية:
المشاركة في قاعة المحاضرات
العروض التوضيحية
تقييم الطالب لبعضهم في كل مجموعة بناء على نموذج تقييم مصمم لهذا الغرض
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د .مهارتي التواصل ،واستخدام تقنية المعلومات العددية:
 -1توصيف لمهارات التواصل واستخدام تقنية المعلومات العددية المزمع تطويرها
اظهار مهارات كتابية متقدمة تمكنه من تطوير المقترحات البحثية وإكمال رسالة الماجستير.

 -2استراتيجيات التدريس المتبعة في تطوير تلك المهارات
• المشاريع البحثية
• التطبيق على حاالت واقعية في المحاسبة
• الموضوع البحثي في الرسالة

 -3طرق تقويم مهارات التواصل والمهارات العددية لدى الطالب
• دراسة الحاالت )من خالل العرض والتقديم(
• المشاريع البحثية )من خالل العرض والتقديم والتحليل باستخدام الحاسب اآللي(
• الرسالة )من خالل العرض والتقديم والتحليل باستخدام الحاسب اآللي(

هـ -المهارات النفسية -الحركية )إن انطبقت(
-1توصيف للمهارات النفسية الحركية التي ينبغي تطويرها ومستوى األداء المطلوب
ال ينطبق
 -2استراتيجيات التدريس المتبعة تطوير تلك المهارات
ال ينطبق
 -3طرق تقويم المهارات النفسية الحركية لدى الطالب
ال ينطبق
 -6متطلبات القبول بالبرنامج
 -1شروط القبول العامة:
تتحدد شروط القبول العامة في ضوء المواد من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية
بجامعة القصيم ،باإلضافة إلى ما صدر من مجلس الجامعة من قرارات بهذا الشأن.

 -2متطلبات أخرى :
الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة معترف بها بتقدير جيد  ،او
الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات األخرى لكليات األعمال )غير المحاسبة( ،من جامعة معترف بها
بتقدير جيد بشرط اجتياز البرنامج التكميلي في حدود أربع مقررات ) 12ساعة( يحددها قسم المحاسبة بحيث تدرس
خالل فصل دراسي واحد.
اجتياز اختبار اللغة االنجليزية) (IBT (TOEFLبمعدل ال يقل عن  (45-46أو ما يعادلها.

 .7متطلبات الحضور وإتمام البرنامج:
االلتزام بالالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم )المادة األربعون وقواعدها التنفيذية(
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البند السادس :اللوائح التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقق المعايير
 .1اللوائح التنظيمية أو سياسات وضع الدرجات وتوزيعها

في حال كانت المؤسسة أو الكلية أو القسم أو البرنامج تتبنى سياسات أو لوائح تنظيمية تتناول تخصيص وتوزيع
درجات الطالب ،فعليك بيان تلك السياسات أو اللوائح التنظيمية ،أو إرفاق نسخة منها .
االلتزام بالالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم )المادة األربعون وقواعدها التنفيذية(

 .2ما هي العمليات المتبعة لتأكيد تحقق معايير اإلنجاز ؟ )قد تختلف العمليات مع اختالف المقررات أو
المجاالت الدراسية(.
سوف يتم فحص عينة من االختبارات
البند السابع :اإلدارة والدعم الطالبي

 .1خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب:
قم بتوصيف عمليات اإلرشاد األكاديمي للطالب ،بما في ذلك وضع جداول الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس ،واالستشارات
الخاصة بتخطيط البرنامج واختيار المواد الدراسية والتخطيط للسيرة المهنية )وهو ما قد يتوفر على مستوى الكلية(
• الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس
• تخصيص مرشد أكاديمي لكل طالب

 .2دعاوى الطالب:

أرفق اللوائح التنظيمية الخاصة بتظلمات الطالب المتعلقة بالمسائل األكاديمية ،وتشتمل على إجراءات التعامل مع تلك التظلمات .
يتم تطبيق اللوائح التنظيمية بجامعة القصيم

البند الثامن :الكتب المقررة والمراجع

 .1ما العملية الواجب إتباعها من قبل الكلية للتخطيط وحيازة الكتب المقررة والمراجع ،وغير ذلك من الموواد ،
بموا
فيها المصادر اإللكترونية و مواقع اإلنترنت؟
تقوم وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بطلب الكتب الدراسية من أعضاء هيئة التدريس لتوفيرها عن طريق مكتبة
الجامعة

 .2ما العمليات التي ينبغي على الكلية إتباعها لتقييم مدى مالئمة الكتب والمراجع والمصادر األخرى للبرنامج؟
• قامت الكلية بوضع معايير الختيار الكتب الدراسية المناسبة لمقررات البرنامج
• مناقشة مالئمة الكتب مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس في نهاية كل فصل دراسي
16

البند التاسع :مصادر التعليم

أ  -القاعات الدراسية المتاحة للدراسات

30

6

العليا:

 -1عدد القاعات الدراسية المتاحة للدراسات
 -2عدد القاعات الدراسية التابعة للقسم ؟
 -3مدى تجهيز هذه القاعات ؟

غير مكتمل  -4هل عدد
مكتمل
هذه القاعات كاف ؟
ال
نعم
 -5هل مساحات هذه القاعات كافية ؟
نعم

ال



نسبيا



نسبيا

العليا في الكلية

 -6هل هناك تجهيزات كافية لتدريس الطالبات؟
ال
ب  -بيان
الحالية:
كم عدد
-1
ما مدى
-2
الورش ؟
مكتملة



بمعامل أو ورش القسم
3

هل هذه
-3
المعامل أو الورش
للقسم ؟

نعم
هل عدد هذه
-4
المعامل أو الورش

نعم
هل مساحات
-5
المعامل والورش
نعم

-6
نعم

نعم

نسبيا

معامل أو ورش القسم ؟
تجهيز هذه المعامل أو
غير مكتملة



تابعة

ال
مشتركة
ال

كافيا ؟
نسبيا

ال

كافية؟
نسبيا

هل توجد معامل للغة اإلنجليزية ؟
ال 
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ج – بيان بالمكاتب الموجودة بالكلية .
 -1هل يوجد مكاتب كافية ألعضاء هيئة التدريس ؟

نعم

 -2هل يوجد قاعات مكتبية مخصصة لطالب الدراسات

العليا بالكلية؟

نعم

ال

 -3هل هذه القاعات المكتبية مزودة باإلنترنت ؟

نعم



ال

ال



البند العاشر :خبرة قسم المحاسبة
-1تاريخ تأسيس القسم  1402/هـ ,العام الجامعي  1403 – 1402/هـ
 -2عدد المقيدين في مرحلة البكالوريوس لهذا العام واألعوام الثالثة الماضية
العام

العدد

 1436/1435هـ

394

 1435/1434هـ

380

 1434/1433هـ

354

 1433/1432هـ

458

 -3عدد الخريجين من القسم لمرحلة البكالوريوس لهذا العام واألعوام الثالثة الماضية
العام

العدد

 1436/1435هـ

86

 1435/1434هـ

92

 1434/1433هـ

97

 1433/1432هـ

140

 -4عدد الخريجين من القسم لمرحلة الماجستير لهذا العام واألعوام الثالثة الماضية
العدد

العام
ال يوجد برنامج
ماجستير بالقسم
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 -5عدد البحوث العلمية في القسم لهذا العام واألعوام الثالثة الماضية
العدد
العام

عربي

إنجليزي

 1436/1435هـ

32

3

 1435/1434هـ

25

1

 1434/1433هـ

17

1

 1433/1432هـ

22

3

لغات
أخرى

 -6عدد البحوث والمشاريع العلمية المدعومة في القسم لهذا العام واألعوام الثالثة الماضية
العدد

العام

عربي

 1436/1435هـ

0

 1435/1434هـ

0

 1434/1433هـ

3

عمادة البحث العلمي ،جامعة القصيم

 1433/1432هـ

4

عمادة البحث العلمي ،جامعة القصيم

إنجليزي

جهة الدعم

لغات أخرى

 -7النتاج العلمي المحكم للقسم لهذا العام واألعوام الثالثة الماضية
النتاج العلمي

العدد
6

الكتب
البحوث
األوراق العلمية
المشاريع

مالحظات

91
7
6

 -8عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم ومتوسط العبء التدريسي
متوسط العبء
التدريسي
8

الدرجة العلمية

العدد

سعودي

غير سعودي

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
إجمالي

2

1

1

5

4

1

4

15

9

6

8

22

14

8
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البند الحادي عشر :أعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من طاقم التدريس

 .1التعيينات:

أوجز عملية توظيف طاقم التدريس الجديد بما يضمن مالءمتها من حيوث موؤهالتهم
وخبوراتهم للقيام بمسؤوليات التدريس.
• سوف تتم عملية التوظيف بنا ء على احتياجات الكلية في تخصصات البرنامج ،وبما يتوافق مع
متطلبات االعتماد األكاديمي الوطني والدولي
 .2المشاركة في تخطيط البرامج ،ومراقبتها ومراجعتها:

اشرح خطوات التشاور مع هيئة التدريس ومشواركتهم فوي مراقبوة جوودة
البرنوامج ،والمراجعوة السنوية ،والتخطيط لتحسين جودته.
• تم إعداد المنهجيات بالتشاور مع جميع األعضاء المتخصصين في مقررات البرنامج
 .3التطور الفني:

ما هي اإلجراءات المتبعة بغية تطوير من حيث:
)أ( تحسين مهارات التدريس؟
)ب( تطوير جوانب فنية أخرى تشمل المعرفة في البحث ،وجوانب التطوير في مجال تدريسهم؟
• تطبيق نظام ضمان التعليم في الكلية) (Assurance of Learning
• تقديم ورش عمل ودورات في الكلية حول تطوير مهارات التدريس
 .4إعداد طاقم تدريس جديد:

قم بتوصيف الخطوات المتبعة في عملية التوجيه و/أو استقدام طاقم تدريس جديد  ،زائرين أو غير
متفرغين ،لضمان الفهم الكامل للبرنامج ودور المقرر أو المقررات الدراسية التي يدرسونها
كمكونات له.
• تم استقطاب بعض األعضاء المتخصصين للتدريس في البرنامج
• هناك خطة الستقطاب أساتذة زائرين من جامعات عالمية للتدريس في
البرنامج
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 .5األساتذة الزائرين وغير المتفرغين:

قدم موجزا لسياسة البرنامج/القسم/الكلية/المؤسسة الخاصة بتعيين أساتذة زائرين
وغير متفرغين) .الموافقات المطلوبة ،عملية االختيار ،نسبتهم مقارنة بإجمالي
عدد األساتذة...إلخ(.
هناك خطة الستقطاب أساتذة زائرين من جامعات عالمية للتدريس في البرنامج
البند الثاني عشر ـ قائمة مقررات البرنامج
عدد الساعات المطلوبة )  ( 36ساعة ) =  ( 27ساعة للمقررات )  ( 9 +ساعات للرسالة
رقم المقرر
ورمزه

الوحدات الدراسية

اسم المقرر

نظري

عملي

المعتمد

أ( المقررات اإلجبارية 18) :ساعة(
 611حسب

تحليل القوائم المالية

3

-

3

 612حسب

المحاسبة اإلدارية

3

-

3

 613حسب

المراجعة وخدمات التوكيد

3

-

3

 621حسب

قضايا معاصرة في المحاسبة

3

-

3

 625قصد

االقتصاد القياسي

3

-

3

 621دار

طرق البحث في األعمال

3

-

3

ب( المقررات االختيارية) :يختار الطالب  9ساعات(
 631حسب

نظرية المحاسبة

3

-

3

 632حسب

المحاسبة القضائية

3

-

3

 633حسب

نظم المعلومات المحاسبية

3

-

3

المحاسبة في المنشات الحكومية و غير
الهادفة للربح
المراجعة الداخلية

3

-

3

3

-

3

 636حسب

المحاسبة الدولية

3

-

3

 612مال

تمويل الشركات

3

-

3

 623مال

التمويل اإلسالمي

3

-

3

 630مال

االستثمار والتمويل العقاري

3

-

3

 636مال

حوكمة الشركات وادارة المخاطر

3

-

3

 620دار

السلوك التنظيمي

3

-

3

 631دار

االدارة االستراتيجية

3

-

3

 634حسب
 635حسب

ج( الرسالة ) 9ساعات(
 699حسب

الرسالة

9

إجمالي عدد الوحدات المعتمدة
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-

9

36

المتطلب السابق

المقررات المقدمة من األقسام األخرى:
رقم ورمز
المقرر

عدد
الوحدات

اسم المقرر

القسم

 625قصد
 621دار
 620دار
 631دار

االقتصاد القياسي )اجباري(
طرق البحث في األعمال )اجباري(
السلوك التنظيمي )اختياري(
االدارة االستراتيجية )اختياري(

3
3
3
3

االقتصاد والتمويل
ادارة األعمال
ادارة األعمال
ادارة األعمال

 612مال
 623مال
 630مال
 636مال

تمويل الشركات )اختياري(
التمويل اإلسالمي )اختياري(
االستثمار والتمويل العقاري )اختياري(
حوكمة الشركات وادارة المخاطر)اختياري(

3
3
3
3

االقتصاد والتمويل
االقتصاد والتمويل
االقتصاد والتمويل
االقتصاد والتمويل

البند الثالث عشر  :متطلبات البرنامج حسب المستويات
الفصل الدراسي األول 9) :ساعات إجبارية(

رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر

عدد الساعات

 611حسب

تحليل القوائم المالية

3

 612حسب

المحاسبة اإلدارية

3

 613حسب

المراجعة وخدمات التوكيد

3

المجموع

9

الفصل الدراسي الثاني 9) :ساعات إجبارية(
اسم المقرر

رقم المقرر ورمزه

عدد الساعات

 621حسب

قضايا معاصرة في المحاسبة

3

 625قصد

االقتصاد القياسي

3

 621دار

طرق البحث في األعمال

3

المجموع

9

الفصل الدراسي الثالث 9) :ساعات اختيارية(
اسم المقرر

رقم المقرر ورمزه

عدد الساعات

مقرر اختياري )(1

3

مقرر اختياري )(2

3

مقرر اختياري )(3

3

المجموع

9

الفصل الدراسي الرابع 9) :ساعات للرسالة(
اسم المقرر

رقم المقرر ورمزه

الرسالة

 699حسب
المجموع

عدد الساعات
9
9
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البند الرابع عشر :تقييم البرنامج وعمليات تحسين المستوى:
 .1فعالية العملية التدريسية:
أ .ما هي العمليات التي تستخدم في تقييم وتطوير االستراتيجيات المخططة بهدف تطوير عملية التعلم فوي
مختلوف مجاالت التعلم ؟
تطوير وتنويع مصادر التعلم.
تحسين أساليب القياس والتقويم.
تقويم أساليب التدريس.

ب .ما هي العمليات التي تستخدم لتقييم مهارات طاقم التدريس في استخدام االستراتيجيات الموجودة في الخطة؟
استبانات الطالب
نظام ضمان التعليم AoL

 .2التقييم الكلي للبرنامج:
أ .ما هوي االسوتراتيجيات التوي ستسوتخدم فوي البرنوامج للحصوول علوى تقويموات للمسوتوى الجموالي
لجوودة البرنوامج ومدى ما تحقق من مخرجات التعليم المرسومة له:
ورش العمل.
التقييم الخارجي من أساتذة زائرين.
مقارنة مخرجات البرنامج مع برامج أخرى مشابهة.

 (1من طالب البرنامج الحاليين ومن خريجين؟
االستبانات
ورش العمل.

 (2من استشاريين و/أو مقي ّمين مستقلين؟

األساتذة الزائرين المشاركين في تدريس البرنامج
هيئات االعتماد الدولي

) (3من أرباب العمل و/أو األطراف المعنية؟
االستبانات
ورش العمل

ب .ما هي مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم في مراقبة مستوى جودة البرنامج وتقديم تقرير سنوي بذلك؟
تقييم هيئة االعتماد الدولي AACSB

تقييم األساتذة الزائرين
تقييم المراجعين الخارجيين

ج .ما هي العمليات المتبعة في مراجعة تلك التقويمات وما هي خطة العمل لتحسين البرنامج؟
نتائج تحليل االستبانات
مالحظات المراجعين الخارجين
مالحظات هيئة االعتماد الدولي AACSB
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البند الخامس عشر :قائمة توصيف المقررات
نموذج توصيف المقرر :تحليل القوائم المالية
الكلية :االقتصاد واإلدارة
القسم :المحاسبة
اوال ا( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم و رمز المقرر:

 611حسب

-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :األول
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
ثاني اا ( األهداف
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
يحدد ويشرح المفاهيم والتقنيات المتقدمة في تحليل القوائم المالية;
يحلل القوائم المالية لتحديد الجوانب المالية الضعيفة والقوية للشركة;
يقيم األداء المالي للشركة;
يقدر قيمة الشركة;
يتنبأ بالنتائج المالية المستقبلية للشركة )متضمنا التنبؤ بإفالس الشركات واعسارها(;
يكتب تقرير عن تحليل القوائم المالية واداء الشركة المالي;
يعرض مشروع اداء الشركة المالي شفويا إلى الجمهور.

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي .
تعقد لجنة تطوير المنهجيات بقسم المحاسبة اجتماعات دورية لتحليل ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة التدريس
القائمين بتدريس المقرر من اجل تطوير محتويات المقرر .
يتابع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أحدث المراجع العلمية .
تشجيع إدارة الكلية بصفة عامة وقسم المحاسبة بصفة خاصة علي الترجمة والتأليف.
باإلضافة إلي ذلك يتم:
توجيه الطالب الستخدام الحاسب اآللي في تحليل القوائم الماليةتوجيه الطالب للدخول علي موقع سوق األوراق المالية ومواقع الشركات للحصول علي قوائمها المالية-مطالبة الطالب بعرض الشركات التي قاموا بتحليل قوائمها في قاعة المحاضرات
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ثالث ا ( وصف المقرر:
الهدف الرئيسي لهذا المقرر هو تطوير قدرة الطالب على استخدام القوائم المالية التخاذ قرارات االستثمار والتمويل والقرارات
االدارية .تحديدا ,سيكون التركيز في هذا المقرر على (1) :تقييم اقتصاديات منشأة ما من ناحية خصائص القطاع ,استراتيجية
المنافسة ,االداء السابق ,المخاطر ,و جودة المعلومات المحاسبية (2) .تقدير االداء المستقبلي الذي يقود الى تقدير القيمة
العادلة أو االساسية لقيمة اسهم الشركة باستخدام نماذج تقييم مختلفة .
أدوات التعلم في هذا المقرر تشمل خليط من المفاهيم ذات العالقة ,وامثلة توضيحية ,و اسئلة للمناقشة ,وتمارين تطبيقية على
شركات سعودية وعالمية.

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
شرح كيفية تقييم أداء الشركة المالي
شرح التحليل المحاسبي والمالي للشركات
تطبيق كيفية استخدام النسب المالية لتحديد قوة أو ضعف أداء الشركة المالي

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
•اضافة الى شرح المحاضرات  ،يتم تقديم المادة العلمية من خالل عرض Data Show
•تحفيز الطالب لقراءة تحليل الشركات من عدة مصادر من اجل استيعاب القدرة النقدية والتحليلية
•حث الطالب على قراءة التقرير المالي لشركة حقيقية معينة.
•تحديد الشركات التي سيقوم كل طالب بتحليلها في القاعة .
•تحليل الشركات ومناقشة الطالب يتم عبر مراحل بدال من االنتظار حتى نهاية الفصل

طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 .1االختبارات الفصلية
 .2البحث )تحليل شركات(
 .3المشاركة
.4االختبار النهائي
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ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
• تدريب الطالب على ادراك كيفية التحليل بدال من الوصف فقط.
•تمكين الطالب من استيعاب القدرة النقدية والتحليلية
•تدريب الطالب على ادراك كيفية استكشاف نقاط القوة والضعف لألداء المالي.

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
•التركيز على مناقشة وتحليل االداء المالي للشركة لعدة سنوات ومقارنة االداء المالي للشركة مع الشركات االخرى.
•المناقشات الجماعية الفاعلة بين أستاذ المقرر و الطالب.
•تشجيع الطالب على مزيد من القراءة والتحليل.

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
•االختبارات الدورية
•تفاعل الطالب مع أستاذ المقرر من خالل المناقشة واعداد ما يطلب منهم من تقارير معينة
•االختبار النهائي.

ج – مهارات العالقات البينية) الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت(
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 القدرة علي المساهمة وتسهيل إيجاد الحلول البناءة للمشاكل ومن خالل مواقف جماعية. القدرة علي اتخاذ المبادرة في تحديد القضايا المتعلقة بالمحاسبة المالية والقياس السليم. تحمل المسئولية واستمرار التعلم. القدرة علي التعامل مع وسائل توفير المعلومات وأدوات التحليل. القدرة علي التعامل مع القضايا األخالقية والمهنية.استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 المناقشات تكوين مجموعات طالبية عمل جماعي) (Teamwork المشاركاتطرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 المشاركة في قاعة المحاضرات العروض التوضيحية-تقييم الطالب لبعضهم في كل مجموعة بناء على نموذج تقييم مصمم لهذا الغرض

د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية ) (:أن وجدت (
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
كتابة و تلخيص وتحليل الشركات التى تعهد للطالب.عرض الحاالت شفويا في الفصلاستخدام الكمبيوتر والبرامج اإلحصائية في التحليل.حث الطالب في التواصل من خالل الساعات المكتبية او االيميل-حث الطالب التواصل من خالل الساعات المكتبية او االيميل

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
المراسلة عن طريق االيميل لمناقشة أي اسئلة قد تواجه الطالباستخدام الكمبيوتر والبرامج اإلحصائية في التحليل.-زيادة عرض الحاالت شفويا في الفصل
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طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية(:
تخصيص درجات للمشاركة-عرض الحاالت شفويا في الفصل

هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:
2

 -استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:

-

 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
-

رابعا ( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم

التقييم ،
1
2
3
4

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو اختبار قصير
أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ

االختبار الفصلي
البحث )تحليل شركات متضمنا التقرير
والعرض الشفوي في الفصل (
المشاركة
االختبار النهائي

األسبوع المستحق
8
14
طوال الفصل
نهاية الفصل

نسبة الدرجة إلى

درجة التقييم النهائي
% 25
% 25
% 10
% 40

خامس ا ( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد
األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة
التدريس في األسبوع(:
نموذج مكتوب يعلق على مكتب عضو هيئة التدريس باإلضافة الى ساعات التدريس الفعلية و يتم تحديد عدد
الساعات المكتبية )  8ساعات ( اسبوعيا

سادسا ا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
-Palepu, K.G., Bernard, V.L., Healy, P.M. and Peek, E. (2010), Business Analysis and Valuation
(IFRS edition): Text and Cases, CENGAGE Learning.

27

3

– المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ(
-Wahlen, J., Baginski, S., Bradshaw, M. (2011). Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and
Valuation: A Strategic Perspective. 7th edition, CENGAGE Learning.

 – 4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
قراءة المراجع العلمية األخرى و المواضيع الخاصة بالتحليل المالي للشركات من الصحف والمجالت.
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو
األنظمة:
•برنامج االكسيل
•محاضرات مصورة ومادة علمية معدة وفق برنامج بوربوينت powerpoint
سابعا ( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
* يتم توزيع استبانة مصممة جيدا على الطالب للتعرف على آرائهم نحو المقرر و مدى فاعلية اساليب و ادوات التدريس

 – 3عمليات تحسين التعليم:
*األخذ بتوصيات لجنة المنهجيات بالقسم وفق المراجعة الدورية
•الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة
•تشجيع الطالب على التعليم الذاتي
•تحفيز الطالب على تقديم التقارير المكتوبة و العرض الشفهي
•تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة
• تشجيع الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات *تشجيع
الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات

 – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات
بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى(
مناقشة نتائج االختبارات واي مالحظات او اقتراحات ضمن جلسات القسم.
فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة,
سوف يراعي عمليات تحقق اخرى بعد بداية تشغيل البرنامج

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
.1من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة  ,يقوم أعضاء لجنة المنهجيات و بصورة دورية بمراجعة منهجية المقررات.
.2بصورة منتظمة يتم تحديث المصادر و المراجع و الدوريات التي يتم االستعانة بها.
.3تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التدريس و استيعاب الطالب.
.4األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
.5اجراء مقارنة محتويات المقرر مع الكليات المماثلة
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نموذج توصيف المقرر :المحاسبة اإلدارية
الكلية:االقتصاد واإلدارة
القسم :المحاسبة
اوال ا( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 612 :حسب
-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :األول
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
ثاني اا ( األهداف
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
يحدد ويصف المعلومات الالزمة إلعداد التقارير المستخدمة في عملية نظام التكاليف للمساعدة في اتخاذ
القرارات؛
يصف ويستخدم مفاهيم تحليل التكاليف ,وكيفية استخدامها في عملية صنع القرار؛
يحسب الصيغ المتعلقة بالعالقات بين التكلفة والحجم والربح وتفسير النتائج للمساعدة في اتخاذ القرارات.
يحدد المفاهيم والحسابات الالزمة ألنظمة التكاليف على أساس النشاط.
يستخدم هيكل التكاليف المعيارية لتعزيز تقييم األداء.
يحدد التكاليف ذات الصلة واستخدام هذه المعلومات التخاذ افضل القرارات.
يحدد آليات وتطبيقات الميزانية الرأسمالية.

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ) .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال
الدراسة( .
تعقد لجنة تطوير المنهجيات بقسم المحاسبة اجتماعات دورية لتحليل ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة
التدريس القائمين بتدريس المقرر من اجل تطوير محتويات المقرر .
يتابع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أحدث المراجع العلمية .
باإلضافة إلي ذلك يتم:
توجيه الطالب الستخدام الحاسب اآللي في المحاسبة االدارية
توجيه الطالب للدخول علي قواعد البيانات وقراءة أحدث الموضوعات في المحاسبة االدارية

ثالث ا ( وصف المقرر:
الهدف الرئيسي لهذا المقرر هو تطوير مهارات التحليل والتقييم والتفسير المرتبطة بالمفاهيم الواقعية للمحاسبة االدارية  ,و
المعلومات المالية والمشاكل المحيطة بمجال المحاسبة االدارية .كما يحظى موضوع الدور المؤسساتي للمحاسبة االدارية بمناقشة
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كثيفة لتطور دور المحاسبة في مجاالت مساعدة متخذ القرار المالي في المنظمة ,و اساليب التكلفة االستراتيجية ,والتخطيط  ,و
التحكم ,وبطاقة االداء المتوازن ,و تقييم وحدات العمل المختلفة ,وسلوكيات الموظفين .

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
الجوانب المالية وغير المالية لنظرية المحاسبة االدارية ,وتطبيقاتها من خالل المجموعات الدراسية ,واالختباران والحاالت الدراسية.مشاكل التحكم االداري المرتبطة باألعمال التجارية والمنظمات الغير هادفة للربح.-معرفة للتكامل بين دور المحاسبة المالية و المحاسبة االدارية داخل المنظمات

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
 اضافة الى شرح المحاضرات  ,يتم تقديم المادة العلمية من خالل عرض Data Show توجيه الطالب الستخدام الحاسب اآللي في المحاسبة االدارية -توجيه الطالب للدخول علي قواعد البيانات وقراءة أحدث الموضوعات في المحاسبة االدارية

طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 .1االختبارات الفصلية
 .2حاالت دراسية
 .3المشاركة
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 .4االختبار النهائي

ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
إدراك للتكامل بين دور المحاسبة المالية و المحاسبة االدارية داخل المنظمات.
إدراك للجوانب المالية والغير مالية لنظرية المحاسبة االدارية ,وتطبيقاتها من خالل المجموعات الدراسية ,واالختبارات ,والحاالت
الدراسية.
اكتساب فهما شامال لمشاكل التحكم االداري المرتبطة باألعمال التجارية والمنظمات الغير هادفة للربح.

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
المناقشات-المشاركات

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
االختبارات الدوريةتفاعل الطالب مع أستاذ المقرر من خالل المناقشة واعداد ما يطلب منهم من مهام معينة-االختبار النهائي

ج – مهارات العالقات البينية) الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت(
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 القدرة علي المساهمة وتسهيل إيجاد الحلول البناءة للمشاكل ومن خالل مواقف جماعية. القدرة علي اتخاذ المبادرة في تحديد القضايا المتعلقة بالمحاسبة االدارية والقياس السليم. تحمل المسئولية واستمرار التعلم. القدرة علي التعامل مع وسائل توفير المعلومات وأدوات التحليل. -القدرة علي التعامل مع القضايا األخالقية والمهنية.

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
المناقشات المشاركات -جلسات عمل

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 تطوير قدرة الطالب على تقييم مجموعته كفريق عمل-المشاركة في قاعة المحاضرات

د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية ) (:أن وجدت (
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 العروض التوضيحية استخدام الكمبيوتر في موضوعات المحاسبة االدارية. -التواصل من خالل الساعات المكتبية او االيميل

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
حث الطالب علي تقديم العروض التوضيحية لعدة مرات -حث الطالب علي المراسلة عن طريق االيميل وغيرها من وسائل االتصاللمناقشة أي اسئلة قد تواجههم

 حث الطالب التواصل من خالل الساعات المكتبية او االيميلطرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية(:
 تخصيص درجات للمشاركة وحل المشاكل العملية\
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هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا
المجال:
 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
-

رابعا ( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو

رقم

التقييم اختبار قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار

األسبوع المستحق

فصلي ...الخ
1
2
3
4

االختبارات الفصلية
حاالت دراسية
المشاركة
االختبار النهائي

نسبة الدرجة
إلى درجة

التقييم النهائي
8
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

% 25
% 25
% 10
% 40

خامس ا ( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد
األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة
التدريس في األسبوع(:
نموذج مكتوب يعلق على مكتب عضو هيئة التدريس باإلضافة الى ساعات التدريس الفعلية و يتم تحديد عدد الساعات المكتبية ) 8
ساعات ( اسبوعيا

سادسا ا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
-Drury, C. (2012), Management and Cost Accounting, 8th edition, Hampshire: Cengage
Learning EMEA.

 – 2المراجع األساسية:
-Hyndman, N. and McKillop, D. (2009), Cases in Management Accounting and Business
Finance, 2nd edition, Dublin, Institute of Chartered Accountants in Ireland.----- Kaplan, R. and Atkinson, A.A. (1998), Advanced Management Accounting
(International edition), 3rd edition, Pearson.
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 – 3المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ(
 – 4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
قراءة المراجع العلمية األخرى و المواضيع الخاصة بالمحاسبة االدارية من المجالت الدورية.

 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
سابعا ا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
يتم توزيع استبانة مصممة جيدا على الطالب للتعرف على آرائهم نحو المقرر و مدى فاعلية اساليب و ادوات التدريس

 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
يقوم أعضاء لجنة المنهجيات بالقسم بالمراجعة الدورية لمحتويات المقرر من ناحية و مدى مالءمة الكتب و المراجع المقررة

 – 3عمليات تحسين التعليم:
•األخذ بتوصيات لجنة المنهجيات بالقسم وفق المراجعة الدورية
•الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة
•تشجيع عمليات الترجمة و التأليف
•تشجيع الطالب على التعليم الذاتي
•تحفيز الطالب على تقديم التقارير المكتوبة و العرض الشفهي
•تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة
• تشجيع الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات *تشجيع
الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات

 – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات
بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى(
مناقشة نتائج االختبارات واي مالحظات او اقتراحات ضمن جلسات القسم.
فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة,
سوف يراعي عمليات تحقق اخرى بعد بداية تشغيل البرنامج

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
.1من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة  ,يقوم أعضاء لجنة المنهجيات و بصورة دورية بمراجعة منهجية المقررات.
.2بصورة منتظمة يتم تحديث المصادر و المراجع و الدوريات التي يتم االستعانة بها.
.3تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التدريس و استيعاب الطالب.
.4األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
.5اجراء مقارنة محتويات المقرر مع الكليات المماثلة
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نموذج توصيف المقرر :المراجعة وخدمات التوكيد
الكلية :االقتصاد واإلدارة
القسم :المحاسبة
اوال ا( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر:

 613حسب

-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :االول
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
ثاني اا ( األهداف
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
• يحدد ويشرح مفاهيم ومبادئ مهنة مراجعة الحسابات.
•يشرح ممارسة التدقيق
•يشرح أنواع مختلفة من المراجعات واآلراء المراجعة وتقارير المراجعة.
•يتعرف على القضايا األخالقية في سياق خدمات المحاسبة والمراجعة المهنية;
•يحدد ويعرف المسؤولية القانونية لمدقق الحسابات.
•يحدد ويشرح معايير المراجعة الدولية ).(ISA

ثالث ا ( وصف المقرر:
الهدف من هذا المقرر هو تمكين الطالب من اكتساب معرفة عميقة بمبادئ المراجعة القانونية كمهنة ,وذلك
باستخدام المعايير العالمية للمراجعة .وايضا تمكينهم من معرفة التطبيقات الحالية للمراجعة في الواقع
العملي اضافة الى المفاهيم االساسية للمراجعة بما فيها :الحاجة لمراجع مستقل و تطور دور المراجع في
بيئة االعمال الحديثة ,ودور و مسئوليات المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ,ومفهوم تأكيد وخطر
المراجع ,ومستويات االقناع المختلفة المتعلقة بدالئل المراجع وشرح المبادئ العامة ألدوات واساليب عينات
المراجعة العشوائية.
 – 1المواضيع المطلوب بحثها
الوحدات
عدد األسابيع
الموضوع
ساعات التدريس
عدد األسابيع
قائمة الموضوعات
(1نظرة عامة على المراجعة العالمية.
3
1
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 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
سوف يتم تزويد الطالب بالمعارف التالية:
االنواع المختلفة للمراجع وآراء المراجع وتقاريره.
االنواع المختلفة لخدمات ابداء الرأي وخدمات التوكيد والمراجعة.
المشاكل االخالقية في سياق مهنة الحاسبة وخدمات المراجعة.
المشاكل المتعلقة بمسئولية المراجع القانونية.
معايير المراجعة العالمية .ISA

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
 شرح خطة المحاضرات خالل فترة الدراسة.تحفيز الطالب لقراءة أحدث الموضوعات في التدقيق.توجيه الطالب للدوريات االجنبية في هذا المجال..-مناقشة ابحاث الطالب في المحاضرة.

طرق تقييم المعرفة المكتسبة
.1االختبارات الدورية
.2حاالت دراسية
.3المشاركة
.4االختبار النهائي
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ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
إدراك الفرق بين المراجعة وخدمات التوكيد.إدراك أهمية الجوانب االخالقية في المراجعة وخدمات التوكيد.-إدراك مسئولية المراجع المهنية والقانونية عن الخدمات التي يقدمها.

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
مناقشة الفروق بين المراجعة وخدمات التوكيد مع الطالب في المحاضرة..
مناقشة الجوانب االخالقية ومسئوليات المراجع في المحاضرة..
تشجيع الطالب على مزيد من القراءة والتحليل.

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
االختبارات الدورية
تفاعل الطالب مع أستاذ المقرر من خالل المناقشة واعداد ما يطلب منهم من تقارير معينة
االختبار النهائي.

ج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت (
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 القدرة علي المساهمة وتسهيل إيجاد الحلول البناءة للمشاكل ومن خالل مواقف جماعية. القدرة علي اتخاذ المبادرة في تحديد القضايا المتعلقة بالمراجعة وخدمات التوكيد. -تنمية القدرة علي التعامل مع القضايا األخالقية والمهنية.

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
.1المناقشات
.2المشاركات

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
.1المشاركة في قاعة المحاضرات
.2العروض التوضيحية

د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية ) (:أن وجدت (
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 تنمية مهارة كتابة عرض و تلخيص وتحليل ما ورد في الدوريات العلمية من خالل البحث المطلوب . -تنمية مهارة استخدام الكمبيوتر في مجال التدقيق .

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
.1حث الطالب علي تقديم العروض التوضيحية لعدة مرات
 .2حث الطالب علي المراسلة عن طريق االيميل وغيرها من وسائل االتصاللمناقشة أي اسئلة قد تواجههم

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
)العددية (:تخصيص درجات للواجبات السابقة
هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا
المجال:
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 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
-

رابعا ( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم

التقييم ،
1
2
3
4

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو اختبار قصير
أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ

االختبارات الدورية
حاالت دراسية
المشاركة
االختبار النهائي

األسبوع المستحق

نسبة الدرجة إلى

8
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

% 25
% 25
% 10
% 40

درجة التقييم النهائي

خامس ا ( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد
األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة
التدريس في األسبوع(:
نموذج مكتوب يعلق على مكتب عضو هيئة التدريس باإلضافة الى ساعات التدريس الفعلية و يتم تحديد عدد الساعات المكتبية ) 8
ساعات ( اسبوعيا.

سادس اا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
-Arens, A.A., Elder, R.J. and Beasley, M.S. (2011) Auditing and Assurance Services, Pearson
Education; 14th edition.

 – 2المراجع األساسية:
- Hayes, R., Dassen, R., Schilder, A. and Wallage, P. (2013), Principles of Auditing: An
Introduction to International Standards on Auditing, Financial Times/Prentice Hall, 3rd edition.

 – 3المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ(
 – 4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
قراءة المراجع العلمية األخرى و المواضيع الخاصة بالمراجعة وخدمات التوكيد في الدوريات المختلفة

 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو
األنظمة:
 -محاضرات مصورة ومادة علمية معدة وفق برنامج بوربوينت
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سابعا ا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
يتم توزيع استبانة مصممة جيدا على الطالب للتعرف على آرائهم نحو المقرر و مدى فاعلية اساليب و ادوات التدريس

 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
يقوم أعضاء لجنة المنهجيات بالقسم بالمراجعة الدورية لمحتويات المقرر من ناحية و مدى مالءمة الكتب و المراجع المقررة

 – 3عمليات تحسين التعليم:
الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة
تشجيع عمليات الترجمة و التأليف
تشجيع الطالب على التعليم الذاتي
تحفيز الطالب على تقديم التقارير المكتوبة و العرض الشفهي
تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة
تشجيع الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات

 – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة ) فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من
الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة
تعليمية أخرى(
مناقشة نتائج االختبارات واي مالحظات او اقتراحات ضمن جلسات القسم.
فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة,
سوف يراعي عمليات تحقق اخرى بعد بداية تشغيل البرنامج

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
.1من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة  ,يقوم أعضاء لجنة المنهجيات و بصورة دورية بمراجعة منهجية المقررات.
.2بصورة منتظمة يتم تحديث المصادر و المراجع و الدوريات التي يتم االستعانة بها.
.3تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التدريس و استيعاب الطالب.
.4األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
.5اجراء مقارنة محتويات المقرر مع الكليات المماثلة
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نموذج توصيف المقرر :نظرية المحاسبة
الكلية :االقتصاد واإلدارة
القسم :المحاسبة
او الا( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر:

631حسب

-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الثالث
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
ثانيا ا ( األهداف
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:

يشرح النظريات المختلفة للمحاسبة.
يشرح تاريخ مهنة المحاسبة والحجج المؤيدة والمعارضة لوجود تنظيم المحاسبية؛
يشرح وجهة نظر النظرية لتفسير وجود التنظيم.
يناقش نقاط القوة والضعف السلوب مبدأ التكاليف التاريخية و أساليب المحاسبة البديلة؛
يحدد ويشرح دور االطار الفكري للمحاسبة في ممارسة إعداد التقارير المالية.
يمييز بين النظرية اإليجابية و النظرية المعيارية ؛
يشرح تاثير العوامل االجتماعية على سياسات االفصاح والشفافية ؛
يشرح دور بحوث االسواق المالية في تقييم المحتوى المعلوماتي لإلفصاح المحاسبي.

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ) .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال
الدراسة( .
تعقد لجنة تطوير المنهجيات بقسم المحاسبة اجتماعات دورية لتحليل ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة
التدريس القائمين بتدريس المقرر من اجل تطوير محتويات المقرر .
يتابع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أحدث المراجع العلمية .
تشجيع ادارة الكلية بصفة عامة وقسم المحاسبة بصفة خاصة بالترجمة والتأليف .
باإلضافة إلي ذلك يتم:
توجيه الطالب للدخول علي موقع قواعد البيانات للحصول علي احدث الموضوعات المحاسبية المتعلقة
بنظرية المحاسبة.
مطالبة الطالب الموضوعات التي توصلوا اليها في قاعة المحاضرات
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ثالثا ( وصف المقرر:
يهدف هذا المقرر الى تطوير معارف الطالب بنظرية المحاسبة وعالقتها بتطبيقات المحاسبة المالية .بالتحديد ,يستعرض هذا المقرر
سوق المعلومات المحاسبية  ,والعمليات ,وتأثيرات التقارير المالية النظامية .وأيضا مراجعة الحوافز التي تحفز المدراء على اختيار
سياسات مالية معينة وتأثيرات المعلومات المحاسبية على االسواق.

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 تطوير معارف الطالب بنظرية المحاسبة وعالقتها بتطبيقات المحاسبة المالية .بالتحديد، تطوير معارف الطالب بسوق المعلومات المحاسبية  ،والعمليات ،وتأثيرات التقارير المالية النظامية.
 تطوير معارف الطالب المتعلقة بمراجعة الحوافز التي تحفز المدراء على اختيار سياسات ماليةمعينة وتأثيرات المعلومات المحاسبية على االسواق

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
 اضافة الى شرح المحاضرات  ،يتم تقديم المادة العلمية من خالل عرض DataShow

تحفيز الطالب لقراءة الموضوعات المتعلقة بنظرية المحاسبة من عدة مصادر من اجل استيعاب القدرة النقديةوالتحليلية
تحديد الموضوعات التي سيقوم كل طالب بعرضها في القاعة.المناقشات الجماعية للعروض المقدمة.40

طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 .1االختبارات الفصلية
.2البحث )الموضوع الذي تم عرضه(
.3المشاركة
.4االختبار النهائي

ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
إدراك الطالب لتاثير البيئة القانونية والشرعية علي نظرية المحاسبة.إدراك الطالب للفروق بين النظرية الواقعية والنظرية المثالية في المحاسبة.-إدراك الطالب لرد فعل السواق المالية للمعلومات المحاسبية المتولدة عن نظرية المحاسبة.

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
التركيز على مناقشة الموضوعات والحاالت العمليةالمناقشات الجماعية الفاعلة بين أستاذ المقرر و الطالب.-تشجيع الطالب على مزيد من القراءة والتحليل.

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
االختبارات الدوريةتفاعل الطالب مع أستاذ المقرر من خالل المناقشة واعداد ما يطلب منهم من تقارير معينة-االختبار النهائي.

ج – مهارات العالقات البينية) الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت(
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 القدرة علي المساهمة وتسهيل إيجاد الحلول البناءة للمشاكل ومن خالل مواقف جماعية. القدرة علي اتخاذ المبادرة في تحديد القضايا المتعلقة بالمحاسبة المالية والقياس السليم. القدرة علي التعامل مع وسائل توفير المعلومات . القدرة علي التعامل مع القضايا األخالقية والمهنية. -القدرة علي البحث عن احدث المعايير المحاسبية.

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 المناقشات -المشاركات

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 المشاركة في قاعة المحاضرات -العروض التوضيحية

د – مهارات االتصال ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية ) (:أن وجدت (
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وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 كتابة عرض و تلخيص الموضوعات التى تعهد للطالب.استخدام الكمبيوتر والبرامج اإلحصائية في التحليل.-حث الطالب علي التواصل من خالل الساعات المكتبية او االيميل

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
حث الطالب علي تقديم العروض التوضيحية لعدة مرات -حث الطالب علي المراسلة عن طريق االيميل وغيرها من وسائل االتصاللمناقشة أي اسئلة قد تواجههم

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
)العددية- (:تخصيص درجات للمشاركة والعروض.
هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا
المجال:
 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
رابعا ( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم

التقي
يم

1
2
3
4

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو اختبار قصير ،أو

األسبوع المستحق

مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ

نسبة

الدرجة إلى

درجة التقييم النهائي

االختبارات الدورية
حاالت دراسية
المشاركة
االختبار النهائي

8
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

% 25
% 25
% 10
% 40

خامس ا ( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد
األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة
التدريس في األسبوع(:
نموذج مكتوب يعلق على مكتب عضو هيئة التدريس باإلضافة الى ساعات التدريس الفعلية و يتم تحديد عدد الساعات المكتبية )  8ساعات (
اسبوعيا.
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سادسا ا( مصادر التعلم
 –1الكتب الرئيسة المطلوبة:
-Deegan, C. and Unerman, J. (2011), Financial Accounting Theory, McGraw-Hill
Higher Education.

 – 2المراجع األساسية:
- Scott, W.R. (2011), Financial Accounting Theory, Prentice Hall Canada.

 – 3المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ(
 – 4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
 حث الطالب علي االطالع علي الدوريات العلمية علي شبكة االنترنت – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
سابعا ا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
يتم توزيع استبانة مصممة جيدا على الطالب للتعرف على آرائهم نحو المقرر و مدى فاعلية اساليب و ادوات التدريس

 –2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
يقوم أعضاء لجنة المنهجيات بالقسم بالمراجعة الدورية لمحتويات المقرر من ناحية و مدى مالءمة الكتب و
المراجع المقررة

 –3عمليات تحسين التعليم:
•الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة
•تشجيع عمليات الترجمة و التأليف
•تشجيع الطالب على التعليم الذاتي
•تحفيز الطالب على تقديم التقارير المكتوبة و العرض الشفهي
•تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة
• تشجيع الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات *تشجيع
الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات
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 – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات
بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى(
مناقشة نتائج االختبارات واي مالحظات او اقتراحات ضمن جلسات القسم.
فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة,
سوف يراعي عمليات تحقق اخرى بعد بداية تشغيل البرنامج

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
.1من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة  ,يقوم أعضاء لجنة المنهجيات و بصورة دورية بمراجعة منهجية المقررات.
.2بصورة منتظمة يتم تحديث المصادر و المراجع و الدوريات التي يتم االستعانة بها.
.3تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التدريس و استيعاب الطالب.
.4األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
.5اجراء مقارنة محتويات المقرر مع الكليات المماثلة

نموذج توصيف المقرر :المحاسبة القضائية
الكلية :االقتصاد واإلدارة
القسم :المحاسبة
اوال ا( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر:

 632حسب

-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الثالث
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
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ثانيا ا ( األهداف
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
•يشرح طبيعة وانواع ودوافع التحايل في الجانب المالي للمنشأة.
•يالحظ طبيعة وارتباط االخالقيات في مجال الشركة المالي.
•يفسر االرقام المالية المعلنة للشركة وتحديد المشاكل فيها.
•يق يم االدوار المس اهمة ف ي تض خيم توقع ات االرب اح و طريق ة مكاف أة الم دراء وم
دى مساهمتها في تغيير النتائج المالية.

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ) .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال
الدراسة( .
تعقد لجنة تطوير المنهجيات بقسم المحاسبة اجتماعات دورية لتحليل ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة
التدريس القائمين بتدريس المقرر من اجل تطوير محتويات المقرر.
يتابع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أحدث المراجع العلمية .
تشجيع ادارة الكلية بصفة عامة وقسم المحاسبة بصفة خاصة بالترجمة والتأليف
باإلضافة إلي ذلك يتم:
توجيه الطالب لدراسة حاالت دراسية.
• توجيه الطالب لزيارات ميدانية للمحاكم ومحاولة االطالع علي احكامها في المشاكل
المحاسبية.
• مطالبة الطالب بعرض الحاالت التي قاموا بالحصول عليها في قاعة المحاضرات
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ثالث ا ( وصف المقرر:
تعتبر المحاسبة الشرعية أو القضائية من أسرع مجاالت المحاسبة نموا في الفترة االخيرة .ومن الممكن تعريفها بأنها استخدام
مهارات ومعرفة المحاسبة والمراجعة والتحقيق لتطبيق فحص شامل في التقارير المالية لشركة ما .هذا المقرر يقدم للطالب
فهما للدوافع والممارسات المرتبطة بالتحايل واكتشافها من خالل القوائم المالية المنشورة .ويهدف المقرر الى تقديم اطار
تقدمي ومثير للتحدي لدى الطالب من أجل اعداد الطالب للعمل في هذا المجال .سوف يتعلم الطالب كيفية التحقيق في حالة
معينة ,وكيفية جمع االدلة ,وكتابة التقارير وتقديم االدلة.

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
فهم الطالب للدوافع والممارسات المرتبطة بالتحايل واكتشافها من خالل القوائم المالية المنشورة.تقديم اطار تقدمي ومثير للتحدي لدى الطالب من أجل اعداد الطالب للعمل في هذا المجال .-تعليم الطالب كيفية التحقيق في حالة معينة ،وكيفية جمع االدلة ،وكتابة التقارير وتقديم االدلة.

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
•اضافة الى شرح المحاضرات  ،يتم تقديم المادة العلمية من خالل عرض Data Show

• تحفيز الطالب لقراءة القضايا والمشاكل المحاسبية من عدة مصادر من اجل استيعاب القدرة النقدية والتحليلية
•حث الطالب على الحصول علي احكام من المحاكم لحاالت حقيقية.
•تحديد األوقات التي سيقوم كل طالب بعرض ما توصل اليه في القاعة .
•مناقشات جماعية بعد عرض الحاالت.
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طرق تقييم المعرفة المكتسبة
االختبارات
الدورية
البحث )قضية معينة(
المشاركة
االختبار النهائي

ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
تدريب الطالب على ادراك كيفية اكتشاف التحايل في القوائم المالية.
تمكين الطالب من استيعاب القدرة النقدية والتحليلية
تدريب الطالب على ادراك كيفية حل المشاكل المحاسبية
إدراك الطالب ألهمية مراعاة البيئة المحيطة عند الحكم في القضايا المحاسبية.

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
• التركيز على مناقشة وتحليل القضايا المتعلقة بالمهارات السابقة من واقع حاالت دراسية.
•المناقشات الجماعية الفاعلة بين أستاذ المقرر و الطالب.
•تشجيع الطالب على مزيد من القراءة والتحليل.

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
•االختبارات الدورية
*مناقشة الحاالت
• تفاعل الطالب مع أستاذ المقرر من خالل المناقشة واعداد ما يطلب منهم من تقارير معينة
•االختبار النهائي

ج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت (
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 القدرة علي المساهمة وتسهيل إيجاد الحلول البناءة للمشاكل ومن خالل مواقف جماعية. القدرة علي اتخاذ المبادرة في تحديد القضايا المتعلقة بالمحاسبة القضائية. القدرة علي التعامل مع المسئولين عن احكام المحاكم والحصول منهم علي االحكام المتعلقة بالمشاكل المحاسبية. . القدرة علي التعامل مع وسائل توفير المعلومات وأدوات التحليل. -القدرة علي التعامل مع القضايا األخالقية والمهنية.

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 المناقشات -المشاركات

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 المشاركة في قاعة المحاضرات العروض التوضيحية47

د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية ) (:أن وجدت (
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
.1كتابة وعرض حلول للمشاكل المحاسبية المتعلقة بالقضاء و التى تعهد للطالب.
.2كتابة تقارير بالحلول واالرقام لبعض المشاكل القضائية المحاسبية .

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
حث الطالب علي تقديم العروض التوضيحية لعدة مرات -حث الطالب علي المراسلة عن طريق االيميل وغيرها من وسائل االتصاللمناقشة أي اسئلة قد تواجههم

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية
)العددية (:تخصيص درجات للمشاركة ولحل القضايا.
هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:

 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
3

– طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
-

رابعا ( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم

التقييم

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو

اختبار قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار

األسبوع المستحق

فصلي ...

نسبة الدرجة إلى درجة

التقييم النهائي

الخ
1
2
3
4

االختبارات الدورية
حاالت دراسية
المشاركة
االختبار النهائي

8
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل
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% 25
% 25
% 10
% 40

خامس ا ( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة
واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي
يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:
نموذج مكتوب يعلق على مكتب عضو هيئة التدريس باإلضافة الى ساعات التدريس الفعلية و يتم تحديد
عدد الساعات المكتبية )  8ساعات ( اسبوعيا.

سادس اا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
-Pedneault, S., Rudewicz, F., Silverstone, H. and Sheetz, M. (2012), Forensic
Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts, 3rd edition, John Wiley & Sons.

 – 2المراجع األساسية:
- Taylor, J. (2010), Forensic Accounting, Financial Times/ Prentice Hall.

 – 3المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ(
4

– المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
قراءة المراجع العلمية األخرى و المواضيع الخاصة بمشاكل محاسبية معروضه علي المحاكم من الصحف والمجالت.

 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو
األنظمة:
•مشاكل افتراضية توزع علي الطالب لمعرفة كيفية حلها.
•محاضرات مصورة ومادة علمية معدة وفق برنامج بوربوينت powerpoint

سابع اا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
يتم توزيع استبانة مصممة جيدا على الطالب للتعرف على آرائهم نحو المقرر و مدى فاعلية اساليب و ادوات التدريس

 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
يقوم أعضاء لجنة المنهجيات بالقسم بالمراجعة الدورية لمحتويات المقرر من ناحية و مدى مالءمة الكتب و
المراجع المقررة
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 – 3عمليات تحسين التعليم:
الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة
تشجيع عمليات الترجمة و التأليف
تشجيع الطالب على التعليم الذاتي
تحفيز الطالب على تقديم التقارير المكتوبة و العرض الشفهي
تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة
تشجيع الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات
تشجيع الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات

 – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات
بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى(
مناقشة نتائج االختبارات واي مالحظات او اقتراحات ضمن جلسات القسم.
فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة,
سوف يراعي عمليات تحقق اخرى بعد بداية تشغيل البرنامج

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
.1من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة  ,يقوم أعضاء لجنة المنهجيات و بصورة دورية بمراجعة منهجية المقررات.
.2بصورة منتظمة يتم تحديث المصادر و المراجع و الدوريات التي يتم االستعانة بها.
.3تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التدريس و استيعاب الطالب.
.4األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
.5اجراء مقارنة محتويات المقرر مع الكليات المماثلة

نموذج توصيف المقرر :نظم المعلومات المحاسبية
الكلية :االقتصاد واإلدارة
القسم :المحاسبة
اوال ا( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر:

 633حسب

-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الثالث
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
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ثاني اا ( األهداف
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
يشرح أهمية نظام المعلومات المحاسبية,
يشرح كيفية مساهمة هذه النظم في الحصول على معلومات محاسبية صحيحة ومناسبة.
يشرح كيفية تدفق البيانات المحاسبية والمعلومات في منظمات األعمال.
يشرح كيفية تطوير وتطبيق وصيانة نظم المعلومات المحاسبية.
يشرح كيفية استخدام نظم المعلومات في تحليل ومعالجة البيانات.
يتعرف على االعتبارات االمنية واألخالقية والقانونية المرتبطة بنظم المعلومات المحاسبية.
يبين الكفاءة في استخدام برامج المحاسبة الشهيرة.

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ) .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال
الدراسة( .
تعقد لجنة تطوير المنهجيات بقسم المحاسبة اجتماعات دورية لتحليل ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة
التدريس القائمين بتدريس المقرر من اجل تطوير محتويات المقرر .
يتابع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أحدث المراجع العلمية .
تشجيع ادارة الكلية بصفة عامة وقسم المحاسبة بصفة خاصة بالترجمة والتأليف .
باإلضافة إلي ذلك يتم:
 توجيه الطالب الستخدام الحاسب اآللي في مجال نظم المعلومات المحاسبية. توجيه الطالب للدخول علي موقع قواعد البيانات للحصول علي الجديد في موضوعات نظم المعلوماتالمحاسبية.
 -مطالبة الطالب بعرض الموضوعات التي تم اختيارها في قاعة المحاضرات

ثالث ا ( وصف المقرر:
تم تصميم هذا المقرر لتطوير المهارات والمعرفة الالزمة لتطوير الكفاءة والجدارة في نظم المعلومات المحاسبية وذلك بتعلم
التالي:
استخدام وادارة نظم المعلومات المحاسبية التي تستخدمها المنظمات في الحاضر.
معرفة و دراسة المكونات التقنية لنظم المعلومات المحاسبية ,ومعرفة الكيفية التي يتم بها اختيار واستخدام هذه االنظمة بواسطة
المنظمات.
تصميم نظام تدفق العمل واستخدام المستندات الالزمة لذلك.
تحليل البيانات لبداء الرأي حول عمليات المنظمة وادائها.
استخدام برنامج اكسل والبرامج المشابهة واستخدام قواعد البيانات لحل مشكالت محاسبية واقعية.
تقييم نقاط التحكم الداخلية في نظم المعلومات المحاسبية وتطوير نقاط التحكم بهدف القضاء على المخاطر المحيطة بعمليات
نظم المعلومات المحاسبية.
اخذ االعتبارات االخالقية المرتبطة بنظم المعلومات المحاسبية.
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 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
• فهم وتقدير اهمية مميزات محددة لنظم المعلومات المحاسبية وفهم كيفية مساهمة هذه النظم في الحصول على
معلومات محاسبية صحيحة ومناسبة.
• فهم كيفية تدفق البيانات المحاسبية في المنظمات ،وفهم كيفية تطوير وتطبيق وصيانة نظم المعلومات المحاسبية.
•فهم كيفية استخدام نظم المعلومات في تحليل ومعالجة البيانات.
• معرفة االعتبارات االمنية واالخالقية والقانونية المرتبطة بنظم المعلومات المحاسبية.

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
اضافة الى شرح المحاضرات  ,يتم تقديم المادة العلمية من خالل عرض Data Show
تحفيز الطالب لقراءة موضوعات عن نظم المعلومات من عدة مصادر من اجل استيعاب القدرة النقدية والتحليلية
حث الطالب على قراءة مشاكل نظم لشركات حقيقية.
تحديد الشركات التي سيقوم كل طالب بزيارتها وكتابة تقرير عن نظام المعلومات لديها..
تحليل نتائج ما عرضه الطالب.

طرق تقييم المعرفة المكتسبة
االختبارات الدورية
البحث )موضوع عن نظم المعلومات(
حاالت
المشاركة
االختبار النهائي
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ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
إدراك الطالب لمقومات نظام المعلومات..
•إدراك الطالب لمشاكل نظم المعلومات.
•تدريب الطالب على ادراك كيفية استكشاف نقاط القوة والضعف في نظم المعلومات.

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
•التركيز على مناقشة وتحليل الحاالت العملية.
•المناقشات الجماعية الفاعلة بين أستاذ المقرر و الطالب.
•تشجيع الطالب على مزيد من القراءة والتحليل.

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
•االختبارات الدورية
• تفاعل الطالب مع أستاذ المقرر من خالل المناقشة واعداد ما يطلب منهم من تقارير معينة
•االختبار النهائي.

ج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت (
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 القدرة علي المساهمة وتسهيل إيجاد الحلول البناءة للمشاكل ومن خالل مواقف جماعية. القدرة علي اتخاذ المبادرة في تحديد القضايا المتعلقة بنظم المعلومات المحاسبية. القدرة علي التعامل مع وسائل توفير المعلومات وأدوات التحليل. القدرة علي التعامل مع القضايا األخالقية والمهنية. -القدرة علي توفير الحماية االمنية لنظم المعلومات المحاسبية.

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 المناقشات -المشاركات

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 المشاركة في قاعة المحاضرات -العروض التوضيحية

د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية ) (:أن وجدت(
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 اثبات الجدارة باستخدام برامج المحاسبة الشهيرة. كتابة عرض و تلخيص الموضوعات التى تعهد للطالب. حث الطالب في التواصل من خالل الساعات المكتبية او االيميلاستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
حث الطالب علي تقديم العروض التوضيحية لعدة مرات53

 -حث الطالب علي المراسلة عن طريق االيميل وغيرها من وسائل االتصاللمناقشة أي اسئلة قد تواجههم

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية(:
تخصيص درجات للمشاركة والحاالت العملية.
هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:

 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
-

رابعا ( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم
التقييم

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو

اختبار قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار

األسبوع المستحق

إلى درجة

فصلي ...

التقييم النهائي

الخ
1
2
3
4

االختبارات الدورية
حاالت دراسية
المشاركة
االختبار النهائي

نسبة الدرجة

8
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

% 25
% 25
% 10
% 40

خامس ا ( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد
األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة
التدريس في األسبوع(:
نموذج مكتوب يعلق على مكتب عضو هيئة التدريس باإلضافة الى ساعات التدريس الفعلية و يتم تحديد عدد الساعات
المكتبية )  8ساعات ( اسبوعيا.

سادس اا( مصادر التعلم
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 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
-Romney, M.B. and Steinbart, P.J. (2011), Accounting Information Systems, 12th
edition, Pearson Education.

2

– المراجع األساسية:
-Bagranoff, N.A., Simkin, M.G. and Norman, C.S. (2009), Core Concepts of Accounting
Information Systems, 11th edition, John Wiley & Sons.
-Liew, D. (2011), Accounting Database Design and T-SQL Reporting: Accounting Information
System, CreateSpace Independent Publishing Platform.
-Owen, G. (2011), Using Excel & Access for Accounting 2010, 3rd revised edition,
South-Western College Publishing.

3

– المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ(
-

4

– المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو
األنظمة:
•برامج كمبيوتر جاهزة
•محاضرات مصورة ومادة علمية معدة وفق برنامج بوربوينت - powerpoint

سابع اا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
يتم توزيع استبانة مصممة جيدا على الطالب للتعرف على آرائهم نحو المقرر و مدى فاعلية اساليب و ادوات التدريس

 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
يقوم أعضاء لجنة المنهجيات بالقسم بالمراجعة الدورية لمحتويات المقرر من ناحية و مدى مالءمة الكتب و المراجع المقررة

 – 3عمليات تحسين التعليم:
الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة
تشجيع عمليات الترجمة و التأليف
تشجيع الطالب على التعليم الذاتي
تحفيز الطالب على تقديم التقارير المكتوبة و العرض الشفهي
تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة
تشجيع الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات تشجيع الطالب على البحث
من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات
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 – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل
عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من
الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة
تعليمية أخرى(
مناقشة نتائج االختبارات واي مالحظات او اقتراحات ضمن جلسات القسم.
فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة,
سوف يراعي عمليات تحقق اخرى بعد بداية تشغيل البرنامج

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة  ,يقوم أعضاء لجنة المنهجيات و بصورة دورية بمراجعة منهجية المقررات.
بصورة منتظمة يتم تحديث المصادر و المراجع و الدوريات التي يتم االستعانة بها.
تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التدريس و استيعاب الطالب.
األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
اجراء مقارنة محتويات المقرر مع الكليات المماثلة.

نموذج توصيف المقرر :قضايا معاصرة في المحاسبة
الكلية :االقتصاد واإلدارة
القسم :المحاسبة
او الا( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر:

 621حسب

-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الثاني
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
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ثانيا ا ( األهداف
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
يطور أفكار بحثية في مجال المحاسبة.
•
يحدد على القضايا المعاصرة في مجال المحاسبة.
•
يحلل وينقد مجموعة من القضايا المعاصرة والخالفات التي تواجه مهنة المحاسبة.
•
يكتب مشروع بحثي ويقدمه شفويا إلى الطالب.
•

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ) .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال
الدراسة( .
 .1تعقد لجنة تطوير المنهجيات بقسم المحاسبة اجتماعات دورية لتحليل ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة
التدريس القائمين بتدريس المقرر من اجل تطوير محتويات المقرر .
.2يتابع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أحدث المراجع العلمية .
.3باإلضافة إلي ذلك يتم:
 توجيه الطالب للدخول لمواقع قواعد البيانات المتعلقة بالقضايا المحاسبية المعاصرة. -مطالبة الطالب بعرض ما توصلوا اليه في قاعة المحاضرات

ثالث ا ( وصف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات الالزمة من التحليل النقدي والتقييم الالزمة لتقييم نقدي لمجموعة من
القضايا والخالفات المعاصرة التي تواجه مهنة المحاسبة وتشجع الطالب على تطوير أفكار للبحوث في مجال المحاسبة .كذلك
يهدف الى توسيع وتعميق فهم ووعي الطالب في اإلطار التحليلي والذي يستند على اهداف المحاسبة المالية والتي من اهمها
توفير معلومات مفيدة.

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :
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أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
عند اكمال هذا المقرر بنجاح ،يجب أن يكون لدى الطالب المعرفة المتخصصة والفهم في:
تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة );(IFRS
الفضائح المحاسبية الرئيسية )مثل إنرون وورلد(-أسباب وعواقب
أهمية تقارير الشركات عن الشفافية والمساءلة;
دور المحاسب المهني في تطوير المبادئ المحاسبية.

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
.1اضافة الى شرح المحاضرات  ،يتم تقديم المادة العلمية من خالل عرض Data Show

 .2تحفيز الطالب لقراءة القضايا المحاسبية المعاصرة من عدة مصادر من اجل استيعاب القدرة النقدية والتحليلية
.3حث الطالب على اقتراح مشاكل وقضايا محاسبية.

طرق تقييم المعرفة المكتسبة
.1االختبارات الفصلية
.2البحث )قضية محاسبية(
.3المشاركة
.4االختبار النهائي

ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
.تدريب الطالب على ادراك القضايا المحاسبية المعاصرة.
•تمكين الطالب من استيعاب القدرة النقدية والتحليلية
•تدريب الطالب على ادراك كيفية تحديد ابعاد القضايا المحاسبية المعاصرة

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
•التركيز على كيفية الدخول علي قواعد البيانات.
•المناقشات الجماعية الفاعلة بين أستاذ المقرر و الطالب.
•تشجيع الطالب على مزيد من القراءة والتحليل.

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
•االختبارات الدورية
• تفاعل الطالب مع أستاذ المقرر من خالل المناقشة واعداد ما يطلب منهم من تقارير معينة
•االختبار النهائي.
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ج – مهارات العالقات البينية) الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت(
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
-

القدرة علي المساهمة وتسهيل إيجاد الحلول البناءة للمشاكل ومن خالل مواقف جماعية.
القدرة علي اتخاذ المبادرة في تحديد القضايا المتعلقة بالمحاسبة المالية والقياس السليم.
تحمل المسئولية واستمرار التعلم.
القدرة علي التعامل مع وسائل توفير المعلومات وأدوات التحليل.
القدرة علي التعامل مع القضايا األخالقية والمهنية.

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 المناقشات -المشاركات

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 المشاركة في قاعة المحاضرات -العروض التوضيحية

د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية ) (:أن وجدت(
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
.1كتابة عرض و تلخيص لبعض القضايا المعاصرة التى تعهد للطالب.
.2حث الطالب في التواصل من خالل الساعات المكتبية او االيميل

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
حث الطالب علي تقديم العروض التوضيحية لعدة مرات -حث الطالب علي المراسلة عن طريق االيميل وغيرها من وسائل االتصاللمناقشة أي اسئلة قد تواجههم

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية(:
تخصيص درجات للمشاركة
هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:

 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
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رابعا ( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم
التقييم

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو

اختبار قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار

األسبوع المستحق

إلى درجة

فصلي ...

التقييم النهائي

الخ
1
2
3
4

االختبارات الدورية
البحث)قضية محاسبية(
المشاركة
االختبار النهائي

نسبة الدرجة

9
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

% 25
% 25
% 10
% 40

خامس ا ( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد
األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة
التدريس في األسبوع(:
نموذج مكتوب يعلق على مكتب عضو هيئة التدريس باإلضافة الى ساعات التدريس الفعلية و يتم تحديد عدد الساعات
المكتبية )  8ساعات ( اسبوعيا .

سادسا ا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
-Deegan, C. and Ward, A.M. (2013). Financial Accounting and Reporting: An International
Approach, McGraw-Hill Higher Education.

 – 3المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ(
- Elliott, B. and Elliott, J. (2011). Financial Accounting and Reporting Financial Times/Prentice Hall.
-Chris Patel, (2010). Current Issues in Accounting, McGraw-Hill.

 – 4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
قراءة المراجع العلمية األخرى و المواضيع الخاصة بالتحليل المالي للشركات من الصحف والمجالت.

 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
-
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سابع اا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
يتم توزيع استبانة مصممة جيدا على الطالب للتعرف على آرائهم نحو المقرر و مدى فاعلية اساليب و ادوات
التدريس

 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
يقوم أعضاء لجنة المنهجيات بالقسم بالمراجعة الدورية لمحتويات المقرر من ناحية و مدى مالءمة الكتب و المراجع
المقررة

 – 3عمليات تحسين التعليم:
•الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة
•تشجيع عمليات الترجمة و التأليف
•تشجيع الطالب على التعليم الذاتي
•تحفيز الطالب على تقديم التقارير المكتوبة و العرض الشفهي
•تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة
• تشجيع الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات تشجيع
الطالب على البحث من خالل مواقع االنترنت فيما يتعلق بأحدث المراجع و الدوريات و المؤتمرات

 – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس
مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة
دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى(
مناقشة نتائج االختبارات واي مالحظات او اقتراحات ضمن جلسات القسم.
فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة,
سوف يراعي عمليات تحقق اخرى بعد بداية تشغيل البرنامج

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
• من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة  ،يقوم أعضاء لجنة المنهجيات و بصورة دورية بمراجعة منهجية المقررات .
• بصورة منتظمة يتم تحديث المصادر و المراجع و الدوريات التي يتم االستعانة بها.
•تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التدريس و استيعاب الطالب.
•األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
•اجراء مقارنة محتويات المقرر مع الكليات المماثلة.

نموذج توصيف المقرر :المحاسبة في المنشات الحكومية و غير الهادفة للربح
الكلية :االقتصاد واالدارة
القسم :المحاسبة
اوالا( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 634 :حسب
-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الثالث
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
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ثانياا (
األهداف
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يصف بيئة المنشآت الحكومية وغير الهادفة للربح.
يشرح الدورة المحاسبية في القطاع الحكومي.
يحدد طرق إعداد الموازنة الحكومية.
يقيم طريقة إعداد الموازنة الحكومية.
يصف أنواع الرقابة على المال العام.
يمارس المعالجة المحاسبية للمصروفات واإليرادات والتسويات.
يحدد التقارير المالية والحسابات الختامية على مستوى الدولة والوحدات اإلدارية الحكومية

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ) .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة( .
 -1متابعــة مستمرة للمستجـدات في المقرر بواسطة لجنة المنهجيــــات.
 -2اإلطــالع علي الكتب العربية واألجنبية الحديثة المرتبطة بالمحاسبة الحكومية والتي ال تهدف للربح.
 -3اإلطــالع علي ما يستجد من قرارات حكومية واقتصــادية بما في ذلك الموازنة العامة للمملكة.
ثالثاا ( وصف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات الالزمة من التحليل النقدي والتقييم الالزمة لتقييم نقدي لمجموعة من
القضايا والخالفات المعاصرة التي تواجه مهنة المحاسبة وتشجع الطالب على تطوير أفكار للبحوث في مجال المحاسبة .كذلك
يهدف الى توسيع وتعميق فهم ووعي الطالب في اإلطار التحليلي والذي يستند على اهداف المحاسبة المالية والتي من اهمها
توفير معلومات مفيدة.

 – 1المواضيع المطلوب بحثها
الوحدات الفصل  1التقرير المالي
عدد األسابيع
الموضوع
 3الفصل  2مبادئ المحاسبة والتقرير
1
للوحدات الحكومية والمنظمات التي ال تهدف للربح .
 3الفصل  3حسابات التشغيل الحكومية :المحاسبة المتعلقة
1
المالي للدولة والحكومات المحلية .
 3الفصل  4المحاسبة عن األنشطة التشغيلية الحكومية التي توضح العمليات
1
بالميزانية .
 3المالية .
1
والقوائم
 3الفصل 6
1
الفصل  5المحاسبية لألصول الرأسمالية العامة والمشاريع الرأسمالية .
 3الفصل  7المحاسبة ألنشطة
المحاسبة لاللتزامات العامة طويلة األجل وخدمة الديون 1 .
 3الفصل  8المحاسبة ألنشطة الوكاالت
األعمال التجارية في الدولة والحكومات المحلية 1 .
 3الفصل  9التقرير المالي عن الدولة والحكومات المحلية . .
1
والصناديق االئتمانية .
 3الفصل  11مراجعة حسابات
 3الفصل 10تحليل األداء المالي الحكومي 1 .
1
 3الفصل  12المحاسبة والتقرير
1
الوحدات الحكومية والمنظمات التي ال تهدف للربح .
1
 3الفصل  13الميزانية وتقدير التكاليف للخدمات الحكومية .
للحكومة االتحادية 1 .
 3الفصل  15موضوعات اللوائح،
 3الفصل  14المحاسبة للمنظمات التي ال تهدف للربح 1 .
 – 2 3مكونات المقرر)مجموع ساعات
1
وتقييم األداء للمنظمات التي ال تهدف للربح .
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز لطلبة
االتصال في الفصل الدراسي (:المحاضرة
أخرى التخصصات الصحية
 45ساعة
62

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح

:

أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
توصيف للمعارف المراد اكتسابها:أ -دراسة المفاهيم األساسية لنظرية األموال المخصصة.
ب -التعرف علي نظــام المحاسبة الحكومية في المملكة.
ج -التعرف علي الموازنة العامة للدولة بصفة عامة وفي المملكة بصفة خاصة.

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
أ -محاضرات منتظمـة للمفاهيم األساسية وتدريبــات عملية لحاالت واقعية.
ب -ربط الطالب بكل من الكتاب المقرر من ناحية  ،وبالقرارات الحكومية من جهة أخري.
ج -مشــاركة الطالب في حل األمثلة والتطبيقات أثنــاء المحاضرات
طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 حاالت دراسية مناقشـــات مع الطالب أثناء المحاضرات. اختبــــارات نهائية.ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
 القدرة علي تقديم وتحليل وتفسيــر المعلومات المفيدة للمستويات اإلدارية الحكومية المختلفة. القـدرة علي تقييم النظـام المحاسبي الحكومي. القــدرة علي التعامل مع أرقام الموازنة العامة للدولة.استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
 استعراض نظم المحاسبة الحكومية في مختلف دول العالم. استعراض طرق إعـداد الموازنة العامة سواء علي مستوى العالم أو علي مستوى المملكة. -تدريب الطالب علي المشاركة والتفاعل فيما يتعلق بطرق تقييم النظام المحاسبي الحكومي.

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
 الكشف عن قدرة ومهارة الطالب أثناء المناقشـــات الشفوية. مطالبة الطالب بعمل حلول لبعض المشاكل العملية. تضمين اختبارات تقويم األداء واالختبارات النهائية بعض األفكار والحاالت التي تكشف عن مهارة الطالب وقدرته علي حـــلالمشاكل التطبيقيـة.
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ج
د – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت (
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
المشـــاركة واالندمــاج مع فريق العمل المكلف ببحث بعض القضايا العملية
استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
تقسيم الطالب إلى مجموعات وفرق عمل وطرح قضية أو مشكلة تطبيقية علي كل فريق
طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
دعـوة الطالب إلي طرح آرائهم فيما يتعلق بالقضايا والمشاكل المطروحة.

ه – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية( ) :أن وجدت (
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
القدرة علي الحوار وإبداء وجهات النظر فيما يتعلق بحل المشاكل المطروحة مع تدعيم ذلك بأسانيـــد قانونية وأرقام فعلية.
استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
-

خلق حث الطالب علي تقديم العروض التوضيحية لعدة مرات
حث الطالب علي المراسلة عن طريق االيميل وغيرها من وسائل االتصاللمناقشة أي اسئلة قد تواجههم
جو من المناقشة العلمية بين الطالب وتبرير وجهة النظر المطروحة أثناء المحاضرة.

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية(:
 -خلق جو من المناقشة العلمية بين الطالب وتبرير وجهة النظر المطروحة أثناء المحاضرة.

هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:

 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
– طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
3
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رابعا ( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو اختبار قصير
رقم
أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ
التقييم ،
1
2
3
4

االختبارات الدورية
حاالت دراسية
المشاركة
االختبار النهائي

األسبوع المستحق

9
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

نسبة الدرجة
إلى درجة
التقييم النهائي
% 25
% 25
% 10
% 40

خامساا( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد
األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة
التدريس في األسبوع(:
ساعات مكتبية  6ساعات اسبوعيا
سادساا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
-Reck, J., Lowensohn, S. & Wilson, E. (2013). Accounting for Governmental and Nonprofit
Entities, 16th edition, McGraw-Hill Irwin.
 – 2المراجع األساسية:
 – 3المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ(

 – 4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
 موقــع وزارة المالية في المملكة. موقـع ديوان المراقبة العامة بالمملكة. – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
دراسة ألهم معايير المحاسبة الحكومية األمريكية -
سابعاا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
التقييم المستمر للمقرر الدراسي والكتاب المقرر وتوزيع استمارات استبيان آراء الطالب فيما يتعلق بالمقرر الدراسي وكذلك
بطريقة التدريس المتبعـــة.
 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 عقد ورش عمل مستمرة بين أستاذ المادة وأعضاء لجنة المنهجيــات. يقدم أستاذ المادة مقترحاته للقسم كلما أمكن ووفقا لرؤية أستاذ المادة .65

 – 3عمليات تحسين التعليم:
 تحديـــث محتويــات المقرر بصفة دورية. تشجيع الطالب علي المناقشات وإبداء الرأي في الموضوعات المطروحة. العمل علي ربط الدراسة النظرية بالمشـــاكل التطبيقية الحكومية. – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة
من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس
آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى(
مناقشة نتائج االختبارات واي مالحظات او اقتراحات ضمن جلسات القسم.
فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة,
سوف يراعي عمليات تحقق اخرى بعد بداية تشغيل البرنامج

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
.1من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة  ,يقوم أعضاء لجنة المنهجيات و بصورة دورية بمراجعة منهجية المقررات.
.2بصورة منتظمة يتم تحديث المصادر و المراجع و الدوريات التي يتم االستعانة بها.
.3تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التدريس و استيعاب الطالب.
.4األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
.5اجرررررررررررررررررررررررررررراء مقارنرررررررررررررررررررررررررررة
محتويرررررررررررررررررررررررررررات المقررررررررررررررررررررررررررررر
مرررررررررررررررررررررررررررع الكليرررررررررررررررررررررررررررات
المماثلرررررررررررررررررررررررررررة

نموذج توصيف المقرر :المراجعة الداخلية
الكلية :االقتصاد واالدارة
القسم :المحاسبة
اوال ( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 635 :حسب
 -2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الثالث
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
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ثانيا ( األهداف
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
يناقش معايير التدقيق الداخلي ،والمبادئ التوجيهية ،والقضايا الناشئة مثل نموذج COSO ،Sarbanes
 ERMOxleyومعايير التدقيق الداخلي الجديدة .IPPF
يحدد المخاطر ،والضوابط ،وضع برنامج التدقيق جنبا إلى جنب مع تنفيذ العمل الميداني وإعداد وعرض تقرير
مراجع الحسابات النهائي.
يميز بين مختلف الصناعات في العمليات الرئيسية والمخاطر وتقييم البيانات التشغيلية.
يناقش أهمية العمليات التجارية في عملية المراجعة الداخلية جنبا إلى جنب مع فروقات التدقيق على أساس
الصناعة وغيرها من العوامل البيئية.
يحل امتحان المدقق الداخلي المعتمد ).(CIA
يعمل مع فريق عمل المراجعة الداخلية.
يجري ويعد تقرير التدقيق الداخلي.
يصف بعض من السمات المشتركة لبرامج التدقيق الجاهزة ويكون قادرة على وصف سيناريوهات لعمل البرامج
في ممارسة التدقيق.
-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ) .مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات
أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة( .
 -1متابعــة مستمرة للمستجـدات في المقرر بواسطة لجنة المنهجيــــات.
 -2اإلطــالع علي احدث الكتب األجنبية المرتبطة بالمراجعة الداخلية.
 -3اإلطــالع علي ما يستجد من منشورات المنظمات المهنية.
ثالثاا ( وصف المقرر:
يغطي هذا المقرر موضوعات في المراجعة الداخلية من منظور واسع ويشمل تكنولوجيا المعلومات ،والعمليات التجارية
،والنظم المحاسبية ،ومعايير المراجعة الداخلية ،وتقييم المخاطر و الحوكمة  ،و األخالق  ،وتقنيات المراجعة ،والقضايا الناشئة
 .اضافة الى ذلك ،يغطي المقرر تصميم العمليات التجارية وتنفيذ مفاهيم السيطرة الرئيسية ويستخدم نهج دراسة الحالة الذي
يتناول األنظمة ومناطق العمليات التكتيكية واالستراتيجية .وسيتم تغطية تحسينات األعمال في فعالية وكفاءة العمليات التجارية
والضوابط في مناطق العمليات ،والتمويل والتكنولوجيا.

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح

:
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أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
توصيف للمعارف المراد اكتسابها:تزويد الطالب بالمعرفة المرتبطة بمفاهيم ومعايير وإجراءات ونتائج عمليات المراجعة الداخلية .استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
أ -محاضرات منتظمـة للمفاهيم األساسية وتدريبــات عملية لحاالت واقعية.
ب -ربط الطالب بكل من الكتاب المقرر من ناحية  ،وبالقرارات الحكومية من جهة أخري.
ج -مشــاركة الطالب في حل األمثلة والتطبيقات أثنــاء المحاضرات
طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 حاالت دراسية . مناقشـــات مع الطالب أثناء المحاضرات. اختبــــارات نهائية.ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
مهوارة اإلدراك  ،والتوي تتمثول فوي ضورورة تفهوم ووعوي الطالوب بالمعوايير مون ناحيوة وبموا يحويط مون عمليوة
المراجعوة من مشاكل ومفاهيم واقتراحات .
مهارة االتصال والتي تعني استخدام التقارير وما تتطلبه من قواعد وتعليمات لتوصيل تقرير المراجعة وأيضا استخدام الحاسب
في هذا المجال
استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
أ -محاضرات منتظمـة للمفاهيم األساسية وتدريبــات عملية لحاالت واقعية.
ب -ربط الطالب بكل من الكتاب المقرر من ناحية  ،واصدارات المنظمات المهنية من جهة أخري.
ج -مشــاركة الطالب في حل األمثلة والتطبيقات أثنــاء المحاضرات
طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
 الكشف عن قدرة ومهارة الطالب أثناء المناقشـــات الشفوية. مطالبة الطالب بعمل حلول لبعض المشاكل العملية. تضمين اختبارات تقويم األداء واالختبارات النهائية بعض األفكار والحاالت التي تكشف عن مهارة الطالب وقدرته علي حـــلالمشاكل التطبيقيـة.
ج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت (
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
المشـــاركة واالندمــاج مع فريق العمل المكلف ببحث بعض القضايا العملية
استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
تقسيم الطالب إلى مجموعات وفرق عمل وطرح قضية أو مشكلة تطبيقية علي كل فريق
طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
دعـوة الطالب إلي طرح آرائهم فيما يتعلق بالقضايا والمشاكل المطروحة.
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د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية( ) :أن وجدت(
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
القدرة علي الحوار وإبداء وجهات النظر فيما يتعلق بحل المشاكل المطروحة مع تدعيم ذلك بأسانيـــد قانونية وأرقام فعلية.
استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:

حث الطالب علي تقديم العروض التوضيحية لعدة مرات
حث الطالب علي المراسلة عن طريق االيميل وغيرها من وسائل االتصاللمناقشة أي اسئلة قد تواجههم

-

خلق جو من المناقشة العلمية بين الطالب وتبرير وجهة النظر المطروحة أثناء المحاضرة.طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية(:
 خلق جو من المناقشة العلمية بين الطالب وتبرير وجهة النظر المطروحة أثناء المحاضرة.هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:

 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
رابعاا( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم
التقييم

1
2
3
4

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو اختبار قصير ،أو
مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ
االختبارات الدورية

األسبوع المستحق

9

حاالت دراسية

طوال الفصل

المشاركة

طوال الفصل
نهاية الفصل

االختبار النهائي

نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم
النهائي

% 25
% 25
% 10
% 40

خامسا ا( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد
األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة
التدريس في األسبوع(:
ساعات مكتبية  8ساعات اسبوعيا
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سادساا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
-Anderson, U., Head, M., Ramamoorti, S., Reding, K., Salamasick, M., Shreve, C., Sobel, P.,
(2009). Internal Auditing: Assurance & Consulting Services, 2nd edition, The Institute of Internal
Auditors.
 – 2المراجع األساسية:
-Sawyer L.B., (2012). Sawyer’s Internal Auditing, 6 edition, The Institute of Internal Auditors
Research Foundation.
 – 3المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ(
) (1الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،معيار المراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني.
الالئحة الموحدة للمراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية
 – 4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
دراسة ألهم معايير المراجعة الداخلية
سابعاا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
التقييم المستمر للمقرر الدراسي والكتاب المقرر وتوزيع استمارات استبيان آراء الطالب فيما يتعلق بالمقرر الدراسي وكذلك
بطريقة التدريس المتبعـــة.
 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 عقد ورش عمل مستمرة بين أستاذ المادة وأعضاء لجنة المنهجيــات. يقدم أستاذ المادة مقترحاته للقسم كلما أمكن ووفق ا لرؤية أستاذ المادة. – 3عمليات تحسين التعليم:
 تحديـــث محتويــات المقرر بصفة دورية. تشجيع الطالب علي المناقشات وإبداء الرأي في الموضوعات المطروحة. تشجيع الطالب علي االستفادة من الساعات المكتبية لدى األستـاذ. العمل علي ربط الدراسة النظرية بالمشـــاكل التطبيقية الحكومية. – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس
مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة
دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى(
مناقشة نتائج االختبارات واي مالحظات او اقتراحات ضمن جلسات القسم.
فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة,
سوف يراعي عمليات تحقق اخرى بعد بداية تشغيل البرنامج

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
.1من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة  ,يقوم أعضاء لجنة المنهجيات و بصورة دورية بمراجعة منهجية المقررات.
.2بصورة منتظمة يتم تحديث المصادر و المراجع و الدوريات التي يتم االستعانة بها.
.3تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التدريس و استيعاب الطالب.
.4األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
.5اجراء مقارنة محتويات المقرر مع الكليات المماثلة
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نموذج توصيف المقرر :المحاسبة الدولية
الكلية :االقتصاد واالدارة
القسم :المحاسبة
اوالا( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 636 :حسب
-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الثالث
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية

ثانياا (
األهداف
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
.1يشرح اإلطار العام للمحاسبة الدولية.
.2يطبق معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالقياس والعرض واإلفصاح.
.3يميز الفروق بين المعايير المحاسبية الدولية واالمريكية والسعودية.
.4يطبق الحلول المناسبة للمشاكل المحاسبية التي تواجهها الشركات متعدد الجنسيات.
.5يكتب تقرير عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والسعودية.
.6يستخدم معلومات المحاسبة الدولية في المفاضلة بين البدائل واتخاذ قرار بشأنها.

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ) .مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات
أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة( .
 يتم مراجعة الكتب والمراجع الحديثة في هذا المقرر والتي توجد في المكتباتيتم إرشاد وتوجيه الطالب للرجوع الى االنترنت للحصول على المزيد من المصادر والمراجع المختلفة. -يتم توجيه الطلبة إلجراء دراسة مقارنة بين الزكاة والضريبة

ثالثاا ( وصف المقرر:
يغطي هذا المقرر معايير التقارير المالية الدولية)  (IFRSوالمقارنات بين معايير المحاسبة االمريكية  GAAPوIFRS
)مجموعتين من معايير المحاسبة األكثر تطبيقا في العالم( لتعزيز تطوير نهج "التفكير النقدي" للمحاسبة المالية وإعداد التقارير
.
والهدف من هذه المقرر هو تعزيز فهم الطالب للروابط بين المعامالت ذات الصلة  ،وتطبيق معايير اعداد التقارير عن تلك
المعامالت  ،والتقارير المالية التي تم الحصول عليها من منظور عالمي  /دولي .المعايير المحاسبية الواردة في الواليات المتحدة
والدولية)  US GAAPو (IFRSتسترشد من المفاهيم العامة ولكن تفاصيل المعايير وتطبيق كل واحد منهم يعكس االختالفات
في وجهات النظر  ،والمعايير  ،والثقافات الوطنية عبر مختلف البلدان.
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 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح

:

أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
تعريف الطالب للقوائم المالية لعدد من الشركات الدولية وكذلك معايير التقارير المالية الدولية ) (IFRSوعقد مقارنات بينها و
بين معايير التقارير المالية األمريكية ) US GAAPأكثر مجموعتين شيوع ا في التطبيق من معايير المحاسبة في العالم(
لتعزيز تنمية نهج "التفكير الناقد" للمحاسبة المالية وإعداد التقارير.
استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
أ -محاضرات منتظمـة للمفاهيم األساسية وتدريبــات عملية لحاالت واقعية.
ب -ربط الطالب بكل من الكتاب المقرر من ناحية  ،وبالقرارات الحكومية من جهة أخري.
ج -مشــاركة الطالب في حل األمثلة والتطبيقات أثنــاء المحاضرات
طرق تقييم المعرفة المكتسبة
حاالت دراسية
 مناقشـــات مع الطالب أثناء المحاضرات. -اختبــــارات نهائية.
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ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
مهوارة اإلدراك  ،والتوي تتمثول فوي ضورورة تفهوم ووعوي الطالوب بالمعوايير مون ناحيوة وبموا يحويط مون عمليوة
المراجعوة من مشاكل ومفاهيم واقتراحات .
مهارة االتصال والتي تعني استخدام التقارير وما تتطلبه من قواعد وتعليمات لتوصيل تقرير المراجعة وأيضا استخدام الحاسب
في هذا المجال
استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
أ -محاضرات منتظمـة للمفاهيم األساسية وتدريبــات عملية لحاالت واقعية.
ب -ربط الطالب بكل من الكتاب المقرر من ناحية  ،واصدارات المنظمات المهنية من جهة أخري.
ج -مشــاركة الطالب في حل األمثلة والتطبيقات أثنــاء المحاضرات
طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
 الكشف عن قدرة ومهارة الطالب أثناء المناقشـــات الشفوية. مطالبة الطالب بعمل حلول لبعض المشاكل العملية. تضمين اختبارات تقويم األداء واالختبارات النهائية بعض األفكار والحاالت التي تكشف عن مهارة الطالب وقدرته علي حـــلالمشاكل التطبيقيـة.
ج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت (
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
المشـــاركة واالندمــاج مع فريق العمل المكلف ببحث بعض القضايا العملية
استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
تقسيم الطالب إلى مجموعات وفرق عمل وطرح قضية أو مشكلة تطبيقية علي كل فريق
طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
دعـوة الطالب إلي طرح آرائهم فيما يتعلق بالقضايا والمشاكل المطروحة.

د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية( ) :أن وجدت(
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
القدرة علي الحوار وإبداء وجهات النظر فيما يتعلق بحل المشاكل المطروحة مع تدعيم ذلك بأسانيـــد قانونية وأرقام فعلية.
استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:

-

حث الطالب علي تقديم العروض التوضيحية لعدة مرات
حث الطالب علي المراسلة عن طريق االيميل وغيرها من وسائل االتصاللمناقشة أي اسئلة قد تواجههم

خلق جو من المناقشة العلمية بين الطالب وتبرير وجهة النظر المطروحة أثناء المحاضرة.طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية(:
 خلق جو من المناقشة العلمية بين الطالب وتبرير وجهة النظر المطروحة أثناء المحاضرة.73

هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:

 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
– طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:

3
-

رابعا ( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم
التقييم
1
2
3
4

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو اختبار قصير ،أو
مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ

االختبارات الفصلية
حاالت دراسية
المشاركة
االختبار النهائي

األسبوع المستحق

9
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم
النهائي

% 25
% 25
% 10
% 40

خامساا( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:

ساعات مكتبية  6ساعات اسبوعيا

سادساا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
-Choi, F., Meek, G. (2013). International Accounting, Pearson New International Edition, 7th
edition ،
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 – 2المراجع األساسية:
-Doupnik, T. S., Doupnik, T., Perera, H., Perera, H. (2009). International accounting. Prentice
Hall.
 – 3المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير...
الخ(
 – 4المواد االلكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
5
األنظمة:
-

– مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو

سابعاا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
– استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
1
استبانات تقييم كل من عضو هيئة التدريس والمقرر – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 – 3عمليات تحسين التعليم:
االتجاه نحو التعلم الذاتي عن طريق العروض التوضيحية – حيث يقوم الطالب بتجهيز المادة الدراسية بنفسه وعرضها أمام
زمالئه الطالب في قاعة المحاضرة والمناقشة مع زمالئه واإلجابة على استفساراتهم.
 التوجه نحو التعليم االلكترونيتوجيه الطالب للحصول على مصادر المعرفة من االنترنت – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس
مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة
دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى(
مناقشة نتائج االختبارات واي مالحظات او اقتراحات ضمن جلسات القسم.
فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة,
سوف يراعي عمليات تحقق اخرى بعد بداية تشغيل البرنامج

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
.1من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة  ,يقوم أعضاء لجنة المنهجيات و بصورة دورية بمراجعة منهجية المقررات.
.2بصورة منتظمة يتم تحديث المصادر و المراجع و الدوريات التي يتم االستعانة بها.
.3تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التدريس و استيعاب الطالب.
.4األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
.5اجرررررررررررررررررررررررررررراء مقارنرررررررررررررررررررررررررررة
محتويرررررررررررررررررررررررررررات المقررررررررررررررررررررررررررررر
مرررررررررررررررررررررررررررع الكليرررررررررررررررررررررررررررات
المماثلرررررررررررررررررررررررررررة
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نموذج توصيف مقرر  :االقتصاد القياسي
الكلية  :االقتصاد واإلدارة
القسم :االقتصاد والتمويل

أوال ( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 625 :قصد
 -2الوحدات 3 :ساعات
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الثاني
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية

ثانياا ( األهداف
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
•يبين األساسيات والطرق المتعلقة باالقتصاد القياسي.
•يطبق أساليب االقتصاد القياسي لحل المشاكل والقضايا اإلحصائية وتفسير النتائج.
•يستخدم ادوات االقتصاد القياسي في اكمال البحوث الخاصة في المشكالت المتعلقة بالمحاسبة.
•يستخدم البرامج االحصائية الجاهزة إلجراء التحليل الكمي والتحليل االحصائي.

ثالثاا ( وصف المقرر:
يتناول هذا المقرر الجوانب األساسية لكيفية استخدام النماذج القياسية الختبار النظرية االقتصادية وإجراء البحوث التطبيقية
الالزمة لتحليل المشاكل االقتصادية ,ومن المواضيع التي يشملها المقرر نموذج االنحدار الخطي ,نماذج االنحدار الخطي
المقيدة)  ,(RLSنماذج االنحدار الخطي العامة)  (GLSوتطبيقاتها ,االنحدار مع وجود متغيرات مؤخرة ,طريقة المربعات
الصغرى على مرحلتين)  (2SLSوعلى ثالث مراحل)  ,(3SLSتقدير نظم المعادالت اآلنية والمعادالت غير المرتبطة
ظاهريا ) ,(SURالنماذج القياسية الديناميكية ,المشاكل القياسية مثل االزدواج الخطي المتعدد االرتباط الذاتي ,اختالف
التباين.

 – 1الموضوعات المطلوب بحثها
الموضوع

عدد األسابيع
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الوحدات

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
يجب توضيح ما يتعلق بكل مجال من مجاالت التعلم اآلتي ذكرها
:
أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 اكتساب مهارات البحث الرئيسة )االقتباس /التوثيق / ......(. فهم المناهج العلمية المتبعة في البحث العلمي ذات العالقة بالمقرر اكتساب مجموعة من األساليب التحليلية ذات العالقة بالمقرر استنباط المقاييس القادرة على تحليل وتفسير متغيرات الدراسة. -جودة الصياغة في تحرير البحث وعرض النتائج.

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
 عرض أهم المدارس التي تعنى بمهارات البحث. المقارنة بين أبحاث طبقت فيها مناهج علمية مختلفة. تطبيق بعض األساليب والمقاييس في شكل تدريبات يقدمها الطالب. -نقد الصياغات المحررة في بعض األبحاث المنشورة.

طرق تقييم المعرفة المكتسبة
-

التدريبات على بعض المهارات البحثية.
عرض ومناقشة المتطلبات المتفق عليها كأعمال يقدمها الطالب.
العصف الذهني بين األستاذ والطالب في قضايا منهجية متعددة.
االختبارات الفصلية والنهائية.
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ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
المبادرة في التعرف على المسائل المالية التي تتطلب حلول وايجاد الطريقة المناسبة لمعالجتها بشكل فردي او من خالل فريق
عمل.
 قدرة الطالب للعمل في مجموعات وكذلك القدرة على القيادة في تفعيل محتويات المقرر. -قدرة الطالب على تفعيل محتويات المقرر على المستوى الشخصي والعام

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 يتزود الطالب بأسس ومهارات بناء فرق العمل وقيادتها ,و القدرة على التعاون مع اآلخرين. -المناقشات الجماعية لحلول المشاكل واآلراء المتعلقة

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
 اإلحالة لقراءة مجموعة من رسائل الماجستير المتخصصة لكسب المعرفة بصياغة المشكلة. معايشة المشكلة كجزء من اهتمام الطالب لتبويب األهداف التي يمكن بها حصر المشكلة. التمعن في النظريات والدراسات السابقة التي من شأنها بلورة بعض الفرضيات. مراجعة األمثلة التي تساق في عرض األساليب والمقاييس لمعرفة أنسبها. -إدراج نتائج التحليل اإلحصائي في النص بغرض إصدار األحكام العلمية.

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
 صياغة خطة بحث يطالب الطالب بإعدادها في موضوع ما. مناقشة حدود المشكلة البحثية وما يتعلق بها من أهداف. كتابة بحث منهجي متكامل األركان. تكليف الطالب برصد مجموعة من األبحاث في مجال اهتماماته البحثية في أوعية النشر. -االختبارات الفصلية.

ج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) إن وجدت(
وصف مهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 تفعيل دور المرشد واالستفادة من خبرات اإلرشاد األكاديمي. -أهمية معرفة األنظمة واللوائح التي تخدم الطالب .

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 حث الطالب على التواصل مع المرشد األكاديمي وتطوير العالقة العلمية معه. قراءة أنظمة ولوائح الدراسات العليا في موقع العمادة.طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 إرجاء بعض القضايا العلمية لسؤال المرشد األكاديمي وأخذ رأيه فيها. -مناقشة الطالب حيال بعض اللوائح في حالة حاجته إليها.

د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية( ) إن وجدت ( :
78

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية(:
هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف المهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:
ـ
ــ
2

 -استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:

3

– طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:

-

رابعاا( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم
التقييم

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو اختبار قصير
 ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...أو غير

األسبوع

نسبة الدرجة إلى درجة

المستحق

التقييم النهائي

ذلك

1
2
4
5
6

 -اختبار فصلى أول

7

%15

 -اختبار فصلى ثاني

13

%15

 -حاالت

على مدار الفصل

%10

 -المشاركة و المناقشات

على مدار الفصل

%10

 -االختبار النهائي

فترة االمتحانات

%50

خامساا( الدعم المقدم للطلبة
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اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد
األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة
التدريس في األسبوع (:يكون الدعم بواسطة:
 الساعات المكتبية -االستشارة باإليميل طوال األسبوع للطالب والطالبات

سادساا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
Wooldridge, J.M. (2012), Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5th edition,
CENGAGE Learning Custom Publishing.

 – 2المراجع األساسية:

المراجع األساسية المقترحة:
Hill, C., Griffiths, W.E. and Lim, G.C., (2001). “Principles of Econometrics,” John Wiley & Sons.
Wooldridge, J.M., (2003). “Introductory Econometrics, A Modern Approach,” Thomson, South-Western.
Kennedy, P., (2003). “A Guide of Econometrics,” 5th Edition, Milt Press, USA.

 – 3المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ(
 دليل إعداد المخططات والرسائل الجامعية) 1416هـ( ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. -دليل إعداد الرسائل العلمية بجامعة القصيم) 1432،هـ( ،جامعة القصيم.

 – 4المواد اإللكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
 مواقع المجالت العلمية ذات الصلة بأعمال المقرر مواقع اإلدارات والهيئات الحكومية الموفرة للمعلومات )وزارة البلدية /الصحة /التعليم...(. مواقع المراكز البحثية )مركز الملك فيصل(/ ...... -مواقع المكتبات المحلية والعربية والعالمية.

 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو
األنظمة:
 برنامج  Spssاإلحصائي. -إصدارات قالب لكتابة البحوث والرسائل الجامعية.

سابعاا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
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 استمرارية الطالب في التخصص الذي اختار فيه خطة بحثه في المقرر. سرعة تسجيل الطالب لرسالة الماجستير. -ندرة الملحوظات في خطة الطالب التي تم مناقشتها معه من أعضاء القسم.

2ـ االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
 تشجيع وحث الطالب على متابعة مشروعه العلمي من قبل القسم. تسهيل مهمة الطالب في االتصاالت العلمية مع اإلدارات المعنية. ترشيح القسم للطالب المتميز بجائزة التفوق العلمي التي تقدمها عمادة شؤون الطالب سنويا. -إعطاء القسم الطالب فرصة عرض موضوعه المراد تسجيله ومناقشته من قبل األعضاء.

 – 3عمليات تحسين التعليم:
 فتح مكتبة الكلية أثناء تواجد الطالب بالكلية في ساعات ما بعد الدوام الرسمي. وضع قاعة مفتوحة أو مكتب لطالب الدراسات العليا لالتصال االلكتروني. -تزويد الطالب باشتراك الجامعة في قوائم أوعية المعلومات المحلية والعالمية.

 – 4عمليات التحقق من مسوتويات إنجواز الطلبوة )موثال :فحوص التصوحيح أو الودرجات مون قبول
عضوو هيئوة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصوحيح عينوة مون الواجبوات
أو االختبوارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى(.
 طرح األستاذ لعض األفكار والرؤى العلمية التي يمكن طرحها في المقرر. االستفسار عن مسيرة الطالب في المقررات األخرى ،بهدف مراجعة التقويم. الطلب من الطالب استشارة في تخصص بعيد عن تخصص أستاذ المقرر. – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
 تنوع القائمين بتدريس هذا المقرر ،بغرض نقل الخبرات البحثية من جميع أعضاء القسم لطالب الدراسات العليا . عمل استمارة لتقويم أداء األستاذ وكفاءة المعلومات المتحصل عليها وتعبأ من الطالب. النظر في خطط الطالب ومعرفة مدى انعكاس ما تم دراسته في مقرر المناهج عليها. -متابعة األبحاث والكتب الجديدة ذات العالقة بالمقرر .

نموذج توصيف المقرر :طرق البحث في األعمال
الكلية :االقتصاد و اإلدارة
القسم :االدارة

أوالا( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 621 :دار

-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الثاني
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
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ثانياا( األهداف:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
• يحدد مشكلة البحث
• يقوم بتتبع وربط ادبيات البحث
• يحدد المتغيرات وكيفية جمع البيانات
• يكتب خطة البحث
• يطور أسئلة البحث ,والفرضيات ,واألسئلة االساسية ,واألسئلة الفرعية
• يحدد ويفهم منهجية البحوث الكمية والنوعية
• تحديد األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات
• يطور منهجيات البحث
• يستخدم إجراءات الكتابة المعتمدة

ثالثاا( وصف المقرر:
تم تصميم هذا المقرر بهدف تقديم التدريب الالزم للطالب لعمل بحوث على مستوى متقدم .ويقدم هذا المقرر أساسا صلبا لعمل
رسالة الماجستير في هذا البرنامج .و بشكل عام يركز هذا المقرر على طبيعة البحوث في المالية والمحاسبة والعلوم
االجتماعية  ,وعلى تطوير المهارات الالزمة لعمل وادارة مشروع بحثي.

 –1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
عدد
األسابيع

الموضــوع
بحوث األعمال :النظرية والتطبيق.
اختيار وتوضيح عنوان البحث.
مراجعة المراجع والبحوث السابقة وتحديد اسئلة البحث وتصميمه.
فهم طرق البحث وفلسفاته.
اختيار العينة.
استخدام البيانات الثانوية واالرقام الرسمية.
جمع البيانات الرئيسية من خالل المالحظة ,و االستبانة ,و مقابالت المجموعات.
تحليل المحتوى.
تحليل البيانات الكمية والوصفية.
استخدام برنامج  NVivoللمساعدة في التحليل الوصفي.
تقييم محدودية بيانات االستبانة.
كتابة وتقديم تقرير للمشروع.
استخدام )Cite While You Write (EndNote and Word
االخالقيات والسياسة في بحوث االعمال.

 – 2مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل
الدراسي(:
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز لطلبة
المحاضرة
التخصصات الصحية
 45ساعة
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الوحدات
2

6

2

6

2

6

2

6

3

9

2

6

2

6

أخرى

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
يجب توضيح ما يتعلق بكل مجال من مجاالت التعلم اآلتي ذكرها :
أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
اإللمام بالمفاهيم األساسية في البحث العلمي ومراحله ومناهجه وخطواته
استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
احملاضرة ،
املناقشة الصفية والتعينات الالصفية,
البحث والتطبيق امليداين

طرق تقييم المعرفة المكتسبة
.1املناقشة ،احلوار واملشاركة يف حل والقضايا املطروحة يف احملاضرة.
 .2التعينات الالصفية
.3االختبارات الفصلية
.4مناقشة اخلطوات اليت مت إجنازها من البحوث ومناقشة تقارير هذه البحوث
.5االختبار النهائي
ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
.1إدراك مشكلة البحث وحتديدها وتشخيص أبعادها
.2إكساب الطالب مهارة تصميم البحث
.3إكساب الطالب مهارة حتليل البيانات من خالل برنامج  SPSSوالوصول إىل نتائج البحث وتقدمي التوصيات
استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
 .1احملاضرة حيث يتم حتديد االخطاء اليت ميكن أن يقع هبا الباحث وكيفية العالج أو االحتياطات الواجبة لعدم الوقوع فيها.
.2البحث امليداين ومناقشة املشكالت اليت يعاين منها الطالب وحتديد سبل التعامل معها
 .3مناقشة ما مت إجنازه من فعاليات حبثية واألخطاء اليت ميكن أن يقع هبا الطالب وحتديد سبل معاجلتها
.4التدرب على إجراءات التعامل مع الربنامج االحصائي SPSS

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
.1اختبارات فصلية واالختبار النهائي.
.2املناقشات الصفية جلوانب قوة وجوانب ضعف البحث العلمي
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.3تقييم املشاركات للحوار واملناقشة للطالب يف قاعة احملاضرات.
.4تقييم للواجبات ىف املراحل املختلفة وتبيان الفروق اإلدراكية للطالب يف هذه املراحل.
.5تقييم العروض االلكرتونية لبحوث الطالب.

ج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) إن وجدت (
وصف مهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ،والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
.6القدرة على حتمل املسؤولية واإلجناز الفردي واجلماعي وفرق العمل
.7القدرة على مناقشة وتقبل الرأي اآلخر بطرية علمية
.8القدرة على العرض واإللقاء أمام الزمالء وتقبل مالحظاهتم والقدرة على مناقشتهم

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
.9تنفيذ مشاريع أحباث مشرتكة
.10املناقشة اجلماعية لألحباث
.11تشجيع الطالب على طرح االفكار اجلديدة
.12تشجيع الطالب على نقد االفكار اجلديد بطريقة علمية.

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
.13يتم تقييم املهارات إجيابياً أو سلبياً أثناء املمارسة الفعلية هلذه املهارات

.14طرح حاالت دراسية قصرية)  (Mini Casesومناقشتها داخل الصف أو من خالل االمتحانات

د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية( ) إن وجدت ( :
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
.15التواصل مع اآلخرين من خالل الدراسة امليدانية للبحث ومن خالل النقاش اجلماعي.
.16القدرة على استخدام وسائل االتصاالت واملعلومات بني الطالب للمساعدة يف اجناز التكليفات

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
.17املناقشات وتلخيصها.
.18الواجبات ملراحل البحث والبحث النهائي.
.19املشاركات والعروض الطالبية.
.20األسئلة املتبادلة.

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية(:
.21العروض التوضيحية و املناقشات.
 .22استخدام احلاسب اآليل.
.23االختبارات الفصلية والنهائية
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هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف المهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا
المجال:

 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
-

رابعاا( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ،أو اختبار

رقم

التقييم قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...أو

األسبوع المستحق

غير ذلك

1
2
3
4
5

نسبة الدرجة
إلى درجة

التقييم النهائي

االختبار الفصلي األول

السابع

%15

االختبار الفصلي الثاين

احلادي عشر

%15

البحث النهائي

على مدار الفصل

%15

املشاركة

على مدار الفصل

%5

هناية الفصل

%50

االختبار النهائي

خامساا( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد
األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة
التدريس في األسبوع(:
 8ساعات مكتبية أسبوعيا

سادساا( مصادر التعلم
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 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
Bryman, A. and Bell, E. (2011), Business Research Methods, 3 edition, OUP Oxford.
Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2012), Research Methods for Business Students, 6th
edition, Financial Times/ Prentice Hall
rd

 – 2المراجع األساسية:
 – 3المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ(
.24املراجع اإللكرتونية :مواقع اإلنرتنت للحصول على مقاالت علمية وحاالت دراسية ودراسات حبثية حملية أو إقليمية أو عاملية..
.25قواعد البيانات اليت تشرتك هبا اجلامعة على موقعها االلكرتوين

4

– المواد اإللكترونية و مواقع االنترنت .. .الخ:

 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير
المهنية أو األنظمة:
-

سابعاا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:

2ـ االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
– عمليات تحسين التعليم:

3
-

 – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات
بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى(.
اختيار عينة من إجابات الطلبة وتصحيحها من قبل الزمالء
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 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
نموذج توصيف المقرر :تمويل الشركات
الكلية :االقتصاد واإلدارة
القسم :االقتصاد والتمويل
اوال( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 612 :مال
-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الفصل الثاني
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية :المقر الرئيسي
 -7البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
 -1ماجستير العلوم في المالية
 -2ماجستير العلوم في المحاسبة
ثانيا ( األهداف
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
)بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
.1فهم لطبيعة تمويل الشركات والتخطيط المالي وأدوات التحليل.
 .2مساعدة الطالب على اكتساب المهارات الالزمة ليصبح قادرا على اتخاذ القرارات المالية الهامة من حيث مصادر التمويل وانواعها
التي تحمي المؤسسة مثل القرارات المتعلقة بتمويل االستثمارات وتخصيص الموارد بكفاءة.
.3معرفة أساليب التعامل مع أنواع مختلفة من المخاطر التي تواجه المدير المالي ,وكيفية أخذ هذه المخاطر في االعتبار عند اتخاذ
القرارات المالية.
.4يتعرف الطالب على مصادر التمويل المختلفة وتأثيرها على تكلفة األموال )القصيرة و المتوسطة و الطويلة األجل (,
.5اكتساب معرف حول أدوات التمويل األخرى التي يمكن للشركة استعمالها وكيفية اختيار سياسة هيكل التمويل ونسبة المديونية على
تكلفة الرأسمال
.6تأثير سياسة توزيع األرباح على قيمة الشركة
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 -2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي .
تعقد لجنة تطوير المنهجيات بقسم االقتصاد والتمويل اجتماعات دورية لتحليل ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة التدريس
القائمين بتدريس المقرر من اجل تطوير محتويات المقرر .
يتابع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أحدث المراجع العلمية .
باإلضافة إلي ذلك يتم:
توجيه الطالب الستخدام الحاسب اآللي فيما يراه مناسبة لمقرر تمويل الشركات
توجيه الطالب للدخول علي قواعد البيانات وقراءة أحدث الموضوعات في تمويل الشركات

ثانيا( وصف المقرر
يهتم المقرر بنظريات التمويل وتطبيقاتها في الواقع العملي .من حيث مصادر التمويل الرئيسة للشركة وكيفية تعاملها مع أسواق
ومؤسسات التمويل والهيئات ذات العالقة بقرارات التمويل بشكل عام .كما يسلط الضوء على مصادر وأدوات التمويل الرئيسة
سواء كانت خارجية او داخلية من أسهم وسندات وتمويل ذاتي وتأجير تمويلي وغيرها ويعرض السياسات والنماذج التي تمكن من
المفاضلة والمزج بينها وتحقيق هيكلة التمويل المثلى .
كما يعرض كيفية تحليل مخاطر التمويل التي تتعرض لها المنشآت ويلقي الضوء على النماذج التي ربطت بين العائد والمخاطرة

 – 1المواضيع المطلوب بحثها
الموضوع
وظيفة التمويل

1

أسواق رأس المال وكفاءة األسواق

2

تمويل قصيرة األجل وإدارة رأس المال العامل

1

تمويل طويل المدى :تمويل األسهم

1

تمويل طويل المدى :تمويل الديون والتمويل والتأجير الهجين

2

الساعات

عدد األسابيع

3
6
3
3
6
لمحة عامة عن أساليب تقييم االستثمار

1

تقييم االستثمار :التطبيقات والمخاطر

1

3
3

نظرية المحفظة ونموذج تسعير األصول الرأسمالية

2

6

وتكلفة رأس المال وهيكل رأس المال

2

6

سياسة توزيع األرباح

1

3

عمليات االندماج واالستحواذ

1

3

 – 2مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:
المحاضرة
45

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح
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:

أخرى

أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 فهم ومعرفة المفاهيم األساسية والمتقدمة للتمويل والطريقة التي تعكس القرارات المالية للشركة في بياناتها المالية..التعرف على تطبيق تقنيات تقييم االستثمار للشركات واتخاذ القرارات االستثمارية واالختيار بين مصادر بديلة للتمويل.
معرفة كيفية حساب تكلفة الشركة من رأس المال و تطبيقه بشكل مناسب في عملية تقييم االستثمار.
معرفة أهمية إدارة رأس المال العامل في ضمان الربحية والسيولة للشركة.

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
 -1توصيل المعرفة للطالب بأسلوب االلقاء ) المحاضرات(
 -2فرق العمل
 -3المناقشات الجماعية الفاعلة بين استاذ المقرر والطالب
طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 -1االختبارات الفصلية
 -2حاالت دراسية
 -3المشاركات
 -4االختبارات النهائية
ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
قدرة الطالب على معرفة وفهم كيفية تمويل الشركات سواء كان تمويل خارجي من خالل ادوات التمويل والتمويل الداخلي
وايضا التعرف على كيفييه هيكلة رأس المال
استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
 يتعلم الطالب كيفية حل األمثلة والتطبيقات المعاصرة يتعلم الطالب كيفية استخدام ادوات ومصادر التمويل المختلفة. تمكين الطالب من ربط المادة العلمية للمقرر المعتمد ) الكتاب( باإلصدارات االخرى ذات العالقة والتحليل.طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
 -1االختبارات الفصلية
 -2حاالت دراسية
 -3المشاركات
 -4االختبارات النهائية
ج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت (
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ,والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 العمل الجماعي االندماج والمشاركة مع فريق عمل لبحث بعض القضايا العملية ذات الصلةاستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 استراتيجية التدريب التعاوني وتقسيم الطالب الى مجموعات. يتزود الطالب بأسس ومهارات بناء فرق العمل وقيادتها. -المناقشات الجماعية لحلول المشاكل واآلراء المتصلة بها
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طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 -1االختبارات الفصلية
 -2حاالت دراسية
 -3المشاركات
 -4االختبارات النهائية
د – مهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية )العددية( ) :أن وجدت(
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت المالئمة بشكل واسع في مجال تمويل الشركات مع تدعيم ذلك بأسانيد قانونية وارقامفعلية.
 استخدام االنترنت ومصادر تقنية المعلومات في هذا المجال.استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 خلق جو من المناقشات داخل القاعة لتفعيل الطالب وابداء آرائهم استخدام االنترنت ومصادر تقنية المعلومات في هذا المجال. طرح أمثلة واعطاء نماذج ) خالل المحاضرة( مناقشة وعرض ما تم التوصل اليه من خالل استخدام تلك المهارات.طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية
)العددية - (:خلق جو من المناقشة العلمية بين الطالب وتبرير وجهه النظر المطروحة خالل
المحاضرة.
 عرض ومناقشة آراء الطالب وتقييمها من خالل الطالب أنفسهم مستندين باألمثلة الرقمية.هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة( ال يوجد
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:
ال يوجد
 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
ال يوجد
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
ال يوجد
رابعا( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم
التقييم
1
2
3
4
5

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ,أو اختبار قصير ,أو
مشروع جماعي ,أو اختبار فصلي ...الخ
 اختبار فصلى أول اختبار فصلى ثاني المشاركات الحاالت الدراسية -االختبار النهائي
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األسبوع المستحق
7
12
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%15
%15
%10
%20
%40

خامسا( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع (:الساعات
المكتبية )  6ساعات اسبوعيا(
التواصل الدائم عبر البريد االلكتروني او عبر شبكات التواصل االجتماعي.
عمل ملف بأعمال الطالب للرد على استفساراتهم.
سادسا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
- Arnold, G. (2012), Corporate Financial Management, Pearson
 – 2المراجع األساسية:
- Watson, D. & Head, A. (2009), Corporate Finance: Principles and
Practice, Financial Times/ Prentice Hall
- Berk, J. and DeMarzo, P (2014), Corporate Finance, Pearson

 – 3المراجع الموصي بها ) الدوريات العلمية ,التقارير ...الخ(
المجالت العلمية المحكمة المتخصصة. – 4المواد االلكترونية ومواقع االنترنت  ...الخ:
- http://www.oecd.org
- www.tadawul.com.sa
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 المجالت العلمية و المؤتمرات المتخصصة في نفس المجال. موقع تداولسابعا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
)استبانة لتقييم المقرر وطرق تدريسها(
 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
المناقشة مع اعضاء هيئة التدريس ومدرس المقرر لتبادل االفكار والمعلومات في تقديم المقرر.
 – 3عمليات تحسين التعليم:
 تقديم تغذية راجعة مستمرة لتصويب أخطاء الطالب الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة. تشجيع الطالب على التعليم الذاتي اعطاء الفرص للطالب للتحسين والتعديل تحفيز الطالب على تقديم التقارير المكتوبة والعرض والتحليل الشفهي. تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة. – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
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 -يتم التقييم النهائي من خالل تشكيل لجنة من القسم ألخذ عينات عشوائية من اجابات الطالب.

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
 مناقشة مفردات المقرر لكل من المقررات التي تدرس في برنامج الماجستير مع اعضاء الهيئة التدريسية في القسم وتبادلاالفكار في طريقة التقديم والتقويم لتطوير للمقرر.
 من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة ,يقوم أعضاء لجنة توكيد الجودة بالقسم بصورة دورية بمراجعة منهجيةالمقررات.
 تحديث المصادر والمراجع والدوريات التي يتم االستعانة بها. -األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.

نموذج توصيف المقرر :التمويل االسالمي
الكلية :االقتصاد واإلدارة
القسم :االقتصاد والتمويل
اوال( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 623 :مال
-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الفصل الثاني
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية :المقر الرئيسي
 -7البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
 -1ماجستير العلوم في المالية
 -2ماجستير العلوم في المحاسبة
ثانيا ( األهداف
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
)بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
-1يفهم مبادئ التمويل واالستثمار اإلسالمي .
 -2شرح أخالقيات األعمال من منظور اسالمي .مع تسليط الضوء على أساليب التمويل االسالمي وفق أحكام الشريعة
اإلسالمية .
 -3تطوير فهم متقدم في التمويل اإلسالمي والممارسات الحالية للمصارف اإلسالمية واألطر القانونية واألخالقية التي تعمل
في ظلها,
-4يميز الفروق بين التحديات والفرص التي تواجه التمويل اإلسالمية .
-5عرض وتحليل مقارن للتمويل التقليدي واإلسالمي,
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 -2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي .
تعقد لجنة تطوير المنهجيات بقسم االقتصاد والتمويل اجتماعات دورية لتحليل ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة التدريس
القائمين بتدريس المقرر من اجل تطوير محتويات المقرر .
يتابع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أحدث المراجع العلمية .
باإلضافة إلي ذلك يتم:
توجيه الطالب الستخدام الحاسب اآللي فيما يراه مناسبة لمقرر التمويل االسالمي
توجيه الطالب للدخول علي قواعد البيانات وقراءة أحدث الموضوعات في التمويل االسالمي
ثانيا( وصف المقرر
يركز المقرر على دراسة أدوات االستثمار والتمويل اإلسالمي المختلفة والعقود الخاصة بكل أداة ,وإدارة المخاطر المصاحبة
لكل منها وكيفية تنويع المحافظ المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية ,مع االهتمام باستخدام أدوات التحليل المالي والجمع بين
الطرح النظري والتطبيقي ألدوات التمويل واالستثمار ,ودور االسواق المالية االسالمية للعمليات واالدوات المصرفية
االسالمية مع المقارنة بالتمويل التقليدي.
 – 1المواضيع المطلوب بحثها
الموضوع
مبادئ االقتصاد اإلسالمي

1

3

مفهوم التمويل اإلسالمي مع مبادئ التشريعات االسالمية

2

6

العقود المسماة في الخدمات المصرفية اإلسالمية

2

6

العقود غير المسماة في الخدمات المصرفية اإلسالمية

1

3

تطبيقات المنتجات المالية اإلسالمية

2

6

أدوات ونماذج التمويل اإلسالمي

3

9

التحديات والمخاطر المرتبطة بالمنتجات المالية اإلسالمية

2

6

المسؤولية االجتماعية للتمويل االسالمي

1

3

تجارب التمويل االسالمي في بعض الدول االسالمية

1

3

الساعات

عدد األسابيع

 – 2مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:
المحاضرة
45

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح

أخرى

:

أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 فهم ودراسة مبادئ االقتصاد اإلسالمي. التعرف على بعض اآلثار االقتصادية واالجتماعية والشريعة وإسهامات علماء المسلمين في تطوير الفكراإلسالمي.
 التعرف على المصادر والوسائل العملية للوصول إلى التمويل اإلسالمي لرجال األعمال.معرفة مختلف األنشطة اإلسالمية تمويل )منتجات مثل األصول ,واألحكام ,واالحتياطيات ,وتقاسم األرباح
والودائع وحسابات االستثمار ,وهو ما يمثل الزكاة ,وصناديق االستثمار اإلسالمية( ,والتحديات الثقافية
والمعاصرة التي تواجه المؤسسات المالية اإلسالمية والشركات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
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استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
 -1توصيل المعرفة للطالب بأسلوب القاء المحاضرات
 -2استخدام المراجع الحديثة في موضوع المقرر
 -3فرق العمل.
– 4المشاركات
طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 -1االختبارات الفصلية
 -2حاالت دراسية
 -3المشاركات
 -4االختبارات النهائية
ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
* -مهارة االدراك  ,وتتمثل بضرورة فهم واستخدام الوظائف الحديثة للتمويل االسالمي مع النماذج واالدوات المعمول بها و
تمكين الطالب من معرفة أسواق الصكوك .
استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
 يتعلم الطالب كيفية حل المشاكل المعاصرة في التمويل االسالمي يتعرف الطالب على كيفية استخدام ادوات التمويل االسالمي. تمكين الطالب من مهارات التحليل واتخاذ القرارطرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
 االختبارات الفصلية حاالت دراسية. المشاركات االختبارات النهائيةج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت(
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ,والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 العمل الجماعي تبادل المراجع والمعلومات واالستفادة من برامج التواصل االجتماعي قدره الطالب على تفعيل محتويات المقرر على المستوى الشخصي والعام.استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 استراتيجية التدريب التعاوني المناقشات الجماعية لحلول المشاكل واآلراء المتعلقة بالمقررطرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
االختبارات الفصلية
 حاالت دراسية. المشاركات االختبارات النهائيةد – مهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية )العددية( ) :أن وجدت (
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وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 التواصل بفعالية مع زمالئه بالقاعة. استخدام تقنية المعلومات واالتصال بشكل واسع في معالجة البيانات.استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 اعداد الحارات الدراسية استخدام وسائل تقنية المعلومات في تدريس المقررطرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية )العددية - (:تحليل
البيانات.
 خلق جو من المناقشة العلمية بين الطالب وتبرير وجهه النظر المطروحة أثناء المحاضرة.هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة( ال تنطبق
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:
ال تنطبق
 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
ال تنطبق
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
ال تنطبق
رابعا( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم
التقييم
1
2
3
4
5

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ,أو اختبار قصير ,أو
مشروع جماعي ,أو اختبار فصلي ...الخ
 اختبار فصلى أول اختبار فصلى ثاني المشاركات الحاالت الدراسية -االختبار النهائي

األسبوع المستحق
7
12
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%15
%15
%10
%20
%40

خامسا( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع (:الساعات
المكتبية )  6ساعات اسبوعيا(
التواصل الدائم عبر البريد االلكتروني او عبر شبكات التواصل االجتماعي.
عمل ملف بأعمال الطالب للرد على استفساراتهم.
سادسا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
- Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons.
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 – 2المراجع األساسية:
Hassan, K. and Lewis, M.K. (2009), Handbook of Islamic Banking, Edward
Elgar Publishing Ltd
Jackson-Moore, E. (2009), The International Handbook of Islamic
Banking and Finance, Global Professional Publishing Ltd
Roslay, S.A. (2005), Critical Issues on Islamic Banking and Financial
Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and
Financial Planning, AuthorHouse
Yahia, A-R. (2010),The Art of Islamic Banking and Finance: Tools and
Techniques for Community-based Banking, John Wiley & Sons

 – 3المراجع الموصي بها ) الدوريات العلمية ,التقارير ...الخ(
المجالت العلمية المحكمة المتخصصة- . www.alukah.netشبكة االلوكة
 – 4المواد االلكترونية ومواقع االنترنت  ...الخ:
www.isdb.org
www.sama.gov.sa
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
المجالت العلمية و المؤتمرات المتخصصة في نفس المجال
سابعا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
)استبانة لتقييم المقرر وطرق تدريسها(
 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
المناقشة مع اعضاء هيئة التدريس و مدرس المقرر لتبادل االفكار والمعلومات في تقديم المقرر.
 – 3عمليات تحسين التعليم:
 تقديم تغذية راجعة مستمرة لتصويب أخطاء الطالب الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة. تشجيع الطالب على التعليم الذاتي اعطاء الفرص للطالب للتحسين والتعديل تحفيز الطالب على تقديم التقارير المكتوبة والعرض والتحليل الشفهي. تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة. – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 -يتم التقييم النهائي من خالل تشكيل لجنة من القسم ألخذ عينات عشوائية من اجابات الطالب.
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 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
 مناقشة مفردات المقرر لكل من المقررات التي تدرس في برنامج الماجستير مع اعضاء الهيئة التدريسية في القسم وتبادلاالفكار في طريقة التقديم والتقويم لتطوير للمقرر.
 من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة ,يقوم أعضاء لجنة توكيد الجودة بالقسم بصورة دورية بمراجعة منهجيةالمقررات.
 تحديث المصادر والمراجع والدوريات التي يتم االستعانة بها. -األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.

نموذج توصيف المقرر :االستثمار والتمويل العقاري
الكلية :االقتصاد واإلدارة
القسم :االقتصاد والتمويل
اوال( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 630 :مال
-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :مقرر اختياري
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية :المقر الرئيسي
 -7البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
 -1ماجستير العلوم في المالية
 -2ماجستير العلوم في المحاسبة
ثانيا ( األهداف
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
)بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
-6فهم المفاهيم المالية األساسية المرتبطة باالستثمار واالستثمار العقاري.
-7تعريف الطالب باألطراف المتداخلة في االستثمار العقاري.
-8كيفية تقييم العقارات حسب سعر السوق و التكلفة.
-9تعريف الطالب بالمخاطر المنتظمة و غير المنتظمة في االستثمار العقاري.
-10يتعرف على آليات وادوات التمويل العقاري.
 -2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي .
تعقد لجنة تطوير المنهجيات بقسم االقتصاد والتمويل اجتماعات دورية لتحليل ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة التدريس القائمين
بتدريس المقرر من اجل تطوير محتويات المقرر .
يتابع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أحدث المراجع العلمية .
باإلضافة إلي ذلك يتم:
توجيه الطالب الستخدام الحاسب اآللي فيما يراه مناسبة في مجال التمويل واالستثمار العقاري
توجيه الطالب للدخول علي قواعد البيانات وقراءة أحدث الموضوعات في مجال التمويل واالستثمار العقاري.
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ثانيا( وصف المقرر
.1يعتبر مجال التمويل واالستثمار العقاري من اهم المجاالت متعددة الجوانب حيث يشتمل على صناعة
العقارات كمجال تشغيلي من جانب ومالي واسع من االستثمارات من جانب اخر .ويقدم هذا المقرر مقدمة
واسعة عن أسواق العقارات ويتم تغطية قضايا مرتبطة بالعقارات مثل*  -قيمة االرض*  -وأسعار
العقارات* -وتقييم المشروع االساسي*  -و استراتيجيات التمويل*  -واسواق رأس المال .
 .2يبدأ المقرر بتعريف الطالب بالبيئة العقارية ويشمل ذلك تعريف األنواع المختلفة من العقار ,أنظمة العقار ,وصف
وقياس العقار ,استخدامات العقار ,وإدارة الممتلكات العقارية .يتم التركيز بعد ذلك على الجوانب المختلفة للتمويل
واالستثمار العقاري مثل أدوات التمويل العقاري ,الرهن العقاري و أسواقه.

 – 1المواضيع المطلوب بحثها
الموضوع
مقدمة عن المقرر االستثمار والتمويل العقاري

1

3

األطراف المتدخلة في االستثمار العقاري

1

3

العوامل المؤثرة في االستثمار العقاري

2

6

تأثير أسعار الفائدة الدائنة و المدينة في أسعار العقارات

1

3

تقييم العقارات حسب سعر السوق و التكلفة

2

6

مخاطر االستثمار العقاري

2

6

العالقة بين العائد و الخطر في االستثمار العقاري

2

6

التمويل العقاري

3

9

مقدمة عن المقرر االستثمار والتمويل العقاري

1

3

الساعات

عدد األسابيع

 – 2مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:
المحاضرة
45

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح

:

أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 فهم ودراسة مبادئ االستثمار والتمويل العقاري. التعرف على بعض اآلثار االقتصادية واالجتماعية لالستثمار والتمويل العقاري التعرف على مخاطر االستثمار والتمويل العقاري فهم كيفية تقييم العقارات.استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
 -1توصيل المعرفة للطالب بأسلوب القاء المحاضرات
 -2استخدام المراجع الحديثة في موضوع المقرر
 -3فرق العمل.
– 4المشاركات
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أخرى

طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 -1االختبارات الفصلية
 -2حاالت دراسية
 -3المشاركات
 -4االختبارات النهائية
ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
قدرة الطالب على معرف بنية سوق العقارات
قدرة الطالب على تحليل المعامالت المستقبلية لسوق االستثمارات الحقيقية ومقارنتها مع السوق الدولي.
تمكين الطالب من تحليل العوامل المؤثرة في قيمة العقارات.
استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
 يتعلم الطالب كيفية ايجاد حلول مستقبلية لتقييم العقارات يتعرف الطالب على العوامل المؤثرة في االستثمار والتمويل العقاري. تمكين الطالب من مهارات التحليل واتخاذ القرار للبديل المناسب.طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
 االختبارات الفصلية حاالت دراسية. المشاركات االختبارات النهائيةج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت(
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ,والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 العمل الجماعي االستفادة من برامج التواصل االجتماعي قدره الطالب على تفعيل محتويات المقرر.استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 استراتيجية التدريب التعاوني فرق العملطرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
االختبارات الفصلية
 حاالت دراسية. المشاركات االختبارات النهائيةد – مهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية )العددية( ) :أن وجدت (
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 التواصل بفعالية مع زمالئه بالقاعة. استخدام تقنية المعلومات واالتصال بشكل واسع في معالجة البيانات.99

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 كيفية اعداد الحاالت الدراسية استخدام وسائل تقنية المعلومات في تدريس المقررطرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية )العددية - (:تحليل
البيانات.
 خلق جو من المناقشة العلمية بين الطالب وتبرير وجهه النظر المطروحة أثناء المحاضرة.هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة( ال تنطبق
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:
ال تنطبق
 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
ال تنطبق
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
ال تنطبق
رابعا( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم
التقييم
1
2
3
4
5

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ,أو اختبار قصير ,أو
مشروع جماعي ,أو اختبار فصلي ...الخ
 اختبار فصلى أول اختبار فصلى ثاني المشاركات الحاالت الدراسية -االختبار النهائي

األسبوع المستحق
7
12
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%15
%15
%10
%20
%40

خامسا( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع (:الساعات
المكتبية )  6ساعات اسبوعيا(
التواصل الدائم عبر البريد االلكتروني او عبر شبكات التواصل االجتماعي.
عمل ملف بأعمال الطالب للرد على استفساراتهم.
سادسا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
- Hull, J. C. (2009)Risk Management and Financial Institutions 2e, Wiley Finance1
 – 2المراجع األساسية:
Jorion, P, (2006) Value-at-Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk,
McGraw-Hill
Jorion, P. (2010) Financial Risk Manager Handbook, (sixth edition), Wiley.3
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 – 3المراجع الموصي بها ) الدوريات العلمية ,التقارير ...الخ(
المجالت العلمية المحكمة المتخصصة.تقارير وزارة الصناعة والتجارة.بنك العقاري – 4المواد االلكترونية ومواقع االنترنت  ...الخ:
www.marketwatch.com
www.businessweek.com
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
المجالت العلمية و المؤتمرات المتخصصة في نفس المجال
سابعا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
)استبانة لتقييم المقرر وطرق تدريسها(
 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
المناقشة مع اعضاء هيئة التدريس و مدرس المقرر لتبادل االفكار والمعلومات في تقديم المقرر.
 – 3عمليات تحسين التعليم:
 تقديم تغذية راجعة مستمرة لتصويب أخطاء الطالب الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة. تشجيع الطالب على التعليم الذاتي اعطاء الفرص للطالب للتحسين والتعديل تحفيز الطالب على تقديم التقارير المكتوبة والعرض والتحليل الشفهي. تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة. – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 -يتم التقييم النهائي من خالل تشكيل لجنة من القسم ألخذ عينات عشوائية من اجابات الطالب.

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
 مناقشة مفردات المقرر لكل من المقررات التي تدرس في برنامج الماجستير مع اعضاء الهيئة التدريسية في القسم وتبادلاالفكار في طريقة التقديم والتقويم لتطوير للمقرر.
 من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة ,يقوم أعضاء لجنة توكيد الجودة بالقسم بصورة دورية بمراجعة منهجيةالمقررات.
 تحديث المصادر والمراجع والدوريات التي يتم االستعانة بها. -األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.

نموذج توصيف المقرر :حوكمة الشركات وإدارة المخاطر
الكلية :االقتصاد واإلدارة
القسم :االقتصاد والتمويل
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اوال( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 636 :مال
-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه ) :مقرر اختياري(
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
 -7البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها:
 -1ماجستير العلوم في المالية
 -2ماجستير العلوم في المحاسبة
ثانيا ( األهداف
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
)بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:
فهم وتطبيق مفاهيم النزاهة والمعايير األخالقية في الشركة.
فهم وتقديم المشورة بشأن تأثير مبادئ حوكمة الشركات على دور اإلدارة ,
يتعلم الطالب مفهوم الحوكمة واالسباب التي ادت الى مشكالت التحكم والتوجيه في الشركات.
اهمية خصائص الحوكمة و مجاالت الحوكمة واالليات التي تسمح بممارسة بعض الرقابة والسيطرة على المديرين
معرفة شروط الحوكمة ومعايير الحوكمة .وأركان الحوكمة الرشيدة
فهم متقدم للحاجة الى ادارة المخاطر في المنظمات ودورها ومداها.
معرفة كيفية استخدام المهارات الفنية واالكاديمية لتحليل مدى نجاح عملية ادارة المخاطر

 -2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي .
تعقد لجنة تطوير المنهجيات بقسم االقتصاد والتمويل اجتماعات دورية لتحليل ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة التدريس
القائمين بتدريس المقرر من اجل تطوير محتويات المقرر .
يتابع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أحدث المراجع العلمية .
باإلضافة إلي ذلك يتم:
توجيه الطالب للدخول علي قواعد البيانات وقراءة أحدث الموضوعات في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر

ثانيا( وصف المقرر
 يطرح هذا المقرر الفكر األكاديمي الحالي حول ملكية وإدارة الشركات المساهمة .ويشمل مواضيع مثل هيكلالشركات المساهمة ,دور المؤسسات المستثمرة في المؤسسات العامة المساهمة ,والفروقات االساسية في إدارة
الشركات المساهمة الكبيرة في مختلف أنحاء العالم ,وأولوية المساهمين.
 يركز هذا المقرر على أساسيات حوكمة الشركات من مجموعة من زوايا متنوعة  -مجلس اإلدارة واإلدارةالعليا ,والمستثمرين ,وسائل اإلعالم ,وغيرهم.
 -ويركز على تقييم فعالية وتنفيذ أدوار ومسؤوليات االدارة .في وقت واحد وسيتم أيضا مناقشة إدارة المخاطر.
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 يتناول المقرر التعريف بمفهوم الحوكمة واألسباب التي أدت إلى مشكالت التحكم والتوجيه في المنظمات ,والياتالتحكم التي تسمح بممارسة بعض الرقابة والسيطرة على المديرين.
توضيح العالقات والمسؤوليات بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ,والمؤسسات االستثمارية ,وأصحاب المصلحةاآلخرين مثل المحامين ومدققي الحسابات( الداخلية والخارجية)  ,الموردين والعمالء ,والموظفين ,والمجتمعات
المحلية ,المحللين الماليين ,
التركيز ايضا على التطور التاريخي لحوكمة الشركات خاصة في االستجابة إلى األحداث الهامة التي تؤثر على سالمةأسواق رأس المال مما أدى إلى وضع تشريعات جديدة للحد من المخاطر

 – 1المواضيع المطلوب بحثها
الموضوع
تعريفات وأهداف حوكمة الشركات

1

3

اإلطار التنظيمي واألخالقي

1

3

الحكم الرشيد

1

3

االدارة وحوكمة الشركات

1

3

التدقيق

1

3

تعريف المخاطر

1

3

أنواع المخاطر

1

3

مصادر المخاطر

1

3

سياسة إدارة المخاطر

1

3

مصادر المعلومات

1

3

أدوات وتقنيات لتحديد المخاطر

1

3

تحليل المخاطر

1

3

معالجة المخاطر

1

3

إدارة قضايا المخاطر

1

3

توثيق

1

3

الساعات

عدد األسابيع

 – 2مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:
المحاضرة
45

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح

:

أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
 -1فهم أهمية حوكمة الشركات وإدارة المخاطر.
 .2معرفة كيفية تطبيق الحوكمة للشركات.
 .3التعرف على المهارات المهنية في حل القضايا والمشاكل العملية لتنظيم عمل ادارة المخاطر
 .4فهم وتطبيق مفاهيم النزاهة والمعايير األخالقية في الشركة
 .5معرفة تأثير الحوكمة على دور اإلدارة العليا  ,والوسطى .
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أخرى

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
 -1القاء المحاضرات باستخدام احدث التقنية.
 -2المناقشات الجماعية الفاعلة بين الطالب ومدرس المقرر.
 -3مشاركة الطالب بطرح أمثلة عن الحوكمة وادارة المخاطر أثناء المحاضرات.
 -4فرق العمل.
طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 -1االختبارات الفصلية
 -2حاالت دراسية
 -3المشاركات
 -4االختبارات النهائية
ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
 قدرة الطالب على التعامل مع التطورات الحالية للحوكمة و عالقتها من االدارة العليا و العالقة ايضا من مهارة التفكير الناقد. مهارة استيعاب وحل المشاكل مهارة االبداعاستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
 يتعلم كيفية حل المشكالت المطروحة القدرة على التحليل. التدريبات عملية لحاالت واقعية.طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
 االختبارات الفصلية حاالت دراسية. المشاركات االختبارات النهائية .ج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت (
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ,والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 قدرة الطالب على العمل في مجموعات قدرة الطالب على القيادة في تفعيل محتويات المقرر.استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
 يتزود الطالب بأسس ومهارات بناء فرق العمل وقيادتها. القدرة على التعاون مع األخرين من الزمالء المناقشات الجماعية .طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
االختبارات الفصلية
 -2حاالت دراسية
 -3المشاركات
 -4االختبارات النهائية
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مخاطر االدارة.

د – مهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية )العددية( ) :أن وجدت (
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
 قدرة الطالب على العمل في مجموعات وكذلك القدرة على القيادة في تفعيل محتويات المقرر من خاللايجاد حل للمشكالت المطروحة داعما ذلك بأرقام وقوانين فعلية.
استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
 خلق جو من المناقشات داخل القاعة لتفعيل الطالب وابداء آرائهم التدريب على حاالت عملية واقعية. طرح أمثلة واعطاء نماذج ) خالل المحاضرة( مناقشة وعرض ما تم التوصل اليه من خالل استخدام تلك المهارات.طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية )العددية(:
 مناقشة آراء الطالب وتقييمها من خالل استخدام العروض التقديمية ومناقشتها.هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة( ال يوجد
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:
ال يوجد
 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :ال يوجد
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد
رابعا( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم
التقييم
1
2
3
4
5

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ,أو اختبار قصير ,أو
مشروع جماعي ,أو اختبار فصلي ...الخ
 اختبار فصلى أول اختبار فصلى ثاني المشاركات الحاالت الدراسية -االختبار النهائي

األسبوع المستحق
7
12
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم النهائي
%15
%15
%10
%20
%40

خامسا( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع (:الساعات
المكتبية )  6ساعات اسبوعيا(
التواصل الدائم عبر البريد االلكتروني او عبر شبكات التواصل االجتماعي.
عمل ملف بأعمال الطالب للرد على استفساراتهم.
سادسا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
- Monks, R. A. G. and Minow, N (2011) Corporate Governance, Wiley and Sons
- Hull, J. c (2012) Risk Management and Financial Institutions, 3rd Edition, Wiley and
Sons
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 – 2المراجع األساسية:
- Larcker, D and Tayan, B.(2011) Corporate Governance Matters: A Closer Look at
Organizational Choices and Their Consequences, Pearson Education.

 – 3المراجع الموصي بها ) الدوريات العلمية ,التقارير ...الخ(
المجالت العلمية المحكمة المتخصصة. – 4المواد االلكترونية ومواقع االنترنت  ...الخ:
-www.corpgov.deloitte.com
-www.icgn.org
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
 المجالت العلمية و المؤتمرات المتخصصة في نفس المجال.سابعا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
)استبانة لتقييم المقرر وطرق تدريسها(
 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
المناقشة مع اعضاء هيئة التدريس وأستاذ المقرر لتبادل االفكار والمعلومات في تقديم المقرر.
 – 3عمليات تحسين التعليم:
 تقديم تغذية راجعة مستمرة لتصويب أخطاء الطالب الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة. تشجيع الطالب على التعليم الذاتي اعطاء الفرص للطالب للتحسين والتعديل تحفيز الطالب على تقديم التقارير المكتوبة والعرض والتحليل الشفهي. تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة. – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 يتم التقييم النهائي من خالل تشكيل لجنة من القسم ألخذ عينات عشوائية من اجابات الطالب. – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
 مناقشة مفردات المقرر لكل من المقررات التي تدرس في برنامج الماجستير مع اعضاء الهيئة التدريسية في القسم وتبادلاالفكار في طريقة التقديم والتقويم لتطوير للمقرر.
 من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة ,يقوم أعضاء لجنة توكيد الجودة بالقسم بصورة دورية بمراجعة منهجيةالمقررات.
 تحديث المصادر والمراجع والدوريات التي يتم االستعانة بها. -األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
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نموذج توصيف المقرر :االدارة االستراتيجية  631دار
الكلية :االقتصاد واإلدارة

القسم :ادارة االعمال

اوال( تحديد المقرر و المعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر:

 631دار

-2الوحدات3 :

 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :مقرر اختياري

 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد

 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد

 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية :المقر الرئيسي

 -7البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :ماجستير العلوم في المحاسبة
ثانيا ( األهداف
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على:
تنمية الفهم العميق ألهم الجوانب المتعلقة بالتفكير اإلداري مع التركيز على الواقع العملي لإلدارة .
التعرف على المصطلحات الرئيسية باإلضافة إلى أهم النماذج وطرق اإلدارية المعاصرة التي يستخدمها مدراء
االستراتيجية في سبيل تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المنشأة وذلك بغرض تحقيق الميزة التنافسية المستدامة .
فهم أهم أدوات التفكير االستراتيجي مع مختلف التطبيقات والحاالت الدراسية .
تطوير الفرص الخاصة بإكساب المعرفة والمهارات الضرورية للتفكير من منظور استراتيجي ,والتفاعل ,خاصة في
مجال بيئة األعمال بالمملكة العربية السعودية ,آخذين في االعتبار تأثير قوى العولمة .
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وصف المقرر
 – 1المواضيع المطلوب بحثها
الموضوع

الساعات

عدد األسابيع

مراجعة اإلدارة االستراتيجية

1.5

اتجاهات االستراتيجية )الرؤية ,الرسالة ,القيم ,واألهداف(

1.5

تحليل الحاالت الدراسية

1.5

تحليل البيئة الخارجية

1.5

تحليل البيئة الداخلية

1.5

الخيار االستراتيجي )النماذج والطرق(

1.5

المنشأة واألعمال واالستراتيجيات الوظيفية

1.5

تنفيذ االستراتيجية

1.5

القيادة والثقافة

1.5

مراجعة االستراتيجية والتقييم والتحكم

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

1.5

 – 2مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل
الدراسي(:
العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز لطلبة التخصصات
المحاضرة
الصحية
45

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح

:

أ – المـــــــــــعــرفـــة

وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
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4.5

أخرى

• المعرفة
.1شرح المفاهيم المرتبطة باإلدارة االستراتيجية
.2تطبيق النماذج والطرق الرئيسية للخيارات االستراتيجية المتعلقة بالمنشأة واألعمال والمستويات الوظيفية
• االتصال
 .3عرض مهارة االتصال الشفوي الفعال للمفاهيم واالستراتيجيات الرئيسية على المستويات المختلفة.
التفكير النقدي
.4التحليل والتقييم النقدي لبيئة األعمال الداخلية والخارجية
تطوير االستراتيجيات التنظيمية
.5تطوير أعمال المنشأة واالستراتيجيات الوظيفية في إطار بيئة االعمال .
األخالق والتنوع الثقافي والمسؤولية االجتماعية
.6تحديد القضايا األخالقية المرتبطة بتشكيل االستراتيجية وتنفيذها وتحليل أثرها على عملية اتخاذ القرار االستراتيجي
.7مراعاة أثر التنوع الثقافي على االستراتيجية التنظيمية وعملية اتخاذ القرار االستراتيجي.
.8مراعاة أهمية االستدامة والمسؤولية االجتماعية في عملية اتخاذ القرار االستراتيجي.
• القيادة
.9التعريف بنوعيات القيادة ووصف المواقف االستراتيجية المناسبة.
• البحث
.10تطبيق بعض مناهج البحث الخاصة باقتراح وتحليل وتقويم استراتيجية المنظمة.

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
 -1توصيل المعرفة للطالب بأسلوب القاء المحاضرة واستخدام دراسة الحاالت
 -2تقديم عروض شفهية من قبل الطالب)فردية ومجموعات(
 -3تشجيع الطالب على ربط الواقع العملي بالدراسة النظرية
 -4المناقشات الجماعية الفاعلة بين أستاذ المقرر و الطالب
 – 5كتابة مشروعات بحثية من الطالب.
طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 االختبارات الفصلية حاالت دراسية المشاركات -االختبارات النهائية

ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
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المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
يتعلم الطالب كيفية فهم االدارة االستراتيجية وتطبيقها في الواقع العملي للمنظمات.

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
تمكين الطالب من تعميق الفهم لمبادئ االدارة االستراتيجية وتنزيلها على كافة المستويات ) االفراد والمنظمات(

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
 االختبارات الفصلية حاالت دراسية المشاركات -االختبارات النهائية

ج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت(

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ,والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
 قدرة الطالب على أن يواصل تعلمه بنفسه وبشكل احترافي. قدرة الطالب للعمل في مجموعات وكذلك القدرة على القيادة في تفعيل محتويات المقرر. -قدرة الطالب على تفعيل محتويات المقرر على المستوى الشخصي والعام

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
يتعلم الطالب كيفية فهم االدارة االستراتيجية وتطبيقها في الواقع العملي للمنظمات
 يتزود الطالب بأسس ومهارات بناء فرق العمل وقيادتها ,و القدرة على التعاون مع اآلخرين. -المناقشات الجماعية لحلول المشاكل واآلراء المتعلقة

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 االختبارات الفصلية حاالت دراسية المشاركات والعوض الشفهية االختبارات النهائية110

د – مهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية )العددية( ) :أن وجدت(

وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
استخدام الشبكة العنكبوتيةاستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
ضرب االمثلة واعطاء النماذج
استخدام مهارات الحاسب االلي

 طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية )العددية(: حاالت دراسية -المشاركات

هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة( ال يوجد

 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال :ال يوجد
 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية -:ال يوجد
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:ال يوجد
رابعا( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
األسبوع المستحق

نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم
النهائي

رقم
التقييم

طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ,أو اختبار قصير ,أو مشروع
جماعي ,أو اختبار فصلي ...الخ

1

 -اختبار فصلى أول

7

%15

2

 -اختبار فصلى ثاني

12

%15

3

مشاركات

خالل الفصل

%15

4

 -الحاالت الدراسية

خالل الفصل

%15

6

 -االختبار النهائي

نهاية الفصل

%40
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خامسا( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:
الساعات المكتبية )  6ساعات اسبوعيا(
التواصل الدائم عبر البريد االلكتروني او عبر شبكات التواصل االجتماعي
سادسا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
- Strategic Management, concepts and cases , David, F., Ali, A. and Al-Ali, A. , Arab
World Edition, Pearson, 2011
 – 2المراجع األساسية:
 1-Strategic Management, formulation, implementation and control, Pearce, J. and.Robinson, Jr., R., McGraw-Hill/Irwin, 2012
 2-Strategic Management and competitive advantage, Barney, J. and Hesterly,.Pearson, 2012
3- Exploring Strategy, Johnson, G. , Whittington, R. and Scholes, K. Prentice Hall, 2011
 –1المراجع الموصي بها ) الدوريات العلمية ,التقارير ...الخ(
www.mdcegypt.com
 – 4المواد االلكترونية ومواقع االنترنت  ...الخ:
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
سابعا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
)استبانة لتقييم المقرر وطرق تدريسها(
 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
المناقشة مع اعضاء هيئة التدريس و مدرس المقرر لتبادل االفكار والمعلومات في تقديم المقرر.
 – 3عمليات تحسين التعليم:
 تقديم تغذية راجعة مستمرة لتصويب أخطاء الطالب الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة. اعطاء الفرص للطالب للتحسين والتعديل تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة. – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
 يتم التقييم النهائي من خالل تشكيل لجنة من القسم ألخذ عينات عشوائية من اجابات الطالب. – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
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 مناقشة مفردات المقرر لكل من المقررات التي تدرس في برنامج الماجستير مع اعضاء الهيئة التدريسية في القسم وتبادلاالفكار في طريقة التقديم والتقويم لتطوير للمقرر.
 من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة ,يقوم أعضاء لجنة توكيد الجودة بالقسم بصورة دورية بمراجعةمنهجية المقررات.
 تحديث المصادر والمراجع والدوريات التي يتم االستعانة بها. -األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.

نموذج توصيف المقرر :السلوك التنظيمي  620دار
الكلية :االقتصاد واإلدارة
القسم :ادارة االعمال
اوال( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر:

 620دار

-2الوحدات3 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :مقرر اختياري
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد

 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت( ال يوجد

 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية :المقر الرئيسي

 -7البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :ماجستير العلوم في المحاسبة
ثانيا ( األهداف
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على:
فهم إسهامات العلوم السلوكية التطبيقية في مجال أعمال المنظمات .
الفهم العميق لسلوك اإلنسان على مستوى الفرد  /المجموعات والمستوى التنظيمي ,مشتمال على تأثير التركيبة ,والتصميم و الثقافة
على تلك السلوكيات .
التعرف على النظريات الحديثة والنماذج والطرق والمنهجيات التي يستخدمها المدراء والقادة للتأثير على األفراد والمجموعات على
مختلف المستويات التنظيمية.

وصف المقرر
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 – 1المواضيع المطلوب بحثها
الموضوع

عدد األسابيع

اإلدراك والتعلم

الساعات
1.5
4.5

الشخصية

1

التحفيز

3

1.5
4.5

السلوك واالتجاهات

2
6

ضغط حجم العمل

1.5

ديناميكية المجموعة /فرق العمل

1.5

إدارة النزاع

1.5

القيادة

1.5

الثقافة التنظيمية

1.5

اإلبداع واالبتكار

1.5

4.5
4.5
4.5
4.5

4.5
4.5
إدارة التغير  /التطوير التنظيمي
 – 2مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:
المحاضرة

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

أخرى

45

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح

:

أ – المـــــــــــعــرفـــة
وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
المعرفة
.1
.2
.3
.4

تعريف وشرح المفاهيم المتعلقة بالسلوك التنظيمي من بينها اإلدراك ,التعليم ,االتجاهات ,الشخصية ,التحفيز ,القيادة ,أنماط المجموعة
ونشاطها ,النزاع ,الثقافة التنظيمية ,هيكل المنظمة ,والتغيرات التنظيمية.
تعريف وتحليل ووصف القضايا األخالقية المتعلقة بسلوك األفراد وفرق العمل والمنظمات.
توضيح الفهم العميق في كيفية إدارة وقيادة السلوك التنظيمي بغرض تحقيق رسالة المنظمة بصورة أكثر فعالية.
توضيح الفهم المرتبط بتأثير الثقافة والعولمة على سلوك األفراد وفرق العمل والمنظمات.
استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة

 -1توصيل المعرفة للطالب بأسلوب القاء المحاضرة واستخدام دراسة الحاالت
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 -2تقديم عروض شفهية من قبل الطالب)فردية ومجموعات(
 -3تشجيع الطالب على ربط الواقع العملي بالدراسة النظرية

 -4المناقشات الجماعية الفاعلة بين أستاذ المقرر و الطالب
 – 5كتابة مشروعات بحثية من الطالب.

طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 االختبارات الفصلية حاالت دراسية المشاراكات االختبارات النهائيةب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(
المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
يتعلم الطالب كيفية فهم السلوك التنظيمي لدى الفرد والمجموعات والمنظمات.
استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
تمكين الطالب من تعميق الفهم لمبادىء السلوك التنظيمي وتفعيلها على كافة المستويات ) االفراد
والمنظمات(
طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
 االختبارات الفصلية حاالت دراسية المشاركات االختبارات النهائيةج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) ان وجدت(
وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ,والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
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 قدرة الطالب على أن يواصل تعلمه بنفسه وبشكل احترافي. قدرة الطالب للعمل في مجموعات وكذلك القدرة على القيادة في تفعيل محتويات المقرر. قدرة الطالب على تفعيل محتويات المقرر على المستوى الشخصي والعام استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات: -يتزود الطالب بأسس ومهارات بناء فرق العمل وقيادتها ,و القدرة على التعاون مع اآلخرين.

 المناقشات الجماعية لحلول المشاكل واآلراء المتعلقةاستراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
يتعلم الطالب كيفية فهم السلوك التنظيمي لدى الفرد والمجموعات والمنظمات
طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
 حاالت دراسية المشاركاتوصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
التواصل مع زمالئه بفاعلية
فرق العمل
استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات-:
استخدام وسائل تكنلوجية حديثة
البحوث العلمية خالل الفصل
 طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية )العددية(: حاالت دراسية المشاركاتهـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة( ال ينطبق
 – 1وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال :ال ينطبق
 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية -:ال ينطبق
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:ال ينطبق
رابعا( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ,أو اختبار قصير ,أو مشروع
رقم
جماعي ,أو اختبار فصلي ...الخ
التقييم
1
2
4
5
6

 اختبار فصلى أول اختبار فصلى ثاني الحاالت الدراسيةالمشاركات
 -االختبار النهائي

األسبوع المستحق

7
12
خالل الفصل
خالل الفصل
نهاية الفصل
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نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم
النهائي
%15
%15
%15
%15
%40

خامسا( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:
الساعات المكتبية )  6ساعات اسبوعيا(
التواصل الدائم عبر البريد االلكتروني او عبر شبكات التواصل االجتماعي

سادسا( مصادر التعلم
 – 1الكتب الرئيسة المطلوبة:
- Hasham, E. , Robbins, S. and Judge, T. (2012), Organizational Behavior – Arab World
Edition, United States: Pearson
 – 2المراجع األساسية:
1-Hitt M. , Miller, C. and Colella, A. (2009), Organizational Behaviour – A Strategic
.Approach, 2nd ed., United States: Wiley
2Robert B. (2007), Behavior in Organizations, Prentice Hall
3Schein, E. ( 2004), Organizational Culture and Leadership, NY: John Wiley and Sons
 –2المراجع الموصي بها ) الدوريات العلمية ,التقارير ...الخ(
www.mdcegypt.com
 – 4المواد االلكترونية ومواقع االنترنت  ...الخ:
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
سابعا( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 -1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
)استبانة لتقييم المقرر وطرق تدريسها(
 – 2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:
المناقشة مع اعضاء هيئة التدريس و مدرس المقرر لتبادل االفكار والمعلومات في تقديم المقرر.
 – 3عمليات تحسين التعليم:
 تقديم تغذية راجعة مستمرة لتصويب أخطاء الطالب الحصول على أفضل المراجع العلمية الحديثة. اعطاء الفرص للطالب للتحسين والتعديل تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية المثمرة. – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة :
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 -يتم التقييم النهائي من خالل تشكيل لجنة من القسم ألخذ عينات عشوائية من اجابات الطالب.

 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
 مناقشة مفردات المقرر لكل من المقررات التي تدرس في برنامج الماجستير مع اعضاء الهيئة التدريسية في القسم وتبادلاالفكار في طريقة التقديم والتقويم لتطوير للمقرر.
 من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة ,يقوم أعضاء لجنة توكيد الجودة بالقسم بصورة دورية بمراجعةمنهجية المقررات.
 تحديث المصادر والمراجع والدوريات التي يتم االستعانة بها. -األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.

نموذج توصيف المقرر :الرسالة
الكلية :االقتصاد و اإلدارة
القسم :المحاسبة
أوال( تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 699 :حسب
-2الوحدات9 :
 – 3الفصل الدراسي الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه :الرابع
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر  :االنتهاء من جميع المقررات
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر)إن وجدت(
 – 6مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية
ثانيا ( األهداف:
يهدف المقرر إلى:
إظهار المهارات الكمية الالزمة.
إظهار معرفة وفهم المعايير األخالقية.
توصيل المفاهيم العلمية لآلخرين بكفاءة.
عمل بحوث أصيلة في مجال المحاسبة.
عمل بحوث أصيلة تحقق تقدما في المعرفة العلمية.
مناقشة بحث الرسالة والدفاع عنها بكفاءة.
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ثالثا ( وصف المقرر:
 –1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها:
عدد األسابيع

الموضــوع
الصفحات األولى )مقترح البحث(
صفحة العنوان.
لجنة البحث.
خطاب الموافقة.
ملخص.
تنويه وشكر) .اختياري(
اهداء )اختياري(
جدول المحتويات
جدول الملحقات والرسومات
الفصل األول:
الهدف و التنظيم )مقترح البحث(
مقدمة و خلفية عن الدراسة
بيان المشكلة
الغرض من الدراسة /أهمية الدراسة
األساس النظري
اسئلة البحث واالفتراض العدمي
قيود البحث و طرق تجاوزها.
االفتراضات وتعريف المصطلحات
تنظيم الدراسة
عن الباحث) خلفيته وعالقته بالمشكلة التي يتم مناقشتها(
تعريف وشرح المصطلحات والجمل الواردة في الدراسة
الفصل الثاني:
مراجعة للمواد ذات العالقة )مقرح البحث(
مقدمة
ملخص ونقد الدراسات السابقة
تحليل للنظريات التي تعتمد عليها الدراسات
المشكالت الغير محلولة واالسئلة التي تحتاج اجابة ومزيد من البحوث
تقديم دليل على ان الموضوع المقترح ينبثق من حاجة فعلية يتم عرضها في هذا
الفصل
عرض تاريخي للمواد المنشورة حول الموضوع
النظرية الفرعية والنظريات والمواد المرتبطة بها
دراسات مرتبطة بالموضوع
ملخص
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الوحدات

الفصل الثالث:
طريقة البحث )مقترح البحث(
مقدمة
المجتمع والعينة
وصف االداة
اجراءات البحث والمدة الزمنية
كيفية تحليل البيانات واختبار االفتراض العدمي و اجابة اسئلة الدراسة
وصف للبحث الموضوعي
وصف ألسلوب البحث
الفصل الرابع:
نتائج التحليل )مقترح البحث(
مقدمة
نتائج االفتراض الذي يتم تحليله
النتائج المستخلصة من عالقة افتراضات الدراسة باسئلة الدراسة
النتائج المرتبطة والنتائج التي ال تدخل في نطاق الدراسة لكن تم اكتشافها اثناء
الدراسة
هذه الفصول سوف تقدم النتائج بشكل مناسب لكل دراسة على حده
ملخص
الفصل الخامس:
االستنتاجات )الصريحة والضمنية( و التوصيات
مقدمة
مناقشة االستنتاجات المبنية على االفتراضات أو اسئلة البحث المذكورة
في الفصل االول .واذا وجدت بعض التأثيرات بين عدد من أو كل
األهداف او االفتراضات او اسئلة الدراسة فيتم دراسة هذه التأثيرات
بشكل منفصل.
ملخص
التوصيات بإجراء بحوث اخرى تساهم في التقدم العلمي في
الموضوع محل الدراسة
الصفحات الختامية:
مراجع ومالحظات
الملحقات

 – 2مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:
المحاضرة

العملي  /الميداني  /التدريب التعاوني أو االمتياز لطلبة
التخصصات الصحية

 135ساعة

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
يجب توضيح ما يتعلق بكل مجال من مجاالت التعلم اآلتي ذكرها
:
أ – المـــــــــــعــرفـــة
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أخرى

وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:
إظهار معرفة عميقة وفهم لموضوع الرسالة ,وخاصة فيبالنسبة لألبعاد المختلفة لالستدامة,
والسابقة والحالية البحث في هذا المجال ,وربطها منظور أوسع
إظهار المعرفة في منهجية وطرق البحث والقدرة على تحديد المنهجية المناسبة لتحديد حلول أكثر
للمشاكل ومعالجتها في الرسالة.
إثبات وجود القدرة على كتابة أطروحة الماجستير والوفاء بالمعايير األكاديمية

استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة
تكثيف مراجعة االبحاث ذات النوعية الجيدة
المناقشة المتعمقة مع الطالب

طرق تقييم المعرفة المكتسبة
المناقشة والمشاركة الفعالة مع الطالب
ب – المهارات المعرفية )اإلدراكية(

المهارات المعرفية المطلوب تطويرها:
إظهار القدرة وبشكل مستقل على تحديد وصياغة األسئلة البحثية لألطروحة .
إظهار القدرة على نقد االبحاث
• .بشكل صحيح
نقال عن والرجوع األدب وغيرها من المواد ذات الصلة ,والتي تعكس
تطوير األكاديمية وغير األكاديمية ذات الصلة بالموضوع أطروحة ,وبالتالي بوضوح
مما يدل على القدرة على عرض ومناقشة النتائج وتقييم نقدي المعرفة والحجج التي
تقف وراءها في سياق وطني ودولي
• إثبات القدرة على تقديم وبوضوح أطروحة الرسالة شفويا ومناقشة والدفاع عن االستنتاجات والمعرفة والحجج التي تقف
وراءها

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية:
تكثيف اعطاء الطالب االبحاث ذات النوعية غير الجيدة لنقدها

طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:
من خالل المناقشة والمشاركة الفعالة مع الطالب

ج – مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية ) إن وجدت (
وصف مهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين ,والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها:
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استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:
طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية:
لجنة الرسالة العلمية:
رئيس لجنة الرسالة العلمية هو شخص يتم اختياره من قبل لجنة محددة ,لكن لدى الطالب الفرصة لطلب تعيين رئيس
للجنة بحيث يكون قريبا من الموضوع الذي ستتم دراسته .يجب أن يكون الرئيس من اعضاء هيئة التدريس في كلية
االقتصاد واالدارة ,وعادة يكون من اعضاء القسم العلمي المناسب للتخصص.
تشمل مسئوليات رئيس لجنة الرسالة العلمية تقديم دليل استرشادي لعملية تقديم المقترح البحثي ,و القيام برئاسة
اجتماعات لجنة الرسالة العلمية ,واالشراف على اكمال الرسالة العلمية  ,والقيام بدور الرئيس في المناقشة الشفوية
النهائية للرسالة.
تشمل مسئوليات اعضاء اللجنة تقديم استشارات اضافية للطالب و/أو القيام بدور الرئيس في حالة غياب الرئيس ,وأيضا
قراءة ونقد المقترح البحثي و المشاركة في تقييم المقترح البحثي ,ومراجعة الرسالة و المشاركة في المناقشة الشفوية
النهائية للرسالة
د – مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات ،والمهارات الحسابية )العددية( ) إن وجدت ( :
وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:
استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال  ,وتقنية المعلومات ,والمهارات الحسابية )العددية(:
االقتراح المتعلق باإلطار العام لألطروحة :
من المستحسن بأن تقوم باستخدام نمط يدوي في كتابة األطروحة التي وافق عليها قسمك.
ينبغي اتباع قواعد اللغة المقبولة ومتطلبات الدليل االرشادي.

االقتراح المتعلق بحجم الصفحة والهوامش:
سيتم بعد ذلك تحديد معيار حجم الورقة في وقت الحق عن طريق القسم.
االقتراح المتعلق بالمسافات بين السطور في الصفحة:
جميع صفحات األطروحة قد تكون المسافات بين السطور مسافة واحدة أو مسافة ونصف أو مسافتان ولكن بملخص
الرسالة البد أن تكون المسافات بين السطور مسافتان.
جدول المحتويات ,قائمة الجداول ,قائمة األرقام ,قائمة الرموز ,االختصارات ,والمراجع ,إذا كانت المسافة بها واحدة ,
ينبغي أن تكون مسافتين بين كل ادخال.
االقتراح المتعلق بالهيكل العام لألطروحة
كل صفحات األطروحة ,بدءا من المقدمة أو الفصل األول ,يجب أن تكون مرقمة بالتتابع مع أرقام)  3 ,2 ,1وهكذا( .
وهذا يشمل الصفحات التي تحتوي على الجداول واألرقام ,والرسوم التوضيحية ,وقائمة المراجع ,والمالحق.
قد يتم وضع أرقام الصفحات إما في أعلى أو أسفل الصفحة ,وأنها قد تكون إما توسيط ,أو في الزاوية اليمنى ,ولكن
يجب أن توضع باستمرار على كافة الصفحات.
االقتراح المتعلق بالجداول األشكال
يجب أن تكون جميع الجداول واألشكال مرقمة على النحو التالي :يعرف كل جدول أو شكل بكلمة جدول أو شكل مع
رقمه .كلما كان ذلك ممكنا ,ينبغي أن يكون العنوان والتسمية التوضيحية لكل جدول أو شكل على نفس الصفحة التي
بها.
يجب إدراج قائمة بجميع الجداول وقائمة منفصلة لجميع األشكال ,وتحديد كل واحد منهم على حسب االسم ورقم
والصفحة والبد أن نكون الصفحة مدرجة ضمن الصفحات التمهيدية.
االقتراح المتعلق باللغة
ينبغي عادة كتابة أطروحة باللغة اإلنجليزية.
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االقتراح المتعلق بصياغة األطروحة
األطروحة المقبولة البد أن تكون معدة من الصيغ اآلتية:
 – 1الصياغة التقليدية.
 – 2أن تستشير قسمك أواللجنة اإلشرافية لتحديد أي صياغة سوف تستخدمها فى أطروحتك .
هـ ( المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة(
 – 1وصف المهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال:

 - 2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
رابعا ( تحديد الجدول الزمني لمهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
األسبوع المستحق
طبيعة مهمة التقييم )مثال :مقالة ,أو اختبار قصير ,أو
رقم
التقييم
مشروع جماعي ,أو اختبار فصلي ...أو غير ذلك

نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم
النهائي

للحصول على درجة النجاح في هذا المقرر ,يجب على
الطالب أن:
يحصل على عالمة اجتياز في الرسالة العلمية
يقوم بعرض تقديمي مقبول للرسالة العلمية
أن يقوم بالدفاع عن الرسالة بنجاح اثناء المناقشة
النهائية
يم ّكن المشرف على الرسالة من االطالع على ,و متابعة,
خطوات اعداد الرسالة
خامسا ( الدعم المقدم للطلبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:
تقع على عاتق رئيس لجنة الرسالة العلمية مسئولية ارشاد الطالب في اجراءات العداد الرسالة العلمية ,ويكون مسؤوال عن اتخاذ
القرار بشأن ما اذا كانت مسودة الرسالة قابلة للعرض ,أو غير قابلة للعرض على اعضاء اللجنة االخرين لفحصها.

سادسا ( مصادر التعلم
 –3الكتب الرئيسة المطلوبة:
1-Yvonne N. Bui ,)2013( How to Write a Master's Thesis second edition
2-Roberts, Carol M. (2004). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide
to planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks, CA:
Corwin
 – 2المراجع األساسية:
Wayne C. Booth , Gregory G. Colomb , Joseph M. Williams ,)2008( The Craft of
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Research, Third Edition (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing
 – 3المراجع الموصى بها ) الدوريات العلمية ,التقارير ...الخ(
 – 4المواد اإللكترونية و مواقع االنترنت  ...الخ:
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة:
سابعا ( تقييم المقرر وعمليات التحسين:
 – 1استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
اجراءات الرسالة:
من أجل انتاج رسالة علمية تكون مفخرة للطالب وللجامعة ,فإنه من الضروري أن تلتزم الرسالة بعدد من معايير
الجودة المتعارف عليها في مستوى الدراسات العليا .وفي ما يلي السياسة العامة التي تم اصدارها بواسطة مجلس
كليات الدراسات العليا ))Council of Graduate Schools
يجب أن يوضح المستند )الرسالة العلمية( اتساع نطاق الدراسة وعمق البحث والقدرة على مناقشة المشكلة بشكل
مستقل و كفؤ.
يجب أن توضح الرسالة قدرة الباحث على تحليل وتفسير و تجميع المعارف المرتبطة بالموضوع تحت الدراسة ,
واظهار قدرة الباحث على عرض المعارف بشكل شامل وعميق.
 2ـ االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم :
 – 3عمليات تحسين التعليم:
 – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل
لعينة من أعمال الطلبة ,وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة
تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى(.
مناقشة النتائج واي مالحظات او اقتراحات ضمن جلسات القسم.
فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة,
سوف يراعي عمليات تحقق اخرى بعد بداية تشغيل البرنامج
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 – 5صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:
•من أجل مواكبة التطورات العلمية الحديثة  ,يقوم أعضاء لجنة المنهجيات و بصورة دورية بمراجعة منهجية المقررات.•بصورة منتظمة يتم تحديث المصادر و المراجع و الدوريات التي يتم االستعانة بها.
•تعظيم االستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التدريس و استيعاب الطالب.
•األخذ بنتائج التوصيات المقترحة لعملية التطوير.
•اجراء مقارنة محتويات المقرر مع الكليات المماثلة.

البند السادس عشر  -مالحظــات
أية مالحظات ترغب الكلية إضافتها لتدعيم الطلب إن وجدت
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التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة
التخصص الدقيق

محاسبة مالية ومراجعة

مـجاالت االهتمام
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6
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التاريخ

تاريخ وجهة النشر

Journal of Arab
Administrative
Sciences
 الكويت2007
Journal of Risk Finance
USA 2007
مجلة جامعة الملك عبد
:العزيز
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2008
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Finance Conference
Islamic Science
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2008
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2009
Asian Review of
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مجلة البحوث المحاسبية
2009 الرياض
مجلة اإلدارة العامة الرياض
2009
Journal of Education
for Business 2010 USA
Journal of Economic
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Sciences 2010 Alqassim

منشور
/
غير
منشور

اسم الباحث
()الباحثين

عنوان البحث

Corporate Auditing Expectation Gaps In Developing
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المملكة المتحدة
 تطبيق على طالب: األسباب والعالج:ضعف األداء األكاديمي
كلية االقتصاد واإلدارة – جامعة القصيم
Student Academic Performance in Undergraduate
Managerial-Accounting Courses
Stock Crises and Stock Behavior: Case of Saudi Arabia

الدورات التدريبية
مكان انعقادها

تاريخها

عنوان الدورة

اسم
الدورة

المؤتمرات والندوات العلمية
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7

8

اسم المؤتمر /
الندوة

التاريخ

عنوان المؤتمر /الندوة

مكان االنعقاد

حضور العديد من المؤتمرات

األنشطة
التدريسية

9

المرحلة
الجامعية

المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
كل المقررات المحاسبية
اإلشراف على الرسائل العلمية

10

عنوان الرسالة

سنة
المنح

الدرجة العلمية

الكلية/الجامعة
المانحة

التوقيع
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مصر

البريد اإللكتروني

nasermawla@yahoo.com

الجوال

0541954366
130

المؤهالت العلمية

2

3

الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

الدكتوراه

المحاسبة

جامعة األزهر

1999

الماجستير
البكالوريوس

المحاسبة
المحاسبة

جامعة األزهر
جامعة األزهر

1993
1982

التخصص ومجاالت االهتمام
المحاسبة
التخصص الدقيق

محاسبة التكاليف

مـجاالت االهتمام
العلمية

محاسبة التكاليف – المراجعة – محاسبة الزكاة – محاسبة البنوك
المحاسبة اإلدارية – المصارف اإلسالمية – الحوكمة

السجل الوظيفي
4
الوظيفة جهة العمل وعنوانها التاريخ أستاذ كلية البنات اإلسالمية  /جامعة األزهر
 - 2010اآلن أستاذ مشارك كلية البنات اإلسالمية  /جامعة األزهر 2010 - 2004
أستاذ مساعد كلية البنات اإلسالمية  /جامعة األزهر  2004 - 2000محاضر كلية البنات
اإلسالمية  /جامعة األزهر 2000 - 1994
األعمال اإلدارية واللجان
5
التاريخ
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
 -1434 / 4/29االن مدير برنامج
عضو اللجنة المرجعية لبرنامج المحاسبة – جامعة القصيم
المحاسبة  -كلية االقتصاد واالدارة – جامعة القصيم محرم  - 2013االن أمين قسم المحاسبة -
 - 1433/10/1االن رئيس اللجنة العلمية – قسم
كلية االقتصاد واالدارة – جامعة القصيم
المحاسبة  -كلية االقتصاد واالدارة  -1432 / 10 /1االن

6

النتاج العلمي

اسم
الباحث
)الباحثين(

عنوان البحث

منشور /غير منشور
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تاريخ وجهة النشر

تقييم مدى كفاية المحتوى الحالي
لمعايير التقارير المالية في برامج
المحاسبة في الجامعات السعودية

منشور

المجلد  , 5العدد  2012 , 2م ,
مجلة العلوم االدارية واالقتصادية
 ,جامعة القصيم

ناصر
خليفة
عبدالمولي ,
مصطفي
أبو عمارة
ناصر
خليفة
عبدالمولي ,
ابراهيم علي
اللحيدان
ناصر
خليفة
عبدالمولي
ناصر
خليفة
عبدالمولي
ناصر
خليفة
عبدالمولي

قياس مدي إدراك مسئولي
االئتمان في البنوك السعودية
إلجراءات المحاسبة
االبتكارية

منشور

العدد  46يناير 2012م ,
مجلة مركز صالح كامل
لالقتصاد االسالمي  ,جامعة
األزهر

اإلنتاج االنسيابي وعالقته بإدارة
التكلفة

منشور

العدد 2011 , 43م ,مجلة
مركز صالح لالقتصاد االسالمي

ناصر
خليفة
عبدالمولي
( -ناصر
خليفة
عبدالمولي

مسئولية مراجع الحسابات عن
خدمات التأكيد طبقا لمعايير
المراجعة الدولية
تقييم دور الجهاز المركزي
للرقابة والمحاسبة في مكافحة
الفساد االداري في الجمهورية
اليمنية
المنهج اإلسالمي لرقابة إعداد
وتنفيذ الموازنة العامة للدولة

منشور

العدد  4لسنة 2008م  ,مجلة
كلية التجارة  ,جامعة بني سويف
,
السنة  , 11العدد , 23
1428هـ2007/م  ,مجلة مركز
صالح كامل لالقتصاد االسالمي ,
جامعة األزهر
العدد  29يناير 2004م
 ,المجلة العلمية لتجارة األزهر

المعالجة المحاسبية لعقود
البناء والتشغيل وإعادة الملكية
) ( B.o.Tدراسة تطبيقية

منشور

ملحق العدد 28
يناير2003
– المجلة العلمية لتجارة األزهر

ناصر
خليفة
عبدالمولي
ناصر
خليفة
عبدالمولي

تطوير النظام المحاسبي لخدمة
إعداد قائمة التدفقات النقدية " –
دراسة ميدانية
دراسة تحليلية ألسس التحاسب
الضريبي لمصانع المكرونة التي
ال تحتفظ بدفاتر منتظمة

منشور

العدد  27يناير 2002م
– المجلة العلمية لتجارة األزهر

منشور

العدد  26يناير 2001م ،
المجلة العلمية لتجارة األزهر

7

منشور

منشور

الدورات التدريبية

اسم
الدورة
مهارات استخدام قواعد
مهارات
المعلومات االلكترونية
استخدام
قواعد
المعلومات
االلكترونية
تخطيط التدريس الجامعي
تخطيط
الفعال.
التدريس
الجامعي
الفعال.
إعداد قوالب البحوث
إعداد
عنوان الدورة

تاريخها
 12 -11ربيع آخر
1433هـ الموافق -4
 5مارس  2012م

 18-17محرم
1433هـ الموافق -12
 13ديسمبر 2011م
 14-12ذو القعدة
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مكان انعقادها
عمادة التطوير االكاديمي
– جامعة القصيم

عمادة التطوير االكاديمي
– جامعة القصيم

عمادة التطوير األكاديمي

إلكترونيا .

قوالب
البحوث
إلكترونيا.
تطبيقات تطبيقات برنامج SPSS
برنامج
في البحث العلمي
 SPSSفي
البحث
العلمي
مقدمة في مقدمة في التعليم
التعليم
اإللكتروني
اإللكتروني
الفعالية
الشخصية
لعضو
الهيئة
التدريسية
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التطوير
األكاديمي
– جامعة
القصيم

8

الفعالية الشخصية لعضو
الهيئة التدريسية

التخطيط االستراتيجي في
مؤسسات التعليم العالي .

1432هـ الموافق -10
 12اكتوبر 2011م

– جامعة القصيم

 26-25ربيع اول
1432هـ الموافق
28فبراير –  1مارس
2011م

عمادة التطوير األكاديمي
– جامعة القصيم

 24ربيع اول
1432هـ الموافق 27
فبراير
2011م
 29-28ذو الحجة
1431هـ الموافق -4
 5ديسمبر 2010م

عمادة التطوير األكاديمي
– جامعة القصيم

 19 – 18ذو القعدة
1431هـ الموافق -26
 27اكتوبر 2010م

عمادة التطوير األكاديمي
– جامعة القصيم

عمادة التطوير األكاديمي
– جامعة القصيم

المؤتمرات والندوات العلمية

اسم المؤتمر /
الندوة
التربية الوقائية
جودة التعليم
العالي
معايير التقارير
المالية الدولية
القرارات الملكية

ندوة التمويل

عنوان المؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان االنعقاد

التربية الوقائية في ظل
العولمة
المؤتمر العربي الدولي األول
لضمان جودة التعليم العالي
مؤتمر معايير التقارير المالية
الدولية  :التحديات والفرص
القرارات الملكية في قطاعي
العمل واالسكان  :الرؤي
واآلليات

 18-17إبريل
2006م
/ 5/ 12 -10
2011م
 12 – 10جمادى
اآلخر 1433
 12محرم
1433هـ الموافق
 7ديسمبر
2011م
1434 / 1/28
هـ الموافق
2012/12/12م

جامعة جنوب الوادي
بسوهاج  -مصر
 ،جامعة الزرقاء  ،األردن

التمويل والرهن
العقاري

133

كلية االقتصاد واإلدارة –
جامعة القصيم هـ
كلية االقتصاد واإلدارة –
جامعة القصيم هـ

كلية االقتصاد واإلدارة –
جامعة القصيم هـ

الندوة الثالثة
عشرة
للمحاسبة

9

جمادى اآلخرة ,
2011

مهنة المحاسبة في المملكة
العربية السعودية وتحديات
القرن الواحد والعشرين ".

األنشطة
التدريسية

المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
تحليل التقارير المالية
دراسات متخصصة في المحاسبة
محاسبة التكاليف
المراجعة الخارجية
المحاسبة االدارية
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نظرية المحاسبة
حلقة بحث في المحاسبة

10

جامعة الملك سعود -
الرياض

المرحلة
الجامعية










الدراسات
العليا

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة
تقييم التنظيم الحالي لمهنة المحاسبة
والمراجعة في الجمهورية اليمنية
تقييم مدى استخدام أنظمة الرقابة المالية
المعتمدة علي الحاسوب في التنبؤ
باستمرارية المصارف – دراسة ميدانية
علي قطاع المصارف اليمنية
تقييم دور الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة في تفعيل اإلصالح االقتصادي
والمالي واإلداري في الجمهورية اليمنية
تقييم دور معلومات أنظمة التكاليف في
تحقيق وضبط جودة المنتجات الغذائية –
دراسة ميدانية علي شركات الصناعات
الغذائية اليمنية

الدرجة العلمية
ماجستير
محاسبة
ماجستير
محاسبة

سنة المنح
2006
2007

الكلية/الجامعة
المانحة
الجامعة الوطنية ,
تعز  ,اليمن
الجامعة الوطنية ,
تعز  ,اليمن

ماجستير
محاسبة

2008

الجامعة الوطنية ,
تعز  ,اليمن

ماجستير
محاسبة

2009

كلية العلوم
االدارية – جامعة
عدن

134

التوقيع

االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .ناصر خليفة
 :د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

............................
............................

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس
1

2

3

البيانات الشخصية
االســــم

عبيد بن سعد المطيري

تاريخ ومكان الميالد

1387/7/1هـ

البريد اإللكتروني

amtiery@qu.edu.sa

الجوال

0556132164

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

دكتوراه

مراجعة

Essex - UK

1999

ماجستير

محاسبة

Colorado State UniversityUSA

1994

بكالوريوس

محاسبة

جامعة الملك سعود – فرع القصيم

1990

التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة
التخصص الدقيق

محاسبة مالية ومراجعة
135

التاريخ

مـجاالت االهتمام
-

التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة المحاسبة
والمراجعة
مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة
التحديات التي تواجه تطبيق معايير التقارير المالية الدولية
 IFRSفي المملكة العربية السعودية.
إصالح وتطوير التعليم المحاسبي
حوكمة الشركات Corporate Governance
قضايا الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ولجان
المراجعة

العلمية

4

السجل الوظيفي
الوظيفة
أستاذ مشارك
استاذ مساعد
معيد

5

جهة العمل وعنوانها
كلية االقتصاد واالدارة – جامعة القصيم
كلية االقتصاد واالدارة – جامعة القصيم
كلية االقتصاد واالدارة – جامعة القصيم

التاريخ
 -2004اآلن
2004-2000
1999 -1990

األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
شوال
21
عميد كلية االقتصاد واإلدارة وعضو المجلس العلمي بجامعة القصيم من
1433هـ
من الفصل الدراسي
عضو المجلس العلمي بجامعة القصيم
األول 1432/1431هـ
عضو هيئة تحرير مجلة البحوث المحاسبية ونائب رئيس التحرير
عضو مجلس إدارة الجمعة السعودية للمحاسبة

)اعتبارا من ذو الحجة
1425هـ  -وحتى
)اآلن(.الدورة الحالية
1432هـ -
1435هـ(.

عضو الجمعية األمريكية للمحاسبة .AAA
أمين مؤتمر معايير التقارير المالية الدولية  -التحديات والفرص

 2-1مايو ,2012
كلية االقتصاد واإلدارة
 ,جامعة القصيم

وكيل كلية االقتصاد واإلدارة للدراسات والتطوير

من شهر  7لعام 1432هـ
حتى 1433/11هـ
من شهر  1لعام
1432هـ حتى
1433/9هـ

رئيس قسم المحاسبة بكلية االقتصاد واإلدارة

136

مستشار قطاع االستثمار -الهيئة العامة للسياحة واآلثار
وكيل كلية العلوم للشئون األكاديمية -جامعة القصيم

2004-2003

رئيس قسم المحاسبة بكلية االقتصاد واإلدارة

2004-2000

عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة وأمين

المجلس )-1425
1428هـ(.
)الدورتين الثالثة والرابعة -
منذ  -1422وحتى

عضو لجنة معايير المراجعة -الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
عضو لجنة معايير المحاسبة – هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية

)1430الدورة هـ( .األولى (

عضو سابق لعدد من اللجان المنظمة للندوات واللقاءات داخل الجامعة.
رئيس اللجنة العليا المنظمة للندوة العاشرة لسبل تطوير المحاسبة والتي عقدت
برحاب الجامعة بالقصيم بعنوان "اإلفصاح المحاسبي والشفافية ودورهما في تعزيز
الرقابة والمساءلة في الشركات السعودية".

6

 19-18أكتوبر
2003

النتاج العلمي

عنوان البحث

اسم الباحث )الباحثين(
د .عبيد سعد المطيري
د .طلعت متولي

المناهج البحثية المعاصرة وغيابها عن البحوث العربية
في المحاسبة
المجلة العربية للمحاسبة

د .عبيد المطيري
د.عارف عبد الكريم

تقدير المراجع للخطر المالزم في شركات التجارة
اإللكترونية

منشور
/غير
منشور
منشور

منشور

تاريخ وجهة النشر
المجلة العربية للمحاسبة
البحرين ) مايو (2002

محرم 1423

مجلة البحوث المحاسبية
د .عبيد المطيري
د .حسام العنقري

الدور المستقبلي لمهنة المحاسبة والمراجعة في
المملكة في ضؤ متطلبات منظمة التجارة العالمية

منشور

د .عبيد المطيري

التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة

منشور

د .أبوزيد كامل السيد

تأثير التجارة اإللكترونية على نظم المعلومات المحاسبية

منشور

1423

 -حالة الشركات السعودية

د .عبيد المطيري

مجلة االدارة العامة -رجب

المجلة العلمية لتجارة
األزهر
كلية التجارة – جامعة
األزهر يناير 2003
كلية التجارة -جامعة
الزقازيق

2003
د .عبيد المطيري

اإلج ارءات الحاكمة للشركات  :حالة المملكة منشور

العربية السعودية

المجلة العربية للعلوم

اإلدارية – جامعة الكويت
)سبتمبر 2003
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د .عبد اهلل الفهيد .د.عبيد

 1428هـ  -2007 -مجلة

مستقبل تطبيق الم ارجعة المستمرة في بيئة الم

المطيرى

مركز البحوث بكلية

ارجعة في المملكة العربية السعودية ..مجلة مركز

االقتصاد واإلدارة

البحوث بكلية االقتصاد واإلدارة

الدورات التدريبية

7
اسم
الدورة

عنوان الدورة

مكان انعقادها

تاريخها

الفترة
دورة متخصصة في إدارة التحالفات االستراتيجية بعنوان" خالل
 21-15 Managing Partnerships & Strategic Alliancesأبريل
" بتنظيم من معهد  INSEADبفرنسا خالل الفترة 2007 -15م .
 21أبريل 200
دورة تدريبية متخصصة بعنوان" Frontiers in
 "Infrastructure Finance in Saudi Arabiaبتنظيم
من معهد البنك الدولي -خالل الفترة  28-19ابريل
2008م
دورة تدريبية في مهارات التفاوض في الشراكات بين
القطاعين العام والخاص بعنوان" Public Private
"Partnership Negotiation Skills
و Management Improvements Limited

معهد
INSEAD
بفرنسا

2008

معهد البنك الدولي

 9-8يوليو 2008م

بتنظيم من الهيئة
العامة للسياحة
واآلثار

دورة تدريبية وورشة عمل بعنوان" Tourism
Destination Management: Strategies and
"Actions for Competitiveness

 14-13يناير
2009

بتنظيم من منظمة
السياحة العالمية

دورة تدريبية في تطبيقات برنامج  SPSSفي
البحث العلمي والمقامة بتنظيم من عمادة التطوير
األكاديمي
دورة تدريبية في قواعد المعلومات اإللكترونية
والبحث العلمي والمقامة بتنظيم من عمادة التطوير
األكاديمي

 22-21جمادي
األولى
1432هـ.

جامعة القصيم

 12-11جمادي
اآلخرة 1432هـ.

جامعة القصيم

المؤتمرات والندوات
العلمية

8

اسم المؤتمر /
الندوة
د .عبيد المطيري د
أحمد السلمان

.

عنوان المؤتمر /الندوة
Challenges Facing Adopting IFRS in Saudi

 Arabiaالمؤتمر الدولي األول لمعايير التقارير المالية
الدولية بين التقارب والتطبيق -التحديات والفرص
American
Accounting Association (AAA), ACCA,
Accounting Society of China Xiamen
University, Xiamen, Chinaجامعة شامين  -مدينة
شامين ,الصين

138

التاريخ
(16-14
(يونيو
2011م

مكان االنعقاد
جامعة شامين -
مدينة شامين
,الصين

د .عبيد المطيري د
.

مؤتمر معايير التقارير المالية الدولية  -التحديات والفرص
 2-1مايو  ,2012كلية االقتصاد واالدارة  ,جامعة القصيم

 2-1مايو
2012

خالد التركي استطالع

كلية االقتصاد
واالدارة  ,جامعة
القصيم

منهجيات التعليم

المحاسبي في الجامعات
السعودية في ضوء

متطلبات معايير التقارير
المالية الدولية :وجهة
نظر أكاديمية

INTAC V )Islam,مؤتمر المحاسبة الدولي الخامس ( الموافق
( 13-12) Accounting and Finance: Challenges and
يوليو
،اإلسالمOpportunities in the New Decade
2011

التحديات والفرص في العقد الجديد  :المحاسبة ،التمويل
) (12-11شعبان 1432هـ الموافق ) ( 13-12يوليو
 2011تنظيم من قسم المحاسبة بكلية العلوم االقتصادية
واإلدارية بالجامعة اإلسالمية العالمية في كوااللمبور
International Islamic Universityبماليزيا (

9

األنشطة التدريسية
المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
مبادئ المحاسبة المالية
المحاسبة المتوسطة 1
المحاسبة المتوسطة 2
المحاسبة المالية المتقدمة
محاسبة التكاليف
المحاسبة االدارية
المراجعة الداخلية
المراجعة الخارجية
مناهج البحث العلمي في المحاسبة

10

الجامعة
اإلسالمية
العالمية في
كوااللمبور
بماليزيا
(Internation
al Islamic
University

المرحلة
الجامعية










اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية
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سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

االســـــم التوقيع
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .عبيد بن سعد المطيري .............................
............................
د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم :

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

2

البيانات الشخصية
االســــم

علي بن عبدهللا بن عبدالعزيز النودل

تاريخ ومكان الميالد

1389/07/01هـ 1969/9/13 ,م  ,بريده

البريد اإللكتروني

nodl@qu.ed.sa

الجوال

0503270712

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية
بكالوريوس
ماجستير

محاسبة
محاسبة

دكتوراه
3

التخصص
محاسبة

الجهة المانحة لها
جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية
جامعة ميامي
جامعة مانشستر

التاريخ
1993م
1998م
2004م

التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة

4

التخصص الدقيق

محاسبة ومراجعة خارجية

مـجاالت االهتمام
العلمية

المراجعة الخارجية ,التأهيل المهني ,الغش و االختالس ,اإلفصاح
 ,حوكمة الشركات ,المواضيع الزكاوية و الضريبية

السجل الوظيفي
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها
140

التاريخ

معيد

الكلية التقنية  -بريده

محاضر

الكلية التقنية  -بريده

1421/ 06 /27هـ،

أستاذ مساعد

الكلية التقنية – بريده

1425/4/22هـ،

أستاذ مساعد

5

1414/06/22هـ،

1429/9/15هـ،

قسم المحاسبة – جامعة القصيم – المليدا

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام

6

التاريخ

عميد للكلية التقنية في بريده

) 1426/11/28هـ حتى
1428/11/27هـ (

وكيل كلية اإلقتصاد و اإلدارة للدراسات العليا و البحث العلمي

1433/8/1هـ حتى تاريخه

عضو مجلس إدارة مركز البحوث و التنمية الموارد البشرية – كلية االقتصاد و اإلدارة
– جامعة القصيم

1432/1هـ حتى
1434/1/1

عضو مجلس إدارة الدارسات العليا  -جامعة القصيم

1432/7هـ حتى تاريخه

عضو المجلس العلمي – جامعة القصيم

1434/2هــ حتى تاريخه

عضو مجلس كلية االقتصاد و اإلدارة

1433/8/1هـ حتى تاريخه

النتاج العلمي

اسم الباحث
)الباحثين(

منشور /غير
منشور

عنوان البحث

تاريخ وجهة النشر

منشور

2008
Journal of research in
accounting in emerging
economies, Vol. 8

Business risk audit approach in
developing countries: Modernization
and Reality

منشور

2010
Journal of Corporate
Ownership and Control Vol 7,
No. 8

Ali
Alnodel
and Khaled
Hussainey

Corporate Governance and financing
decisions by Saudi companies

منشور

2010
Journal of Modern
Accounting and Auditing, Vol.
6, Number 8,

Ali Alnodel

Assessing Success on the Saudi
Certified Public Accounting Exam

منشور

2011
China-USA Business Review
Journal

Ali
Alnodel
and Khaled
Hussainey
Ali Alnodel
and Stuart
Turley

Corporate Governance Online
Reporting by Saudi Listed Companies

141

العوامل البيئية المحفزة لسلوكيات الغش في
علي عبدهللا النودل القوائم المالية :دراسة استقرائية لبيئة التقارير
المالية في المملكة العربية السعودية

علي عبدهللا النودل

علي عبدهللا النودل

علي عبدهللا النودل

7

طبيعة مخالفات شركات المساهمة السعودية
ألنظمة السوق المالية :دراسة ميدانية ألبعاد
غرامات هيئة سوق المال على الشركات المدرجة
في سوق المال السعودية

منشور

طرق معالجة مصاريف االستخراج في
الصناعات التعدينية في المملكة العربية
السعودية
نحو إطار لحوكمة أنشطة البحث العلمي الممولة
من القطاع الخاص :دراسة استقرائية لتجربة
برامج الكراسي البحثية في الجامعات السعودية

غير منشور

2008

غير منشور

2012

الدورات التدريبية
اسم الدورة

عنوان الدورة

تاريخها

مكان انعقادها

فاعلية المدير في جماعات العمل

الرياض

من 1427/3/12هـ إلى
1427/ 3 /27هـ

معهد األدارة العامة

إجراءات و تأكيدات الجودة منظمة
Edexcel

القصيم-بريدة

 26 – 22ـ 2005 ، 7م

الكلية التقنية

المعايير العشرة للتميز في القطاع
الحكومي

القصيم-بريدة

1427 /4 /17هـ

اإلدارة العامة للتربية و التعليم

الرياض

1428 / 5 / 4 -3هـ

القصيم

2010 /11 /17م.

نظام التحسين المستمر للعمليات و
فرق العمل
تحليل المواقع اإللكترونية

8

منشور

2011
مركز البحوث و تنمية
الموارد البشرية ،كلية االقتصاد و
اإلدارة ،
جامعة القصيم.
2011
مجلة العلوم اإلدارية و االقتصادية ،كلية
االقتصاد و اإلدارة  ،جامعة
القصيم

المؤسسة العامة للتعليم و
التدريب المهني
جامعة القصيم

المؤتمرات والندوات
العلمية
اسم المؤتمر  /الندوة

عنوان المؤتمر /الندوة

مؤتمر السنوي للجمعية البريطانية
للمحاسبة )(BAA

تطبيقات أسلوب المراجعة على أساس
مخاطر نشاط العميل في المملكة
العربية السعودية"

142

التاريخ
2002

مكان االنعقاد
المملكة المتحدة
/مانشستر

مؤتمر المحاسبة الدولي السنوي الثاني
مؤتمر العالقات المتالزمة بين العلوم –
وجهة نظر محاسبية
الندوة الحادية عشر لسبل تطوير
المحاسبة
الندوة العالمية للمحاسبة و التمويل
المؤتمر األول لحوكمة الشركات
الندوة العالمية للمحاسبة و التمويل
المؤتمر العربي األول لألفاق المستقبلية
للبحث العلمي في الوطن العربي

9

أسلوب المراجعة على أساس مخاطر
نشاط العميل في الدول النامية :الحقيقة
والواقع"
ببحث عن أساليب المراجعة في الدول
النامية
دور المعلومات المحاسبية في سوق
األوراق المالية
هل اإلفصاح لحوكمة الشركات يؤثر
على توجهات التمويل للشركات
السعودية
الممارسات الحالية و اآلفاق المستقبلية
مقومات التميز في اختبارات
المحاسبين
دراسة نقدية لممارسات برامج
الكراسي البحثية في الجامعات
السعودية كنموذج

2006

المملكة المتحدة /كاردف

2006

جامعة الملك سعود
،السعودية /الرياض

2009

ماليزيا  /كوااللمبور

2009

السعودية  /أبها

2010

اليابان /كاتكيشو

2011

األردن/الرمثا

األنشطة التدريسية
المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
محاسبة مالية )120حسب (
مراجعة خارجية )  482حسب (
دراسات متخصصة في المحاسبة ) 471حسب (
تأهيل زمالة الهيئة للمحاسبين القانونيين )483
حسب(

10

2005

تركيا-اسطنبول

الدراسات
العليا

المرحلة
الجامعية





اإلشراف على الرسائل العلمية
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سنة المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

ال يوجد
االســـــم

التوقيع

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .علي عبدهللا النودل .............................
 :د .أحمد محمد السلمان .............................
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السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

2

البيانات الشخصية
االســــم

قاسم بن محمد فالح زريقات

تاريخ ومكان الميالد

السعودية 1980

البريد اإللكتروني

qasimmz@yahoo.com

الجوال

0549285785

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

3

الجهة المانحة لها

التاريخ

التخصص

دكتوراه

محاسبة

األكاديمية العربية للعلوم
المالية والمصرفية

2006

ماجستير

محاسبة

بكالوريوس

محاسبة

األكاديمية العربية للعلوم
المالية والمصرفية
جامعو جرش

2003

التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة
التخصص الدقيق

محاسبة مالية ومراجعة
144

2002

مـجاالت االهتمام
-

التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة المحاسبة
والمراجعة
مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة
التحديات التي تواجه تطبيق معايير التقارير المالية الدولية
 IFRSفي المملكة العربية السعودية.
إصالح وتطوير التعليم المحاسبي
حوكمة الشركات Corporate Governance
قضايا الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ولجان
المراجعة

العلمية

4

السجل الوظيفي
الوظيفة

5

جهة العمل وعنوانها

أستاذ مشارك

كلية االقتصاد واالدارة  /جامعة القصيم

أستاذ مساعد

كلية االقتصاد والعلوم االدارية /جامعة جرش

محاضر

كلية االقتصاد والعلوم االدارية /جامعة جرش

التاريخ
 2011حتى اآلن
2011-2006
2006-2003

األعمال اإلدارية
واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
أستاذ مشارك في قسم المحاسبة ففي جامعة القصيم.
أستاذ مساعد في قسم المحاسبة في جامعة القصيم

أستاذ مساعد في قسم المحاسبة في جامعة جرش األهلية

محاضر متفرغ في قسم المحاسبة في جامعة جرش األهلية
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التاريخ
منذ 2011/9
منذ
2010/9/18
وحتى
.2011/9
منذ 2006/10/1
وحتى
.2010/9/30
منذ 2003/10/1
وحتى
.2006/9/30

محاضر غير متفرغ في األكاديمية العربية للعلوم الماليرة
والمصررفية ,بكالوريوس وماجستير ,عدة فصول.

6

النتاج العلمي

اسم الباحث
)الباحثين(
Zureqat,
Qasim

منشور
/
غير
منشور

عنوان البحث

The Effect of Ownership Structure on
Audit Quality: Evidence from Jordan,

زريقات ,قاسم

العالقررة بررين مقرراييس األداء المحاسرربية
ومقرراييس األداء السوقية :دليل من بورصة عمان ,

زريقات ,قاسم

أثررر دليررل الحاكميررة المؤسسررية الصررادر
عررن البنررك المركزي األردني في تحسين جودة
الحاكمية المؤسسرية في البنوك األردنية ,

تاريخ وجهة النشر

Accepted
for
Publishing,
International
Journal of Business
and Social Science,
Vol.2, No.9, May
2011, USA.

مجلة العلوم اإلدارية

واالقتصادية ،كلية

االقتصاد واإلدارة ،

اثر أستخدام نظم المعلومرات المحاسربية المحوسربة
علرى االداء المالي):دراسة ميدانية على الشركات
المساهمة العامة األردنية(,.
واقررع مق رراييس األداء فرري البن رروك
االردنيررة :دراس ررة استكشرررررافية
باالعتمررررراد علرررررى منهجيرررررة
بطاقرررررة األداء المتوازن ,
واقررع فجرروة توقعررات الترردقيق فرري البيئررة
األكاديميررة األردنية,
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جامعة القصيم .2011
المجلة األردنية في ادارة
األعمال ,الجامعة
األردنية ,المجلد ,7
العدد .2011 ,2
مجلة جامعة غزة
االسالمية ,مقبول
للنشر 2010,
مجلة البحوث التجارية
والمالية ,جامعة قناة
السويس ببور سعيد
,مقبول للنشر
.2010,
مجلة البحوث التجارية
والمالية ,جامعة قناة
السويس ببور سعيد
,مقبول للنشر
.2010,

أثررر اآلراء المعدلررة لمرردققي الحسررابات
علررى أسررعار األسهم :دليل من بورصة عمان ,
التحاسب الضريبي عن التجرارة االلكترونيرة مرن
وجهرة نظر مقدري ومدققي دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات في األردن ,
تطبيق أنظمة التكاليف على اساس االنشطة ) (ABCفي
الجامعات :حالة تطبيقية على احدى الجامعات االردنية ،

7

الدورات التدريبية

اسم
الدورة

تاريخها

عنوان الدورة

مكان انعقادها

أنظمة الجودة والتقويم البرامجي ,

.2011

جامعة القصيم ,

الفعالية الشخصية لعضو هيئةالتدريس ,
مقدمة في التعليم االلكتروني ,

.2011
.2011

جامعة القصيم,
جامعة القصيم ,

دورة مقيم ذاتي ألنظمة الرقابة,.

2010

دورة مدقق نظم معلومات معتمد,.

2010

دورة القياس والتقويم ,

.2010

مركز أساليب
ومهارات التعلم
الثقافي ,
مركز أساليب
ومهارات التعلم
الثقافي ,
جامعة جرش

دورة استخدام لروح كتراب التفراعلي .2010
وأدوات التعليم التشاركي ,
المؤتمر التردريبي " االتجاهرات الحديثرة .2010
فري قيراس األداء واشرراك المروظفين
وتطروير معايير المحاسبة والتدقيق المالي
في ظل نظم ادارة الجودة الشاملة ",

8

المجلة االردنية في
ادارة االعمال ,المجلد
 ,6العدد ,2010 ,2
ص ص .214-210
مجلة المحاسبة واالدارة
والتأمين ,جامعة
القاهرة ,مقبول للنشر
في العدد  ,74سنة
.2009
مجلة اربد للبحوث
والدراسات ,المجلد ,11
العدد  ,2008 ,2ص
ص.93-65

المؤتمرات والندوات
العلمية
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األهلية,
مجموعة كتاب
للتكنولوجيا,
مملكة المعرفة,
عمان ,األردن
,

اسم المؤتمر /
الندوة

9

التاريخ

عنوان المؤتمر /الندوة

األنشطة
التدريسية
المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
مبادئ المحاسبة 1
مبادئ المحاسبة 2
محاسبة التكاليف
المحاسبة االدارية
المحاسبة المالية المتقدمة
المراجعة الداخلية
المراجعة الخارجية
نظم المعلومات المحاسبية
المحاسبة الضريبية
مناهج البحث في المحاسبة
Advanced Cost Accounting

10

مكان االنعقاد

المرحلة
الجامعية
البكالوريويس
البكالوريويس
البكالوريويس
البكالوريويس
البكالوريويس
البكالوريويس
البكالوريويس
البكالوريويس
البكالوريويس
البكالوريويس
Master

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

التوقيع
االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .قاسم بن محمد زريقات .............................
.............................
د .أحمد محمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم :
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1

2

البيانات الشخصية
االســــم

د .احمد بن محمد سليمان السلمان

تاريخ ومكان الميالد

1386/7/1هـ  -عنيزة

البريد اإللكتروني

slman@qu.edu.sa

الجوال

0506165788

المؤهالت العلمية
التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

الدرجة العلمية
دكتوراه

فلسفة المحاسبة

جامعة فلوريدا أتالنتك ,فلوريدا,
الواليات المتحدة االمريكية

 1424هـ

ماجستير

ادارة االعمال
)تركيز محاسبة(

جامعة سانت لوس – سانت لوس
,ميررررررررزوري
,الواليررررررررات
المتحرررررررردة االمريكية
جامعة الملك سعود -فرع القصيم

 1415هـ

بكالوريوس

3

محاسبة

1409هـ

التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة
التخصص الدقيق

محاسبة مالية

مـجاالت االهتمام

تحليل التقارير المالية  ,القضايا المحاسبية المعاصرة  ,المعايير
المحاسبية )مقارنة بين المعايير المحاسبية االمريكية و الدولية
والسعودية( ؛ جودة التقارير المالية ؛ إدارة األرباح والمكاسب
النوعية ؛ حوكمة الشركات  ,ادارة المخاطر ؛ أثر المعلومات
المحاسبية واإلفصاح في أسواق رأس المال.

العلمية

4

السجل الوظيفي
149

الوظيفة
أستاذ مساعد
محاضر
معيد

التاريخ
1424هـ -حتى االن

جهة العمل وعنوانها
كلية االقتصاد واإلدارة  /بجامعة القصيم
كلية االقتصاد واالدارة  /فرع جامعة الملك

1423-1410

سعود-

5

األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
مرردير مركررز البحرروث وتنميررة المرروارد
البشرررية-كليررة االقتصاد واإلدارة بجامعة القصيم
اللجنة الدائمة للتطروير فري عمرادة خدمرة المجتمرع
بجامعرة القصيم
عضو اللجنة الدائمة الخالقيات البحرث العلمرى فري
عمرادة البحث العلمي  -جامعة القصيم
عضررو فرري تاسرريس االسررتثمار والتمويررل-
كليررة االقتصرراد واإلدارة بجامعة القصيم

6

()1433-1428
()1429-1427
()1433-1431
()1431

المشرف الرياضي بكلية االقتصاد واإلدارة

()1431-1427

رئيس قسم المحاسبة

) -1433حتى االن(

عضررو لجنررة المعيرردين -كليررة االقتصرراد
واإلدارة بجامعررة القصيم
عضو في عدد من اللجان بقسم المحاسبة

)-1433حتى االن(

النتاج العلمي

اسم
الباحث
)الباحثين(
د .احمد بن
محمد
سليمان
السلمان
د .احمد بن
محمد
سليمان
السلمان

عنوان البحث

منشور /غير منشور

تاريخ وجهة النشر

The Relation of
Firm Market Values
with reported
financial figures in
Emerging markets
تطور جودة المعلومات
المحاسبية دراسة تطبيقية
على الشركات المساهمة
السعودية بين عامي
 2001و 2008

منشور

2008
مجلة البحوث المحاسبية

منشور

2012
مجلة البحوث المحاسبية-
المجلد -11العدد الثاني

150

د.عبيد
سعد
المطيري
د.
احمد بن
محمد
سليمان
السلمان
د .احمد بن
محمد
سليمان
السلمان

INSTITUTIONAL ASPECTS
AND THE
IMPLEMENTATION OF
INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING
STANDARDS IN
SAUDI ARABIA-

منشور

تاليف كتاب تحليل
التقارير المالية -المدخل
إلى تقييم األداء المالي
للشركات

)تحت الطباعة(

الدورات التدريبية

7
اسم
الدورة

عنوان الدورة

االتجاهات الحديثة في
التدقيق والرقابة الماليه-

8

مكان انعقادها

تاريخها

ماليزيا

2012/7/1

المؤتمرات والندوات العلمية
اسم
المؤتمر /
الندوة

9

2012
Global Review of
Business and
Economic Research
• Vol. 8 • No. 2
Autumn 2012 : 167
186

التاريخ

عنوان المؤتمر /الندوة

مكان االنعقاد

األنشطة
التدريسية
المرحلة
الجامعية






المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
مبادئ المحاسبة المالية
مبادئ المحاسبة االدارية
محاسبة التكاليف
المحاسبة المتوسطة 1
المحاسبة المتوسطة 2
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الدراسات
العليا





المحاسبة المتقدمة
المحاسبة الدولية
تحليل التقارير المالية

اإلشراف على الرسائل العلمية

10

عنوان الرسالة

سنة
المنح

الدرجة العلمية

االســـــم

الكلية/الجامعة
المانحة

التوقيع

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :
د .احمد بن محمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم :

د .احمد بن محمد السلمان

............................
............................

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

البيانات الشخصية
االســــم

نزار بن صالح بن علي الشويمان

تاريخ ومكان الميالد

 1389 /8 /15هـ 1969/10/27 -م.

البريد اإللكتروني

shoieman@qu.edu.sa

الجوال

0505132477
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2

3

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

دكتوراه
ماجستير

المحاسبة
المالية
المحاسبة المالية

جامعة ويلز  -كاردف

2008

بكالوريوس

المحاسبة

جامعة الينوي– اربانا شامبين

1999

جامعة االمام محمد بن سعود )القصيم
حاليا(

1992

التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة
محاسبة مالية ومراجعة

التخصص الدقيق
مـجاالت االهتمام

-

التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة المحاسبة
والمراجعة
مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة
التحديات التي تواجه تطبيق معايير التقارير المالية الدولية
 IFRSفي المملكة العربية السعودية.
إصالح وتطوير التعليم المحاسبي
حوكمة الشركات Corporate Governance
قضايا الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ولجان
المراجعة

العلمية

4

السجل الوظيفي
الوظيفة
أستاذ مساعد
محاضر
معيد

5

جهة العمل وعنوانها
جامعة القصيم
جامعة القصيم
كلية العلوم العربية واالجتماعية -جامعة االمام محمد
بن

التاريخ
 2008حتى اآلن
2008 -1999
1999 -1992

األعمال اإلدارية
واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
153

التاريخ

وكيل قسم العلوم االدارية  -كلية العلوم العربية واالجتماعية -جامعة االمام
محمد
وكيل عمادة البحث العلمي – جامعة القصيم
عضو منتسب في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
جمعية المحاسبة األمريكية

6

النتاج العلمي

اسم الباحث )الباحثين(

عنوان البحث
تطويرالنظام المحاسبي بما يعكس المسئولية
االجتماعية للشركات المساهمة في
المملكةالعربية السعودية

الشويمان ,نزار

7
اسم
الدورة

منشور/
غير
منشور
منشور

تاريخ وجهة النشر

2011

الدورات التدريبية
تاريخها

عنوان الدورة

مكان انعقادها

تدريب مجموعة من المتدربين في دورة المنافسة
الوطنية الثانية إلعداد خطط عمل المشاريع الصغيرة
الهادفة لتشجيع الشباب على دخول العمل الحر ،
والمتبناة من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
بالتعاون مع مركز األمير سلطان للعلوم والتقنية
)سايتك( .
تدريب مجموعة من المتدربين في دورة المنافسة شهر جمادى االولى جامعة القصيم
الوطنية الثالثة إلعداد خطط عمل المشاريع الصغيرة عام  1430هـ .
الهادفة لتشجيع الشباب على دخول العمل الحر ،
والمتبناة من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
بالتعاون مع مركز األمير سلطان للعلوم والتقنية
)سايتك( .والتي أقيمت في
من  7حتى  11من
المعدة في مدينة الملك
دورة االبتكار وريادة Innovation and
شهر جمادى األولى
للعلوم
عبدالعزيز
 Entrepreneurship trainingاألعمال
1430هـ والموافق
والتقنية بالرياض في
course
 2حتى .2009/5/6
/1/28
 1430الموافق /25
2009 /1م حتى 1
 1430 /2/الموافق
 2009/1/27م .
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والتي أقيمت في
الغرفة التجارية
بالقصيم من

دورة ادارة القيادة في مؤسسات التعليم العالي والتي
نظمت واقيمت من الفترة من لعمداء ووكالء عمادات
جامعة القصيم
دورة تنمية وتطوير البحث العلمي Researchand Development Management
 Training courseالمنظمة من والتعاون مع
جامعة طيبة في الفترة م

2009/8/14-10

بجامعة برونيل بلندن

من  1حتى  5من
شهر جمادى
األخرة 1431هـ
والموافق  15حتى
.2010/5/19

قبل مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم
والتقنية بالمدينة
المنورة

التقنية العالمية في ريادة األعمال GlobalTechnology
Entrepreneurship
Workshop
خالل الفترة من -22
من قبل مركز األمير
وذلك للتدريب على تدريس مقرر ريادة األعمال
 26جمادى األولى سلمان لريادة األعمال
بالجامعات السعودية  ،والمعدة
 1431هـ  ،الموافق
بجامعة الملك سعود
بالرياض بالتعاون مع
 9 -5يونيو
شركة إنتل العالمية،
2010م.
دورة تدريبية حول "مهارات البحث النوعي" ،نظمت
عمادة التطوير
2010/3/22-20
االكاديمي بجامعة
وعقدت في
القصيم
 1430-11-20هـ في جامعة الملك سعود
ورشة عمل مشروع الخطة االستراتيجية للبحثالموافق -11-8
العلمي )سبر( والتي اقيمت
 2009م.
دورة استراتيجية النجاح في كتابة المقترحات البحثية في الفترة من -22مدينة الملك عبدالعزيز
1432 /11/ 23هـ
والتقنية
للعلوم
الذي نظمته
والموافق -30
وجامعة الملك عبدهللا
للعلوم والتقنية بمقر
2010/10/31
المدينة بالرياض.
والتي أعدتها
من
في الفترةالمشاركة بورشة عمل )سياحة مدينة عنيزة بينالغرفة التجارية
-22
الواقع والمأمول( كمتحدث في محور مؤثرات
بعنيزة في مركز ابن
/10/23
ومعوقات السياحة في المحافظة ،
صالح الثقافي
1432هـ.

8

المؤتمرات والندوات
العلمية
اسم المؤتمر /
الندوة

عنوان المؤتمر /الندوة
المؤتمر )مشاركة (:مؤتمر اإلبداع السعودي األول

التاريخ

مكان االنعقاد

مايو والذي عقد في
12
مدينة نيوكاسيل
.2007
البريطانية

المؤتمر )مشاركة(  :مؤتمر كلية التجارة بجامعة في  16مايو جريجينوق
البريطانية )شمال
كاردف والذي عقد في مدينة
2007
مقاطعة ويلز (.
هيئة سوق المال
في جمادى
عرض ورقة علمية :بحث مقدم في هيئة سوق المال
السعودية بمدينة
األولى من
السعودية بمدينة الرياض
الرياض
عام
1429هـ
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المؤتمر )مشاركة(  :المؤتمر الدولي السنوي الثامن من الفترة اثينا – اليونان
من 7-5
للمحاسبة ،
 2010/م.
المؤتمر )حضور ( :مؤتمر المعايير الدولية للمحاسبة
في الفترة والذي أقيم بمدينة
المالية والذي أقيم بمدينة طوكيو باليابان والذي نظم
من  28طوكيو باليابان
وحتى 29
بواسطة IASC Foundation: IFRS
2010 /7/
م
المؤتمر )حضور ( :مؤتمر المعايير الدولية  4منوحتى والذي نظم بواسطة
5 /7/
للمحاسبة المالية
 IIRوالذي أقيم
2011م.
بمدينة زيوريخ
بسويسرا في الفترة

9

األنشطة
التدريسية
المرحلة
الجامعية

المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها

اإلشراف على الرسائل العلمية

10

عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

التوقيع اسم
االســـــم
وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .نزار بن صالح الشويمان.........................
د .أحمد محمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم :
.........................

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

البيانات الشخصية
االســــم

د .ابراهيم بن علي بن ابراهيم اللحيدان
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2

3

تاريخ ومكان الميالد

1967 / 10 / 5م  ,البدائع

البريد اإللكتروني

allehaidan@hotmail.com

الجوال

00966506113445

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

دكتوراة

مراجعة وحوكمة
شركات

جامعة فكتوريا االسترالية

2007م

ماجستير
بكالوريس

محاسبة
محاسبة

جامعة قونزاقا االمريكية

2000م

جامعة الملك سعود – فرع القصيم

1995

التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة
التخصص الدقيق

محاسبة مالية ومراجعة

مـجاالت االهتمام
-

التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة المحاسبة
والمراجعة
مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة
التحديات التي تواجه تطبيق معايير التقارير المالية الدولية
 IFRSفي المملكة العربية السعودية.
إصالح وتطوير التعليم المحاسبي
حوكمة الشركات Corporate Governance
قضايا الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ولجان
المراجعة

العلمية

4

السجل الوظيفي
الوظيفة
استاذ مساعد
معيد

جهة العمل وعنوانها
كلية االقتصاد واالدارة – جامعة القصيم
كلية االقتصاد واالدارة – جامعة القصيم
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التاريخ
-2007اآلن
2007-1992

األعمال اإلدارية
واللجان

5

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
معيد في قسم المحاسبة في كلية االقتصاد واإلدارة في جامعة الملك
سعود
معيد في قسم المحاسبة في كلية االقتصاد واإلدارة في جامعة القصيم
استاذ مساعد في قسم المحاسبة في كلية االقتصاد واالدارة في
جامعة القصيم من 2007م الى 2008م

التاريخ
وحتى

1992م
2005م
وحتى
1992م
2005م.
2008م الى 2010م

عميد البحث العلمي في جامعة المجمعة على سبيل االعارة

من عام 2010
الى 2012م

رئيس قسم المحاسبة في جامعة المجمعة على سبيل االعارة

2010م
من
2012م
من 2012م والى
االن
من 2009م
الى 2010م.

وكيل كلية ادارة االعمال بالرس.
رئيس لجنة االعتماد االكاديمي في كلية االقتصاد واالدارة

الى

الى

عضو اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات في
جامعة المجمعة

2010م
من
2012م

عضو لجنة بدالت اعضاء هيئة التدريس والموظفين 2012م.

من 2010م الى

2012

6

النتاج العلمي

اسم الباحث )الباحثين(

ناصر خليفة و
ابراهيم اللحيدان

عنوان البحث

منشور
/
غير
منشور

قياس إدراك مسئولي االئتمان في البنوك منشور
السعودية إلجراءات المحاسبة االبتكارية

تاريخ وجهة النشر

مجلة مركز صالح
لالقتصاد
االسالمي

2012م.
ابراهيم اللحيدان

اثر حضر تقديم المراجع الخارجي خدمات
غير
المراجعة على مهنة المراجعة في المملكة
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منشور

مجلة االدارة
والحوكمة

الكندية 2012م.

اثر حضر تقديم المراجع الخارجي خدمات منشور

ابراهيم اللحيدان

اللحيدان,
ابراهيم
امجد الشرفاء ,احمد
كلبونه

مجلة
والمراجعة

غير المراجعة على جودة واتعاب المراجعة
في المملكة
المراجعة االجتماعية من منظور
منشور
مراجعي الحسابات الخارجيين :دراسة
تطبيقية على المملكة العربية السعودية /

المحاسبة
االمريكية

2012م.
المجلة العلمية لقطاع
كليات التجارة في
االزهر
جامعة

2012م.
الدورات التدريبية

7
اسم
الدورة

عنوان الدورة

تاريخها

فعالية لجان المراجعة في الشركات المساهمة
/معهد المحاسبين القانونيين في الفلبين

8

الفلبين

2011

المؤتمرات والندوات
العلمية
اسم المؤتمر /
الندوة

9

مكان انعقادها

التاريخ

عنوان المؤتمر /الندوة

مكان االنعقاد

األنشطة
التدريسية
المرحلة الجامعية
مبادئ المحاسبة

10

البكالوريوس

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

التوقيع
االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .إبراهيم بن علي اللحيدان .........................
.........................
 :د .أحمد محمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم
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السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

البيانات الشخصية
االســــم

2

عبدالرحمن بن محمد بن عبدهللا الخويطر

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية

3

التخصص

التاريخ

الجهة المانحة لها

1407هـ

البكالوريوس

المحاسبة

جامعة اإلمام  -السعودية

الماجستير

المحاسبة

جامعة ميامي -الواليات المتحدة األمريكية

1413هـ

الدكتوراه

المحاسبة

جامعة ويلز -كاردف – المملكة المتحدة

1427هـ

التخصص ومجاالت االهتمام
المحاسبة
المحاسبة المالية واالجتماعية والبيئية

التخصص الدقيق
مـجاالت االهتمام العلمية

4

المحاسبة االجتماعية والبيئية واالفصاح ,التعليم المحاسبي
وتطويره ,المراجعة ومعاييرها ,نظرية المحاسبة ,المصارف
االسالمية

السجل الوظيفي
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ
1431/1/26 – 1429/1/27
هـ

وكيل عمادة القبول والتسجيل

جامعة القصيم

رئيس قسم المحاسبة

كلية االقتصاد واإلدارة – جامعة القصيم

أستاذ مساعد

كلية االقتصاد واإلدارة – جامعة القصيم

محاضر

جامعة اإلمام ثم جامعة القصيم

معيد

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -القصيم

كاتب

وزارة الزراعة والمياه – فرع عنيزة
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1429/3/15
–
1427/11/28
1427/4/24هـ  -اآلن
1427/4/23 – 1414/7/7
هـ
1414/7/6 – 1407/12/28
هـ
1404/3/8 -1400/4/7
هـ

5

األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
رئيس مركز اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بمحافظة
عنيزة

محرم  1432هـ حتى
االن

عضو لجنة معايير المراجعة – الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
عضو لجنة اإلشراف على اختبارات جامعة الملك فيصل – نظام االنتساب المطور –
مركز بريدة

1430/9/8هـ حتى
اآلن.
1431/2/8هـ حتى
االن.

عضو المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي )قياس( – عضو لجنة مركز
اختبار القصيم

عام 1427-26هـ حتى
اآلن

رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة وتدقيق الخطط الدراسية لكليات البنات بجامعة القصيم

6

األبحاث العلمية المنشورة
اسم الباحث
)الباحثين(
عبدالرحمن بن
محمد الخويطر
عبدالرحمن بن
محمد الخويطر

7

1429/4/6هـ -
1430/4/5هـ.

عنوان البحث والناشر والتاريخ
بحث مقدم للندوة العاشرة لسبل تطوير المحاسبة المعقودة في  19-18شعبان 1424
هـ الموافق  15-14أكتوبر 2003م بفرع جامعة الملك سعود بالقصيم  ,عنوان
البحث "المحاسبة واإلفصاح البيئي بالمملكة العربية السعودية" ص ص .349 -317
بحث بعنوان " إطار عملي لتحسين الجودة المستمر في نشاط توفير الخدمات
الصيدلية" مجلة اإلدارة العامة ,المجلد  ,34العدد  ,2ص ص,372-345
1415/4هـ الموافق 1994/9م.

الخبرة التدريسية:
مبادئ المحاسبة المالية ,المراجعة الداخلية ,المراجعة الخارجية ,نظم المعلومات المحاسبية ,نظرية المحاسبة
,الموازنات التخطيطية ,دراسات الجدوى االقتصادية ,مناهج البحث ,مبادئ اإلحصاء.

8

معلومات أخرى
أ -تم الحصول على دبلوم عالي في طرق البحث في العلوم االجتماعية من جامعة ويلز – كاردف بتاريخ
2001/7م.
ب -تم االلتحاق بست من الدورات المتقدمة والخاصة باستخدام برامج الكمبيوتر شملت ميكروسفت وورد
وميكروسوفت بوربوينت وميكروسوفت أكسس وبرنامج فوتوشوب في جامعة ويلز – كاردف.

التوقيع اسم
االســـــم
وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .عبد الرحمن الخويطر.................
..................
 :د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم
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السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

البيانات الشخصية
فهد بن سليمان بن محمد النافع

االســــم
تاريخ ومكان الميالد

2

البريد اإللكتروني

f.alnafea_1509@yahoo.com

الجوال

0503185000

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية
دكتوراه
ماجستير
بكالوريوس

3

التخصص
محاسبه
محاسبه
محاسبه

التاريخ

الجهة المانحة لها
لفبره )بريطانيا(

2005

إسكس )بريطانيا(

1996

اإلمام محمد بن سعود-فرع القصيم

1992

التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة

4

التخصص الدقيق

تعليم محاسبي

مـجاالت االهتمام
العلمية

المحاسبة المالية – الحوكمة – الزكاة والضرائب

السجل الوظيفي
جهة العمل وعنوانها

الوظيفة

التاريخ

أستاذ مساعد

جامعة القصيم

2006م

محاضر

جامعة اإلمام )فرع القصيم(

1996م

162

معيد

5

1992م

جامعة اإلمام )فرع القصيم(

األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
مقررا ونائبا للمشرف على صحيفة الجامعة.
أمين عام الهيئة المشرفة على كرسي صحيفة الجزيرة للدراسات اإلعالمية بالجامعة.
كلف من قبل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية على موسوعة القصيم لألعالم
كلف من قبل الجامعة لوضع مقترح للمركز إلعالمي في الجامعة.
مشرفا على دورات عمادة خدمة المجتمع بالجامعة المتعلقة بالتخصصات في
كلية االقتصاد واإلدارة.

6

النتاج العلمي

اسم الباحث )الباحثين(

7
اسم
الدورة

عنوان البحث

منشور /غير
منشور

تاريخ وجهة النشر

الدورات التدريبية
تاريخها

عنوان الدورة
دورة" اإلدارة العامة أهدافها وعناصرها"
قددمت لمتدربين جدد في هيئة األمدر
بدالمعروف والنهدي عن المنكر بالقصيم
دورة "اإلدارة والتخطددديط اإلسدددتراتيجي"
قددددمت لجميع مدراء فروع مكاتب الدعوة
في هيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بالسعودية.
دورة "كيف تديرين منشأة تعليمية" في تعليم
البنات بالقصيم.
ق ددم ع ددد لمحاض درات ودورات إعالمي
دة تابعدددة لنشدداطات كرسددي الجزيددرة
للدراسددات اإلعالميددة بالجامعة.
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مكان انعقادها
هيئة األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
بالقصيم
هيئة األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
بالقصيم
تعليم البنات بالقصيم.

جامعة القصيم

8

المؤتمرات والندوات العلمية
اسم
المؤتمر /
الندوة

9

عنوان المؤتمر /الندوة

مكان االنعقاد

التاريخ

األنشطة
التدريسية
المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
جميع المواد المحاسبية

10

المرحلة
الجامعية
البكالوريس

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .فهد النافع
 :د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

سنة
المنح

التوقيع
............................
............................

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

164

الكلية/الجامعة
المانحة

1

2

البيانات الشخصية
االســــم

محمد بن عبدهللا محمد الشتوي

تاريخ ومكان الميالد

القصيم – المذنب ص.ب 987

البريد اإللكتروني

shetoie@qu.edu.sa

الجوال

0556081116

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

3

الجهة المانحة لها

التخصص

التاريخ

دكتوراه

محاسبة

بوترا الماليزية

2011

ماجستير

محاسبة

جامعة الملك سعود

2003

بكالوريوس

محاسبة

جامعة االمام محمد بن سعود

1995

التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة
التخصص الدقيق

محاسبة مالية ومراجعة

مـجاالت االهتمام

 التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعةحوكمة الشركات - Corporate Governance
 -قضايا الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ولجان المراجعة

العلمية

4

السجل الوظيفي
جهة العمل وعنوانها

الوظيفة

التاريخ

أستاذ مساعد

جامعة القصيم

 1433حتى اآلن

محاضر

جامعة القصيم

1433-1425

معيد

جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

1425-1417

165

األعمال اإلدارية
واللجان
التاريخ

5

 اللجان والمهام/مسمى العمل اإلداري

النتاج العلمي
منشور
/
غير
منشور

تاريخ وجهة النشر

غير
منشور

2011

اسم الباحث
()الباحثين

عنوان البحث

منشور

African Journal of
Business Management
Vol.5 (27), pp. 1118911198, 9 November, 2011

“ The impact of Internal Audit Function on the
Financial Reporting Quality Among Saudi Listed
Companies”,

., “INTERNAL AUDIT CONTRIBUTION TO EXTERNAL
AUDIT
OF FINANCIAL STATEMENTS: EVIDENCE FROM SAUDI
ARABIA”

lShetwi, M.,
Shamsher,
M., Taufiq, H.,
and
Zulkarnain,
M.,,
AlShetwi, M.,
Shamsher,
M., Taufiq, H.,
and
Zulkarnain, M

الدورات التدريبية
مكان انعقادها

تاريخها

عنوان الدورة

التاريخ

 الندوة/عنوان المؤتمر

166

7

اسم
الدورة

المؤتمرات والندوات العلمية
مكان االنعقاد

6

/ اسم المؤتمر
الندوة

8

The impact of Internal Audit Function on the
Financial Reporting Quality Among Saudi Listed
Companies” paper

”)(2011

presented at the
14th International
Business
Research
Conference,
April, Dubai,
UAE.

األنشطة
التدريسية

9

المرحلة
الجامعية
البكالوريوس
البكالوريوس
الماجستير

المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب
نظم المعلومات المحاسبية
محاسبة التكاليف المتقدمة
اإلشراف على الرسائل العلمية

10

عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

التوقيع
االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .محمد الشتوي...........................
.........................
 :د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

البيانات الشخصية
االســــم

أحمـــــــد محروس أبــــــــــــورية
167

2

تاريخ ومكان الميالد

 20ابـــــــــــريل 1958

البريد اإللكتروني

a_abouraya@hotmail.com

الجوال

0568491179

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية
بكالوريوس تجارة
ماجستير
محاسبة
دكتوراه
محاسبة

3

الجهة المانحة لها

التخصص

التاريخ

محاسبة

كلية التجارة -جامعة اسكندرية

1980

تكاليف

كلية التجارة – جامعة اسكندرية

1989

محاسبة ادارية

كلية التجارة – جامعة اسكندرية

2006

التخصص ومجاالت االهتمام
المحاسبـــــــــــة

4

التخصص الدقيق

المحاسبة اإلداريـــــــــــــــــة

مـجاالت االهتمام
العلمية

محاسبة تكاليف – المحاسبة اإلدارية  -المحاسبة الماليــــــــــــة

السجل الوظيفي
الوظيفة
معيـــــــــد
مدرس مساعد
مدرس

جهة العمل وعنوانها
كلية التجارة – جامعة االسكندرية
كلية التجارة – جامعة اسكندرية
كلية التجارة – جامعة اسكندرية

168

التاريخ
اكتوبر 1982
اكتوبر 1989
مارس 2006

5

األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
عضوية لجنة تطوير المنهجيات – قسم المحاسبة – كلية االقتصاد
عضوية النشاط االجتماعي – لجنة النشاط الطالبي – جامعة القصيم
مرشــد اكاديمي – قسم المحاسبة – كلية االقتصاد واالدارة  -القصيم

6

النتاج العلمي

اسم
الباحث
)الباحثين(

عنوان البحث
المحتوي المعلوماتي
لتقرير مراقب الحسابات
برأي معاكس -دراسة
حالة

7

2

8

منشور /غير منشور
بحث غير منشور
– الجهاز المركزي
للمحاسبات

تاريخ وجهة النشر
2008

الدورات التدريبية

اسم
الدورة
1

 1432هـ حتي
اآلن
1433|1432هـ
1433|4|11هـ

عنوان الدورة
معالجة استهالك األصول
الثابتة بين المعايير
المحاسبية وقانون
الضريبة علي الدخل
المصري
دورات تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس

تاريخها

مكان انعقادها

يناير 2008

مصلحة الضرائب علي
المبيعات  -اسكندرية

فبراير 2006

جامعة االسكندرية

المؤتمرات والندوات العلمية

169

اسم
المؤتمر /
الندوة
1

2

3

-4

-5

9

عنوان المؤتمر /الندوة

مكان االنعقاد

التاريخ

كلية التجارة – جامعة
عين شمس

الفحص الضريبي في مايو 2007
ضوء معايير المحاسبة
المصرية وقانون
الضريبة علي الدخل
يوليو 2006
تعزيز القدرة التنافسية ,
|
االستراتيجيات
والسياسات | واالليات
نحو صياغة جديدة مايو 2009
لدور الدولة في
االقتصاد الوطني في
ظل االزمة المالية
العالمية
القرارات الملكية الكريمة ديسمبر 2011
في قطاعي العمل
واالسكان  :الرؤي
واآلليات
مايو 2012
معايير التقارير المالية
الدولية – الفرص
والتحديات

كلية التجارة – جامعة
االسكندرية
كلية التجارة – جامعة
اسكندرية

كلية االقتصاد واالدارة –
جامعة القصيم

كلية االقتصاد واالدارة –
جامعة القصيم

األنشطة
التدريسية
المرحلة
الجامعية




المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
المحاسبة المالية المتقدمة
مبادئ المحاسبة المالية
محاسبة الشركات ) متوسطة ( 2
محاسبة تكاليف
محاسبة إدارية متقدمة
محاسبة ضريبيــــــة

الدراسات
العليا
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اإلشراف على الرسائل العلمية

10

الدرجة العلمية

عنوان الرسالة
دراسة العوامل المؤثرة علي قرار تبني
الشركات مدخل التكلفة المستهدفة في
قطاع الصنــاعة بمصر.
فاعليــة أحكام قانون الضرائب علي
الدخل رقم  91لسنة  2005في
مجال الحوكمة

سنة المنح

ماجستير

يناير
2011

ماجستير

يوليو
2011

الكلية/الجامعة
المانحة
كلية التجارة –
جامعة
اسكندرية
كلية التجارة –
جامعة
اسكندرية

التوقيع
االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د أحمد محروس أبورية...............................
............................
 :د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس
1

البيانات الشخصية
االســــم

خالد حمد التركي

تاريخ ومكان الميالد

عنيزة -المملكة العربية السعودية

البريد اإللكتروني

ktrky@qu.edu.sa
171

الجوال

0555132301

المؤهالت العلمية
التاريخ

الجهة المانحة لها

التخصص

2

الدرجة العلمية

February Faculty of Business and Law, Victoria Accounting
2002 – university- Australia (Full time).
November
2006
May 1999 –
Accounting
School of Business and
March 2001
Administration, Gonzaga

Doctor of
Philosophy

Master of
Accountancy,

University – United States of
America (Full Time).
May 1998 –
March 1999
September
1992 – June
1996

Gonzaga University –United States of Accounting
America (Full Time).
Faculty of Economic and Accounting
Administration, King Saud University,
Saudi Arabia

English Diploma
- Bachelor of
Accounting

التخصص ومجاالت االهتمام

3

محاسبة
محاسبة مالية ومراجعة

التخصص الدقيق

 التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة- Corporate Governance حوكمة الشركات
 قضايا الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ولجان المراجعة-

مـجاالت االهتمام

العلمية

السجل الوظيفي
التاريخ
February 2002
– November
2006

جهة العمل وعنوانها
Faculty of Business and Law,
Victoria university- Australia (Full
time).

172

الوظيفة
Doctor of
Philosophy

4

May 1999 –
March 2001

School of Business and
Administration, Gonzaga University
– United States of America (Full

Master of
Accountancy,

May 1998 –
March 1999

Gonzaga University –United States of
Time). America (Full
Time).

English Diploma

September
1992 – June
1996

Faculty of Economic and
Administration, King Saud University,
Saudi Arabia

- Bachelor of
Accounting

األعمال اإلدارية
واللجان
التاريخ

 اللجان والمهام/مسمى العمل اإلداري

March 2012 – Present, Dean, Faculty of Business Administration,
Qassim University, Saudi Arabia
2011 – Present, Board Member, Alber Association–
Saudi Arabia.
March 2010 – , Assistant General Manager, Al-Rajhi Bank, Saudi
July 2011
Arabia
,2010 – 2008 Vice Dean, Buraydah Community College, Qassim
University, Saudi Arabia
– 2010 – 2008 Head of the Applied and Neutral Science
Department (Computer Science Program),
Boraydah Community College, Qassim University,
Saudi Arabia.
2006 - Present, Assistant Professor, Accounting
Department, Faculty of Economic and
Administration, Qassim University
,2006 - 2003 Lecturer, Accounting Department, Faculty of
Economic and Administration, Qassim University

173

5

2003 - 1996 , Lecturer, Accounting Department, Faculty of
Economic and Administration, King Saud
University
Presen – 2012

Chairman, College of Business Administration
)Council, Qassim University, (t

2012 – 2011(

Head, Student Academic Isuues Committee,
Faculty of Business and Economics, Qassim
)University,

2012 – 2011(

Member, Quality Assurance Committee, Faculty
)of Busines and Economics, Qassim University,

2010-2008( Head, the Electronic Learning Unit, Buraydah
Community College, Qassim University,
2010-2008( Head, the Committee for Students Academic •
Issues, Buraydah Community College, Qassim
University,
2010 -2008(

Head, the Supervision Committee for
Examination, Buraydah Community College,
)Qassim University,

2008-2006(

Coordinator, the Supervision Committee for
Examination, the Faculty of Economic and
)Administration, Qassim University,
Member, the Interviewing Committee for
Admission, the Faculty of Economic and
Administration, King Saud University, (2002).
Member, the Supervision Committee for
Examination, the Faculty of Economic and
Administration, the King Saud University (1996
.)1998
174

النتاج العلمي

تاريخ وجهة النشر
مؤمتر التقارير املالية الدولية
يف
 يف2012  مايو2-1
،كلية االقتصاد واإلدارة
جامعة ال
 الغرفة, هـ1431/1/4-2
التجارية الصناعية بمنطقة
.القصيم

working paper.

2010 working
paper
2010Alturki,
Khalid Hamad
working ".2009
paper
Journal of
Economics and
Administrative
Sciences, Volume
.1: 109-123
PhD Thesis2006

منشور
غير/
منشور
منشور

عنوان البحث
"تطوير منهجيات التعليم احملاسيب يف اجلامعات السع ودية يف
 وجهة نظر:ضوء متطلبات معايري التقارير املالية الدولية1.
. أكادميية" حبث سيتم تقدميه يف قصيم

6

اسم الباحث
()الباحثين
 خالد،الرتكي
 عبيد،محد
بن سعد
، املطريي
)2012(

منشور

 ورقة عمل,"( "األبعاد االقتصادية والتقنية للعمل عن بُعد2009)
“ ”منتدى العمل عن بعد:مقدمة ل

, 2010, "Do Shareholders Exercise .1 their
Rights in Saudi Arabia?"
, "What Do Boards Do? Evidence from
Saudi Arabia."
, 2010, "Audit Committee and Internal
Audit: the Case of Saudi Arabia." working
paper
, , "Disclosure in the Saudi Joint Stock
Corporation:
Mystery
versus
Transparency
, "Do Banks in Australia and Saudi .7
Arabia
Disclose
Value
Reporting
Information,”

Alturki, Khalid Hamad, , "Corporate .8
Governance in Saudi Arabia: Overview
.and Empirical Investigation",

175

 محمد,البنا
 خالد,مصطفى
حمد التركي
سامي,
عبدالوهاب
,سعفان

Alturki,
Khalid
Hamad
Alturki,
Khalid
Hamad,
Alturki,
Khalid
Hamad
Alturki,
Khalid
Hamad
Alturki,
Khalid
Hamad,
2008
Alturki,
Khalid
Hamad,
2006

الدورات التدريبية
مكان انعقادها

تاريخها

عنوان الدورة

اسم
الدورة

المؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد

التاريخ

 الندوة/عنوان المؤتمر

Asia Pacific
University –
Japan (January

International Winter Conference on •
Business and Economics Research –
Graduate School of Management of
)Ritsumeikan

College of
Business and
Economics of
Qassim
University,
Saudi Arabia –
(January 2012
Qassim
Chamber –
Saudi Arabia –
(December
2009

International Financial Reporting
Standards (IFRS) Conference:
Challenges and Opportunities –
College of Business and Economics of
Qassim University, Saudi Arabia –
)(January 2012

The National
Center
for
Elearning
and
Distance Learning
– Saudi Arabia
(November 2008

Optimizing your E-learning Strategy –
)

Telework: Challenges and
)Opportunities –

176

7

اسم
/ المؤتمر
الندوة

8

the Qassim
University – Saudi
Arabia (October
)2008
Malaysian Open
University –
Malaysia (July

The Jusur Program – •

)E-learning Management –•

177

2008

9

• The technical rehabilitation for
– )academic staff

the Qassim
University – Saudi
Arabia (2006

• The First Corporate Governance
– )Conference

King Saud
University – Saudi
Arabia (2003

األنشطة
التدريسية

المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب
نظم المعلومات المحاسبية
محاسبة التكاليف المتقدمة
10

المرحلة
الجامعية
البكالوريوس
البكالوريوس
الماجستير

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

التوقيع
االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د .خالد التركي.......................
.........................
 :د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

178

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

2

3

البيانات الشخصية
االســــم

منصور عثمان محمد الضويحي

تاريخ ومكان الميالد

1387/7/1هـ الموافق  1967-10-5م

البريد اإللكتروني

thaoiehie@qu.edu.sa

الجوال

0505123445

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

البكالوريوس

المحاسبة

جامعة االمام محمد بن سعود
االسالمية

1989

الماجستير
الدكتوراه

المحاسبة
المحاسبة

جامعة الملك سعود
جامعة كاردف – المملكة المتحدة

1994
2003

التخصص ومجاالت االهتمام
المحاسبة

4

التخصص الدقيق

محاسبة حكومية

مـجاالت االهتمام
العلمية

المحاسبة وتقييم األداء في المنظمات الحكومية وغير الهادفة للربح

السجل الوظيفي
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها
179

التاريخ

معيد
محاضر
أستاذ مساعد

5

جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
جامعة القصيم

1994-1989
2003-1994
 2004حتى اآلن

األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
عضو قسم المحاسبة في جامعة القصيم

2010-2004

رئيس قسم المحاسبة – جامعة القصيم

2007-2006

عضو مجلس كلية االقتصاد واإلدارة في جامعة القصيم

2007 - 2006

عميد كلية ادارة األعمال – جامعة المجمعة

2012 - 2011

عضو مجلس قسم المحاسبة في جامعة القصيم

 -2012حتى اآلن

عضو مجلس صندوق الطالب بجامعة القصيم

2008م

رئيس لجنة التنمية المحلية بجامعة المجمعة

2012 - 2011

رئيس لجنة الجداول والعمل االضافي والساعات الزائدة بجامعة المجمعة

2012 - 2009

رئيس لجنة الميزانية بجامعة المجمعة.

2011

رئيس مركز البحوث اإلدارية واإلنسانية بجامعة المجمعة

2011

عضو لجنة الخطط الدراسية بجامعة المجمعة

2013/2012م

عضو لجنة التعاقد بجامعة المجمعة

6

النتاج العلمي

اسم الباحث
)الباحثين(
.1منصور
الضويحي
.2منصور
الضويحي

7

منشور
/غير
منشور

عنوان البحث

تاريخ وجهة النشر

غير
منشور
غير
منشور

الكفاءة والفعالية في
جمعيات تحفيظ القرآن الكريم
المحاسبة االدارية في
قطاع البلديات السعودي

الدورات التدريبية
اسم
الدورة

تاريخها

عنوان الدورة

180

مكان انعقادها

المشاركة في تقديم ورشة عمل في
المنافسة الوطنية لتمويل والمحاسبة عن
المشروعات الصغيرة والتي انعقدت تحت
رعاية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
في جامعة
القصيم  -كلية الشريعة -5-20.
2010م.

محاسبة
وتمويل
المشروعات
الصغيرة

8

الغرفة التجارية –
محافظة المجمعة

2010

المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر /
الندوة
الرقابة في
القطاع الحكومي

التاريخ

عنوان المؤتمر /الندوة

حضور ندوة ديوان الرقابة العامة 2009م
"المنظمة من قبل معهد اإلدارة

مكان االنعقاد
معهد اإلدارة العامة -
الرياض

العامة – الرياض

المحاسبة
سلسلة ندوات
تطوير
المحاسبة
IFRS
9

تطوير المحاسبة بدول مجلس 2011
التعاون الخليجي
حضور الندوات للمحاسبة المنعقدة ، 1996 ،1990
2008 ،2004
في رحاب جامعة الملك سعود

معايير التقارير المالية الدولية

جامعة الملك سعود -الرياض.

جامعة القصيم

2012

األنشطة
التدريسية

المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
مبادئ المحاسبة المالية )(1
المحاسبة الحكومية
محاسبة التكاليف
مبادئ المحاسبة اإلدارية
نظرية المحاسبة
المحاسبة المتخصصة
محاسبة الضريبة والزكاة
10

جامعة قطر

الدراسات
العليا

المرحلة
الجامعية

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

181

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

التوقيع
االســـــم
..
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .منصور الضويحي............................
............................
 :د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

2

البيانات الشخصية
االســــم

إبراهيم مصطفي اسماعيل السويطي

تاريخ ومكان الميالد

1969-5-5

البريد اإللكتروني

Ibrahimsweiti@yahoo.com

الجوال

0537013185

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

3

التخصص

دكتوراه

محاسبة

ماجستير
بكالوريوس

محاسبة
محاسبة

الجهة المانحة لها

التاريخ

األكاديمية العربية للعلوم
المالية والمصرفية

2009

جامعة جودبور
جامعة اندرا

1994
1992

التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة
التخصص الدقيق

محاسبة مالية ومراجعة

مـجاالت االهتمام

حوكمة الشركات - Corporate Governance
 -قضايا الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ولجان المراجعة

العلمية

182

4

السجل الوظيفي
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

أستاذ مساعد
محاضر

التاريخ

كلية فلسطين التقنية
المعهد العالي للمهن الشاملة-جامعة الخليل-كلية
فلسطين

فلسطين
ليبيا-فلسطين

معيد

األعمال اإلدارية
واللجان

5

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام

6

 .1عضو جمعية األكاديميين-فلسطين

2011

.2عضو جمعية الخبراء العرب-فلسطين

2000

النتاج العلمي

اسم الباحث
)الباحثين(

منشور /غير
منشور

عنوان البحث

السويطي ،ابراهيم
مصطفي

"/اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة
المالية على النمو والبطالة والفقر في العالم
العربي"

السويطي ،ابراهيم
مصطفي
السويطي ،ابراهيم
مصطفي

اثر أنظمة المعلومات المحاسبية على
مصداقية التقارير المالية
تطبيق أنظمة المعلومات المحاسبية اإللكترونية
وعالقتها في التخطيط المالي

السويطي ،ابراهيم
مصطفي

)من وجهة نظر المديرين الماليين(
االلتزام بالشفافية المحاسبية.
دراسة تجريبية للشركات المدرجة في سوق فلسطين
لألوراق المالية.

7

التاريخ

الدورات التدريبية

183

تاريخ وجهة النشر
الملتقى الدولي الثاني المنعقد
في معهد العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم
التسيير/المركز الجامعي
بالوادي/الجزائر2012
2008
2012

2009

اسم
الدورة

8

عنوان الدورة

تاريخها

إدارة الموارد المالية –وزارة الصحة –
فلسطين
التدقيق الداخلي وأهميته -وزارة الحكم
المحلي
التعليم المتمحور من المشكلة )(PBL

1999

توريدات البنك الدولي

2006

بناء القدرات األكاديمية

2010

فلسطين
فلسطين

التاريخ

عنوان المؤتمر /الندوة
The impact of Internal Audit Function on the
Financial Reporting Quality Among Saudi Listed
Companies” paper

”)(2011

مكان االنعقاد
presented at the
14th International
Business
Research
Conference,
April, Dubai,
UAE.

األنشطة
التدريسية

المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
مبادئ المحاسبة المالية
محاسبة التكاليف
المحاسبة االدارية
تحليل التقارير المالية
المحاسبة الحكومية
المحاسبة المالية المتقدمة
10

فلسطين
فلسطين
فلسطين

المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر /
الندوة

9

مكان انعقادها

المرحلة
الجامعية
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

184

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

التوقيع
االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د .إبراهيم مصطفى لسويطي .......................
.........................
 :د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

البيانات الشخصية
االســــم

د .احمد عبد الكريم محمد الحركان

تاريخ ومكان الميالد

1971/12/08م

الحالة االجتماعية

متزوج واب ألربعة أطفال ولدين وبنتين

الــعـنوان

عنيزة
ص.ب1504 :

2

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية
شهادة البكالوريوس

دبلوم في اللغةاالنجليزية
-دبلوم

الماجستير

الجهة المانحة لها

التخصص
المحاسبة بتقدير ممتاز

التاريخ

جامعة اإلمام محمد بن سعود 1418ه
اإلسالمية ،فرع القصيم ،كلية
العلوم العربية و االجتماعية ،

تعلم اللغة االنجليزيةلألغراض
األكاديمية
-علوم وطرق البحث العلمي

المحاسبة المالية
"اثر تقنية المعلومات على
عمل المراجعة الداخلية في
الشركات السعودية".

185

من جامعة اسكس في 1422/5/30همقاطعة كولشستر في
بريطانيا
جامعة كاردف في مقاطعة ويلز 1424/4/1هـالبريطانية.
جامعة ساوثهمبتون في بريطانيا

1423 /6/30هـ

شهادة الدكتوراه

3

المحاسبة المالية
"دراسة استكشافية لمدى
تطبيق نظام حوكمة الشركات
في الشركات المساهمة
السعودية"

جامعة كاردف في مقاطعة ويلز
البريطانية .

1426 /12/15هـ

التخصص ومجاالت االهتمام
المحاسبة
المالية

حوكمة الشركات

التخصص الدقيق
مـجاالت االهتمام العلمية

4

السجل الوظيفي
الوظيفة

5

البحث العلمي

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

أستاذ مساعد

جامعة القصيم ,كلية االقتصاد واإلدارة ,قسم المحاسبة

1427 /1/21هـ

معيدا

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ,فرع القصيم,

 1419 /1/1إلى
1420 /10/5هـ

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
وكيال لعمادة البحث العلمي للبحوث التطبيقية في جامعة القصيم لمدة سنتين .

التاريخ
1428/2/17هـ

الى الوقت
الحالي
 -في 1430/2/17هـ تم تجديد تعيني وكيال لعمادة البحث العلمي للبحوث التط

6

األبحاث العلمية المنشورة
اسم الباحث )الباحثين(
احمد الحركان

عنوان البحث والناشر والتاريخ
" تطبيررق نظررام حوكمررة الشررركات وأثررره علررى تحديررد
أتعرراب المراجررع الخررارجي فرري الشررركات المسرراهمة
السررعودية " .مجلررة كليررة االقتصرراد واإلدارة ,جامعة القصيم
.2007,

186

احمد الحركان

احمد الحركان فتحي
السوافيري

احمد الحركان فتحي
السوافيري
7

تطروير القياس المحاسبي لمردخل القيمة المضافة بغررض زيادة فعالية
المحاسبة البيئية )تطبيق على بعض المصانع في منطقة القصريم (.مجلرة
كلية االقتصاد واإلدارة ,جامعة القصيم .2010,
تطررروير أنظمرررة إدارة التكررراليف فررري المستشرررفيات
الحكوميرررة السرررعودية بغررض زيادة فعالية األداء وأدوات التقييم
– مرع التطبيق على منطقة القصيم .مجلة كلية االقتصاد واإلدارة ,جامعة
القصيم .2009,
تطوير القياس المحاسبي لمدخل القيمة المضافة بغرض زيادة فعالية
المحاسبة البيئية

األنشطة التدريسية
المقررات التدريسية التي ساهم في
تدريسها

المرحلة
الجامعية

الدراسات
العليا

محاسبة حكومية ,محاسبة شركات  ,1ومحاسبة شركات 2
المحاسبة اإلدارية والموازنات ,المحاسبة المالية ,ومحاسبة
التكاليف

10

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

االسمالتوقيعالتاريخ
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .أحمد الحركان .............................
 :د .أحمد السلمان .............................
اسم وتوقيع رئيس الــقســم
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السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

2

البيانات الشخصية
االســــم

عبدهللا بن إبراهيم بن عبدالعزيز المشيقح

تاريخ ومكان الميالد

1389/7/1هـ 1969/9/13،مـ القصيم

البريد اإللكتروني

moshiqah@qu.edu.sa

الجوال

0505148000

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية
دكتوراه
ماجستير
بكالوريوس

3

الجهة المانحة لها

التخصص

جامعة فلوريدا أتالنتيك ،الواليات المتحدة
األمريكية

مراجعة
داخلية
محاسبة
محاسبة

التاريخ
2006م

جامعة قونزاقا ،الواليات المتحدة األمريكية

1998م

كلية االقتصاد و اإلدارة ،جامعة الملك سعود

1994م

التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة
التخصص الدقيق

مراجعة داخلية

مـجاالت االهتمام
-

-

جودة التعليم المحاسبي
مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة
التحديات التي تواجه تطبيق معايير التقارير المالية الدولية
 IFRSفي المملكة العربية السعودية.
إصالح وتطوير التعليم المحاسبي
حوكمة الشركات Corporate Governance
قضايا الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ولجان المراجعة

العلمية
188

4

السجل الوظيفي
الوظيفة
مستشار غير متفرغ للتطوير اإلداري
واالعتماد األكاديمي،

عميد عمادة ضمان الجودة
واالعتماد
أستاذ مساعد
محاضر
معيد

5

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

جامعة تبوك  -2012،حاليا .

 2012حتى اآلن

جامعة القصيم

 2012حتي االن

كلية االقتصاد و اإلدارة ،جامعة القصيم

 2006حتي االن

مدرسة المحاسبة ،كلية اإلدارة ،جامعة فلوريدا
أتالنتيك
كلية االقتصاد و اإلدارة ،جامعة الملك سعود

2006-2001

2001-1994

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
عضو اللجنة الدائمة الختيار المرشحين للترقية للوظائف المصنفة
من الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة ,جامعة القصيم.
عضو اللجنة المكلفة بوضع نماذج التقويم الذاتي وفريق التقويم الذاتي
في جامعة القصيم .اإلنتاج ,كلية االقتصاد وإلدارة.
رئيس لجنة تطوير خطة قسم نظم المعلومات اإلدارية وإدارة
رئيس فريق العمل االستراتيجي لكلية االقتصاد واإلدارة المكلف
بوضع الخطة اإلستراتيجية للكلية وتطوير برامج األقسام
العلمية.
رئيس لجنة التقويم المؤسسي المنبثقة من المشروع التطويري لجامعة
القصيم.
عضو مجلس وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية
االقتصاد واإلدارة ,جامعة القصيم.
عضو اللجنة الرئيسية الدائمة للتخطيط االستراتيجي لجامعة
القصيم.
عضو اللجنة التنفيذية لمشروع الخطة اإلستراتيجية لجامعة القصيم.
عضو اللجنة العليا لالعتماد األكاديمي المؤسسي الرسمي في
جامعة القصيم.
رئيس لجنة التنسيق والصياغة لمشروع االعتماد األكاديمي
المؤسسي الرسمي في جامعة القصيم
عضو لجنة البنية التحتية المساندة في مشروع االعتماد األكاديمي
المؤسسي الرسمي في جامعة القصيم.
المشاركة "كمراقب" مع فريق المراجعين الدوليين لالعتماد
األكاديمي المؤسسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ,تحت
إشراف الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي .2010,
عضو اللجنة المحلية لالنتخابات البلدية بمنطقة القصيم
.2011,
189

التاريخ
-

2007
2008
2009
2010

2011

2012
2012
2012
2013
2013

محكم بمسابقة األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي بمنطقة القصيم )بحث
. 2012,  موهبة,(علمي
.2012,  جامعة القصيم,عضو اللجنة الدائمة للجودة والتطوير
. 2012, عضو فريق التقويم األكاديمي لكليات جامعة القصيم
محكم بمسابقة األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي بمنطقة القصيم )بحث
2013,  موهبة,(علمي
عضو اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ توصيات واقتراحات
المحكمين النهائية لمشروع االعتماد األكاديمي المؤسسي
.2013,

النتاج العلمي
تاريخ وجهة النشر
Decision ,
Sciences Institute
Conference, San
.Francisco, 2001
Dissertation,
Florida Atlantic
University, 2006
Journal of
Economics and
Administrative
Sciences, Vol. 1
No. 1, 2007.
Journal of ,
Economics and
Administrative
Sciences. F.R,
.Vol. No., 2011

6

منشور
عنوان البحث
غير منشور/
 منشورComputer Anxiety: Effect on Decisions
to Attend Internet-Based Courses and
Self-Assessment of Performance

اسم الباحث
()الباحثين
Almoshi
aqah.Ab
dallah

 غيرمنشورThe Effect of Self-Efficacy on the
Decisions to Enroll and Succeed in
Internet Accounting Courses,
 منشورComputer Anxiety: Effect on Decisions
to Attend Internet-Based Courses and
Self-Assessment of Performance,

Almoshi
aqah.Ab
dallah
Almoshi
aqah.Ab
dallah

 منشورIncrease the Effectiveness of Balanced
Scorecard System Through the
Expansion in its Dimensions and the
Development of Measurement Method

190

Sawafiri
and A.
Almosha
igeh,

"مدى توافر أبعاد الصحة التنظيمية وأثرها في تحقيق مقبول
متطلبات االعتماد األكاديمي دراسة تطبيقية في للنشر
جامعة القصيم ",

مركز البحوث وتنمية
الموارد البشرية بكلية
االقتصاد واإلدارة
,جامعة القصيم.2013

مقبول
للنشر

مجلة التجارة والتمويل
,كلية التجارة ,جامعة
طنطا ,العدد الثالث
2013م

.ياسين
كاسب
الخرشة
و عبدهللا
بن
إبراهيم
المشيقح.
"سبل تطوير دور المراجع الداخلي للحد من الغش
ناصر
في القوائم المالية ,دراسة ميدانية على الشركات
خليفة
المساهمة السعودية"
,عبدهللا
المشيقح
.,
مصطفي
أبو عمارة ,
الدورات التدريبية
7
اسم
الدورة
ورشة
عمل
برنامج
برنامج
ورشة
عمل

تاريخها

عنوان الدورة
"جمع البراهين ,ومؤشرات األداء الرئيسية
والمعايير المرجعية"
" التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات
األكاديمية
"النماذج والتطبيقات الحديثة لقياس وتقييم
األداء المؤسسي
"مخرجات التعلم ومؤشرات األداء
الرئيسية :التطبيقات والتكامل ",

2008

2009

.2009

2012

ورشة
عمل

"بناء نظام لتحليل البيانات وإعداد تقارير
حولها وفق متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي ,جدة .2012,
"جودة التخطيط اإلداري واألعمال اإلدارية

2013

البرنامج
التدريبي

"برنامج القيادة عالية القدرات",

.2013

برنامج

"تطوير نظم ضمان الجودة واالعتماد
األكاديمي في التعليم العالي"

ورشة
عمل

8

2012

2013

المؤتمرات والندوات العلمية
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مكان انعقادها
جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ,الرياض.
معهد البحوث والخدامات
االستشارية.
" ,المنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ,القاهرة,
الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي ,الخبر
,
.2012
الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي ,جدة,
.2012
" ,الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي,
الرياض
جامعة هارفارد,
مدينة بوسطن,
أمريكا
 ,اسطنبول ,تركيا
2013,

اسم المؤتمر  /الندوة

عنوان المؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان االنعقاد

المؤتمر السنوي لهيئة
االعتماد األكاديمي
الدولية للتخصصات
اإلدارية ,AACSB
الواليات المتحدة
األمريكية
ندوة سبل تعزيز
التعاون لتحقيق أهداف
المراجعة الشاملة
والرقابة على األداء
,ديوان المراقبة
العامة ,الرياض
الملتقى األول لمسئولي
الجودة في الجامعات
السعودية ,جامعة اإلمام
محمد بن سعود
,الرياض .2008,
مؤتمر "التقويم والقياس
لمخرجات التعلم" ,هيئة
االعتماد األكاديمي
الدولية للتخصصات
اإلدارية ,AACSB
اتالنتا ,الواليات
المتحدة األمريكية ,
.2011
ندوة" قياس األداء في
األجهزة الحكومية :
رؤى محلية وتجارب
دولية" ,معهد اإلدارة
العامة بالتعاون مع
ديوان المراقبة العامة
,الرياض .2011,

المؤتمر السنوي لهيئة االعتماد
األكاديمي الدولية للتخصصات
اإلدارية
,AACSB

2008

الواليات المتحدة
األمريكية

سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف
المراجعة الشاملة والرقابة على األداء

2008

ديوان المراقبة
العامة ,الرياض

الملتقى األول لمسئولي الجودة في
الجامعات السعودية

2008

جامعة اإلمام
محمد بن سعود,
الرياض

ر "التقويم والقياس لمخرجات التعلم
",هيئة االعتماد األكاديمي الدولية
للتخصصات اإلدارية AACSB

2011

اتالنتا
,الواليات
المتحدة
األمريكية.

قياس األداء في األجهزة الحكومية :
رؤى محلية وتجارب دولية"

2011

معهد اإلدارة
العامة بالتعاون
مع ديوان
المراقبة العامة
,الرياض

الملتقى الدوري األول لمسئولي الجودة
في مؤسسات التعليم العالي

2011

الهيئة الوطنية
للتقويم
واالعتماد
األكاديمي
,الرياض.

الملتقى الدوري األول
لمسئولي الجودة في
مؤسسات التعليم
العالي ,الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد
األكاديمي ,2011,
الرياض.
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"التقويم والقياس لمخرجات
التعلم",

2012

المؤتمر الدولي للتعليم
العالي ,وزارة التعليم
العالي ,الرياض ,
.2013
"المؤتمر الدولي الثالث "المؤتمر الدولي الثالث للجودة في
التعليم فوق الثانوي",
للجودة في التعليم فوق
الثانوي" ,الهيئة
الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي
,الدمام .2013,

2013

هيئة االعتماد
األكاديمي
الدولية
للتخصصات
اإلدارية
,AACSB
هيوستن,
الواليات المتحدة
األمريكية
وزارة التعليم
العالي ,
الرياض.

مؤتمر "التقويم والقياس
لمخرجات التعلم" ,هيئة
االعتماد األكاديمي
الدولية للتخصصات
اإلدارية ,AACSB
هيوستن ,الواليات
المتحدة األمريكية ,
.2012

2013

الهيئة الوطنية
للتقويم
واالعتماد
األكاديمي
,الدمام .,

المؤتمر الدولي للتعليم العالي

9

األنشطة
التدريسية
المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها

10

المرحلة
الجامعية

المراجعة الخارجية

البكالوريوس

المراجعة الداخلية

البكالوريوس

تأهيل الزمالة

البكالوريوس

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د .عبدهللا المشيقح
 :د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم
193

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

التوقيع
.............................
.............................

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

2

3

البيانات الشخصية
االســــم

حسين محمد النافعابي

تاريخ ومكان الميالد

 1962/1/1م  -السودان

البريد اإللكتروني

alnafabi@hotmail.com

الجوال

0591421483

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

درجة الدكتوراة

المحاسبة

درجة الماجستير

إدارة األعمال
()MBA

جامعة ويلز بالمملكة المتحدة
"بريطانيا"
جامعة ويلز بالمملكة المتحدة
"بريطانيا"

درجة البكالريوس

المحاسبة

فبراير
 1999م
مارس
1993
م
 1985م

جامعة أمدرمان اإلسالمية –
السودان

التخصص ومجاالت االهتمام

التخصص الدقيق
مـجاالت االهتمام

المراجعة والرقابة الداخلية
المراجعة الداخلية  ,المراجعة الخارجية  ,الرقابة
الداخلية

العلمية

194

السجل الوظيفي

4

الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

مساعد تدريس جامعة أمدرمان اإلسالمية  -السودان
أستاذ مساعد

الكلية التقنية بالمدينة المنورة
كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

الكلية التقنية بالمدينة المنورة

أستاذ مساعد

جامعة القصيم

5

التاريخ

1991/3 – 1986/10
م
1427/1 – 1420/5
هـ
1430/1 – 1427/1
هـ
1434/8 – 1430/1
هـ
 – 1434/11حتى اآلن

األعمال اإلدارية
واللجان

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام التاريخ منسق تخصص المحاسبة
بالكلية التقنية بالمدينة  1434 – 1420هـ رئيس اللجنة العلمية بقسم التقنية
اإلدارية بالكلية  1422/1421هـ التقنية بالمدينة المنورة
 1422/1421هـ
عضو مجلس اللكلية التقنية بالمدينة المنورة
رئيس لجنة كنترول االمتحانات بقسم التقنية اإلدارية الفصل التدريبي األول للعام
بالكلية التقنية بالمدينة المنورة التدريبي  1421/1420هـ حتي نهاية العام  1428هـ.
عضو اللجنة اإلستشارية لقسم التقنية اإلدارية عن العام التدريبي  1422/1421هـ
تخصص المحاسبة.
 1434/11هـ  -حتى تاريخه
مركز البحوث وتنمية الموارد البشرية – كلية
اإلقتصاد واإلدارة – جامعة القصيم
6

النتاج العلمي

اسم الباحث )الباحثين(

عنوان البحث

The Problems of Establishing Internal John A. Brierley; Hussein M.
Audit in the Sudanese Public sector
El-Nafabi; David R. Gwilliam.

195

منشور
/غير
منشور
منشور

تاريخ وجهة النشر
International Journal of
Auditing; March 2001

Managerial Auditing Journal;
April 2002

منشور

Accounting
and
Auditing John A. Brierley; Hussein M.
Requirements
of
the
Sudan El-Nafabi; David R. Gwilliam.
Companies Act 1925: Time for
Change

Accounting Research; Vol.
6(2), September 2002, Saudi
Accounting Association,
Saudi Arabia

منشور

Research in Accounting in
Emerging Economies; Vol.5,
pages 177-195, 2003 by
Elsevier Science Ltd

منشور

The Possibility of Transition to Public
Sector Modern Auditing Techniques
and Procedures Found in More
Developing Countries, in Developing
countries, The Case of Sudan
An Examination of Internal Audit in
the Sudanese Public Sector

مجلة االقتصاد واإلدارة
جامعة الملك عبد العزيز,
المملكة العربية السعودية,
( العدد األول22) المجلد,
,
 م2008 /  هـ1429
International Journal of
Government Financial
Management (IJGFM); 2010,
Vol. X, Number 1, pp. 42-54,
Virginia, USA.

المجلة العربية للمحاسبة
المجلد, جامعة البحرين,
 العدد األول،السادس عشر
2013 يونيو،

Hussein M. El-Nafabi and
David R. Gwilliam.

John A. Brierley; Hussein M.
El-Nafabi; David R. Gwilliam.

 دراسة ميدانية منشور:جودة خدمة المراجعة
تحليلية للعوامل المؤثرة فيها من وجهة
نظر المراجعين

منشور

Public Financial
in Sudan

 عبد,حسين محمد النافعابي
. الرحمن علي التويجري

Management

Hussein M. El-Nafabi

مدى استخدام الموازنات التخطيطية في منشور
 دراسة تطبيقية على الفنادق:الفنادق
م. بالمدينة المنورة

 عبد,حسين محمد النافعابي
الرحمن علي التويجري

غير
منشور

 بله,حسين محمد النافعابي
فضل المولى بابكر

دور اإلدارات الوسطى والتنفيذية في
إعداد الموازنات التخطيطية في
,الشركات والهيئات السودانية

الدورات التدريبية
مكان انعقادها

تاريخها

عنوان الدورة

اسم
الدورة

المؤتمرات والندوات العلمية
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7

8

اسم المؤتمر /
الندوة

9

عنوان المؤتمر /الندوة

األنشطة
التدريسية
المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
مبادئ المحاسبة المالية
نظم المعلومات المحاسبية
المراجعة
محاسبة متوسطة 1
محاسبة التكاليف
محاسبة الزكاة والضرائب
المحاسبة في شركات التأمين
المحاسبة في البنوك
Intermediate Accounting

10

التاريخ

مكان االنعقاد

المرحلة
الجامعية
الكلية التقنية بالمدينة المنورة ,جامعة القصيم
جامعة القصيم
الكلية التقنية بالمدينة المنورة ,جامعة القصيم
الكلية التقنية بالمدينة المنورة ,جامعة القصيم
الكلية التقنية بالمدينة المنورة
الكلية التقنية بالمدينة المنورة
الكلية التقنية بالمدينة المنورة
الكلية التقنية بالمدينة المنورة
موظفي الحسابات في الشركة السويدية
بالمدينة المنورة

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

التوقيع
االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :دكتور حسين محمد النافعابي .............................
.............................
 :د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

197

1

2

3

البيانات الشخصية
االســــم

محمد عبد الشكور أحمد شحاته

تاريخ ومكان الميالد

1963/8/31م – مصر

البريد اإللكتروني

shehath@yahoo.com – M.SHEHATA@qu.edu.sa

الجوال

0501783294

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

الدكتوراه

محاسبة

جامعة المنوفية

2010

ماجستير
بكالوريوس

محاسبة
محاسبة

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

1995
1985

التخصص
االهتمام

ومجاالت

التخصص الدقيق

محاسبة مالية

مـجاالت االهتمام

معايير المحاسبة – مناهج البحث في المحاسبة – تطبيقات محاسبية
على الحاسب – التقارير المالية والمعلومات غير المالية
المحاسبة االدارية واتخاذ القرارات -

العلمية

4

التاريخ

السجل
الوظيفي
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

أستاذ مساعد
مدرس
استاذ مساعد

جامعة القصيم – المملكة العربية السعودية
جامعة المنوفية – جمهورية مصر العربية
جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية

مدرس مساعد

جامعة المنوفية – جمهورية مصر العربية
198

التاريخ
من 2014م حتى اآلن
من 2010م حتى االن
حتى
2010م
من
2014م
حتى
1995م
من
2010م

5

محاضر

جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية

معيد

جامعة المنوفية – جمهورية مصر العربية

األعمال
واللجان

2008م
من
2010م
1985م
من
1995م

اإلدارية
التاريخ

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
عضو لجنة الخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للتبادل المعرفي
عضو لجنة تطوير المشتريات الحكومية

6

النتاج العلمي
منشور
/غير
منشور

اسم الباحث )الباحثين(

عنوان البحث  /الكتاب

محمد عبدالشكور أحمد
شحاته

املعلومات غري املالية ودورها يف دعم األحكام
املهنية من وجهة نظر مراقيب احلسابات ) دراسة
ميدانية(

محمد عبدالشكور أحمد
اطار حماسيب مقرتح لتقييم ادراك االدارة
شحاته املصرفية ملتطلبات ) (IFRS7هبدف تعزيز
االفصاح والشفافية – دراسة تطبيقية على
بنك الرياض
محمد عبدالشكور أحمد قاموس ملصطلحات احملاسبة والتجارة ) أملاين
شحاته
– اجنليزي – عريب(

7
م
1
2
3
4
5

2011م
2010م

منشور

منشور

تاريخ وجهة النشر
يوليو 2013م -
مجلة كلية التجارة
للبحوث العلمية –
جامعة
االسكندرية
مجلة البحوث
المحاسبية -
المجلد– 13
العدد2013 – 2م

تحت
النشر

الدورات التدريبية
تاريخها

عنوان الدورة

مكان انعقادها
جامعة الملك
سعود
جامعة الملك
سعود
جامعة المنوفية

التدريس القائم على التخصص والبحوث التربوية

مارس 2012م

& Effective Classroom Management
Dealing with Disruptive Student
معايير الجودة في العملية التدريسية

مايو 2011م
نوفمبر 2010م

نظم االمتحانات وتقويم الطالب

سبتمبر 2009م

جامعة المنوفية

مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة

أغسطس
2008م

جامعة المنوفية

199

حتى
حتى

6

مهارات العرض الفعال

7

استخدام التكنولوجيا في التدريس

أغسطس
2008م
أغسطس
2008م
سبتمبر
20
04
م

8
أخالقيات وآداب المهنة

8

المؤتمرات
العلمية

عنوان المؤتمر /الندوة

المؤتمر الدولي الثاني للتعليم العالي
بالمملكة العربية السعودية
منتدى جامعة الملك سعود العالمي
األول لريادة األعمال
الندوة الثانية عشر لكلية ادارة
األعمال بجامعة الملك سعود
المؤتمر الدولي للتنمية االدارية
لمعهد االدارة العامة

جامعة المنوفية

التاريخ

الجامعات العالمية الرائدة

 20-19أبريل
2011م

نحو االقتصاد المعرفي
والتنمية المستدامة
مهنة المحاسبة في المملكة
العربية السعودية وتحديات
القرن الواحد والعشرين
نحو أداء متميز في
القطاع الحكومي

 14-12يناير
2011م
 19-18مايو
2010م
 3-2نوفمبر
2009م

مكان
االنعقاد
الرياض
الرياض
الرياض

الرياض

األنشطة التدريسية
المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
أصول المحاسبة المالية
محاسبة دولية

المرحلة
الجامعية
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

محاسبة متوسطة
تطبيقات محاسبية على الحاسب
المحاسبة اإلداريــة
محاسبة التكاليف

10

جامعة المنوفية

والندوات

اسم المؤتمر  /الندوة

9

جامعة المنوفية

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

200

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

وتوقيع عضو هيئة التدريس :
:
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

التوقيع اسم
..................
.....................

االســـــم
محمد عبد الشكور أحمد شحاته
د .أحمد السلمان

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

2

البيانات الشخصية
االســــم

عبد الرحمن موسى علي محمد

تاريخ ومكان الميالد

 1976/2/27م  -السودان

البريد اإللكتروني

Ab.mohamed@qu.edu.sa

الجوال

0559623185

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

درجة الدكتوراة

المحاسبة
والتمويل
المحاسبة
والتمويل
المحاسبة

جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا
جامعة الجزيرة

2013م
2006م

جامعة جوبا

 2001م

درجة الماجستير
درجة البكالريوس

3

التخصص ومجاالت االهتمام

التخصص الدقيق

المحاسبة المالية

مـجاالت االهتمام

المحاسبة المالية  ,نظم المعلومات المحاسبية

العلمية
201

4

السجل الوظيفي
جهة العمل وعنوانها

الوظيفة

مساعد تدريس

جامعة نياال – السودان

2005/12
–
2002/12
– 2006/1
2013/5م
2014/7 – 2013/6
م
حتى
– 2014/8
اآلن

جامعة نياال – السودان

5

محاضر
أستاذ مساعد

جامعة نياال – السودان

أستاذ مساعد

جامعة القصيم

التاريخ

األعمال اإلدارية
واللجان

202

الدورات التدريبية

7
اسم
الدورة

ترقية أداء
أعضاء
هيئة
التدريس
ترقية
أداء
أعضاء
هيئة
التدريس
ترقية
أداء
أعضاء
هيئة
التدريس
8

عنوان الدورة

تاريخها

دورة في مجال التحليل االحصائي باستخدام
برنامج SPSS
الدورة االساسية في التقويم والقياس

2004م

جامعة نياال

نوفمبر 2012م

الدورة االساسية في إستخدام تكنولوجيا
التعليم في التدريس الجامعي

نوفمبر 2012م

مركز التدريب
المتقدم وتطوير
األداء  -جامعة
الخرطوم
مركز التدريب
المتقدم وتطوير
األداء  -جامعة
الخرطوم

الدورة االساسية في نظم وطرائق
التدريس الجامعي

نوفمبر 2012م

مركز التدريب
المتقدم وتطوير
األداء  -جامعة
الخرطوم

المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر /
الندوة

9

مكان انعقادها

عنوان المؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان االنعقاد

األنشطة
التدريسية
المرحلة
الجامعية
قسم المحاسبة ,جامعة نياال /جامعة امدرمان
االسالمية فرع نياال /جامعة السودان
المفتوحة /كلية نياال التقنية
قسم المحاسبة ,جامعة نياال /جامعة امدرمان
االسالمية فرع نياال /جامعة السودان
المفتوحة

المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
مبادئ المحاسبة المالية
المحاسبة المالية

203

محاسبة الشركات

قسم المحاسبة ,جامعة نياال /جامعة السودان
المفتوحة
قسم المحاسبة ,جامعة نياال /جامعة امدرمان
االسالمية فرع نياال /جامعة القصيم
قسم المحاسبة ,جامعة نياال /جامعة امدرمان
االسالمية فرع نياال /جامعة السودان
المفتوحة /جامعة القصيم
قسم المحاسبة ,جامعة نياال /جامعة امدرمان
االسالمية فرع نياال
قسم المحاسبة ,جامعة نياال

محاسبة المالية المتوسطة
محاسبة التكاليف
محاسبة الزكاة والضرائب
المحاسبة المالية المتقدمة
المحاسبة في البنوك
التمويل واألدارة المالية

قسم المحاسبة ,جامعة نياال
قسم المحاسبة ,جامعة نياال

نظم المعلومات المحاسبية

قسم المحاسبة ,جامعة نياال /جامعة القصيم

المحاسبة الدولية المقارنة

قسم المحاسبة ,جامعة نياال

منهجية البحث في المحاسبة

قسم المحاسبة ,جامعة نياال

التحليل االحصائي باستخدام برنامج
SPSS

10

قسم المحاسبة ,جامعة نياال

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

سنة المنح

فعالية النظام المحاسبي المستخدم
للمحاسبة عن أساليب تنفيذ عمليات
التجارة اإللكترونية

ماجستير

تحت
المناقشة

تقويم تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة
بوزارة المالية والية جنوب دارفور

ماجستير

تحت
المناقشة

االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :دكتور عبدالرحمن موسى علي
 :د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

التوقيع
.............................
.............................

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس
204

الكلية/الجامعة
المانحة
كلية االقتصاد
والدراسات
التجارية /جامعة
نياال
كلية االقتصاد
والدراسات
التجارية /جامعة
نياال

1

2

البيانات الشخصية
االســــم

الزين عمر الزين األمين

تاريخ ومكان الميالد

 1976/12/24م  -السودان

البريد اإللكتروني

Elzain1976a@hotmail.com

الجوال

0537507464

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

المحاسبة
درجة الدكتوراه
درجة الماجستير المحاسبة
والتمويل
المحاسبة
درجة
والتمويل
البكالوريوس

3

الجهة المانحة لها

التاريخ

جامعة بخت الرضا  -السودان
جامعة الجزيرة  -السودان

2012م
2009م

جامعة بخت الرضا  -السودان

2003م

التخصص ومجاالت االهتمام

التخصص الدقيق
مـجاالت االهتمام

المحاسبة المالية
المحاسبة المالية ,المحاسبة اإلدارية ,المحاسبة
باستخدام الحاسب اآللي

العلمية

4

السجل الوظيفي
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

مساعد تدريس بخت الرضا ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
بخت الرضا ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
محاضر
بخت الرضا ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
أستاذ مساعد
205

التاريخ

2004/1/1
2008/9/1م
2013/1/1م

األعمال اإلدارية
واللجان

5

منشور
/غير
عنوان البحث
منشور
كيفيررررة تح ررررول البن منشور
رررروك التجاري ررررة بالسودان
إلي بنوك شاملة
أثر تسعير الخردمات المصررفية قبل للنشر
علري ربحية المصارف التجارية
)بالتطبيق علي البنوك التجارية
بالسودان(

اسم الباحث )الباحثين(
الزين عمر الزين  /مازن
عبد هللا إبراهيم
الزين عمر الزين

7

تاريخ وجهة النشر
مجلة جامعة بخت الرضا-
السودان ,العدد 2014 , 12م
مجلة جامعة بخت الرضا -
السودان

الدورات التدريبية

اسم الدورة
دورة اإلعداد التربوي

عنوان الدورة
دورة تدريبية في اإلعداد التربوي
)القياس والتقويم ,طرائق التدريس,
اإلدارة الجامعية(,....

206

تاريخها
2006م

مكان انعقادها
السودان جامعة بخت
الرضا

الملتقى األول للمحاسبين وأمناء المخازن
والمراجعيين

الملتقى األول
للمحاسبين وأمناء
المخازن والمراجعيين
الذاتيين
إعداد األوراق العلمية ,عمادة الدراسات
طرق إعداد األوراق
العليا والبحث العلمي
العلمية
دورة التعليم اإللكتروني التعليم اإللكتروني

دورة التخطيط
االستراتيجي

8

التخطيط االستراتيجي واألمن القومي

2011م

جامعة بخت الرضا  -السودان

2012م

مركز تطوير أداء األستاذ
الجامعي ,جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا ,
الخرطوم ,السودان
جامعة بخت الرضا والمركز
القومي للمناهج بالتعاون مع
أكاديمية األمن العليا -السودان

2013م

المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر  /الندوة

عنوان المؤتمر /الندوة

التاريخ

دليل المعايير الوطنية

ورشة عمل شبه إقليمية حول دليل
المعايير الوطنية لضمان الجودة في
التعليم العالي

2010م

مؤتمر التعليم العام
بالسودان

بطاقة األداء المتوازن
وتطبيقاتها

9

2010

جامعة بخت الرضا  -السودان

التعليم العام بالسودان
2012م

بطاقة األداء المتوازن وتطبيقاتها

2013م

األنشطة
التدريسية
المرحلة
الجامعية
السنة األولي
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الثالثة
السنة الثالثة
السنة الرابعة

المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
مبادئ المحاسبة المالية
المحاسبة المتوسطة
مبادئ المحاسبة اإلدارية
نظم المعلومات المحاسبية
المحاسبة الحكومية
تطبيقات الحاسب اآللي علي المحاسبة
207

مكان االنعقاد
إتحاد جامعات
رابطة العالم
اإلسالمي-
الخرطوم
المركز القومي
للمناهج والبحث
التربوي
اتحاد الجامعات
العربية
جامعة البترا
عمان  -األردن

تحليل البيانات المالية
محاسبة البنوك
تمويل المشروعات الصغيرة
المؤسسات المالية
المحاسبة في المنشآت المالية المتخصصة
قضايا محاسبة معاصرة

10

السنة الرابعة
السنة الخامسة
السنة الخامسة
برنامج الدبلوم العالي
برنامج الماجستير
برنامج الماجستير

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية
الماجستير

مدى تطبيق أساليب المحاسبة
اإلدارية الحديثة في الشركات المالية
األردنية
دور نظم المعلومات المحاسبية في تحسين الماجستير
األداء المحاسبي
االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس:
اسم وتوقيع رئيس الــقســم:

سنة المنح
2013م

2013م

دكتور /الزين عمر الزين األمين
د /أحمد السلمان

208

الكلية/الجامعة
المانحة
االقتصاد والعلوم
اإلدارية – جامعة
بخت الرضا
االقتصاد والعلوم
اإلدارية – جامعة
بخت الرضا
التوقيع
.............................
.............................

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس

1

2

3

البيانات الشخصية
االســــم

عامرية عبد الباسط عامر

تاريخ ومكان الميالد

 1954/12/29اسوان ج م ع

البريد اإللكتروني

aslieman@qu.edu.sa

الجوال

0506543554

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

دكتوراة

محاسبة

االزهر

1998

ماجستير
بكالوريوس

محاسبة
محاسبة

االزهر

1989

االزهر

1978

التخصص ومجاالت االهتمام
محاسبة
209

محاسبة مالية ومراجعة

التخصص الدقيق
مـجاالت االهتمام العلمية

4

 التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة إصالح وتطوير التعليم المحاسبيحوكمة الشركات - Corporate Governance
 -قضايا الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ولجان المراجعة

السجل الوظيفي
الوظيفة

5

جهة العمل وعنوانها

أستاذ مساعد

التجارة /االزهر

محاضر

التجارة /االزهر

معيد

التجارة /االزهر

التاريخ
 -1998اآلن
1998 -1989
1989-1979

األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
عضو في الجمعية المصرية للضرائب
عضو في نقابة التجاريون

6

النتاج العلمي
اسم الباحث
)الباحثين(

عنوان البحث

عبد الباسط ,عامرية

دراسة تحليلية لالعباء المالية وفقا لقانون
الضرائب الجديد/

عبد الباسط ,عامرية

المراجعة البيئية /

عبد الباسط ,عامرية

دراسات في محاسبة الزكاة والضرائب /كتنتاب

منشور
/غير
منشور
منشور

تاريخ وجهة النشر
المجلة العلمية لكلية
التجارة جامعة االزهر

2001

7

الدورات التدريبية
210

غير
منشور
منشور

المؤتمر العلمي السنوي
لجامعة المنصورة
مكتبة كلية التجارة
جامعة األزهر

اسم
الدورة

تاريخها

عنوان الدورة
دورة انظمة الجودة والتقويم اليرامجي

1433هـ
1432

دورة انظمة الجودة والتقويم اليرامجي
اعداد قوالب البحوث الكترونيا

1431
1431

التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم
العالي استخدام الحاسب في التدريس

8

المؤتمرات والندوات
العلمية
اسم المؤتمر /
الندوة

9

عنوان المؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان االنعقاد

األنشطة التدريسية

المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
معظم المقررات المحاسبية

10

مكان انعقادها

المرحلة
الجامعية
البكالوريوس

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

211

سنة
المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .عامرية عبد الباسط
د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم :

التوقيع
.............................
............................

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس
1

البيانات الشخصية
نعمة حرب محمدي أحمد مشابط

االســــم
تاريخ ومكان الميالد

2

3

 5مارس  ،1978جمهورية مصر العربية – محافظة البحيرة

البريد اإللكتروني

neama_meshapet@yahoo.com

الجوال

0592107981

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

بكالوريوس تجارة

محاسبة

جامعة االسكندرية

1999

ماجستير في
المحاسبة
دكتوراه في فلسفة
المحاسبة

محاسبة مالية

جامعة االسكندرية

2006

مراجعة

جامعة االسكندرية

2010

التخصص ومجاالت االهتمام

التخـصص العام

4

التخصص الدقيق

مراجعة

مـجاالت االهتمام
العلمية

محاسبة مالية
االتجاهات الحديثة في المراجعة الخارجية – االتجاهات الحديثة في
المراجعة الداخلية

السجل الوظيفي
212

الوظيفة
أستاذ مساعد
مدرس

جهة العمل وعنوانها

قسم المحاسبة  -كلية االقتصاد واالدارة – منذ أكتوبر  2013وحتى اآلن
جامعة القصيم  -المملكة العربية السعودية
قسم المحاسبة  -كلية التجارة – جامعة
دمنهور – جمهورية مصر العربية

قسم المحاسبة  -كلية التجارة جامعة
مدرس مساعد
االسكندرية – فرع دمنهور -جمهورية
مصر العربية
معيدة

5

منذ أكتوبر 2010حتى سبتمبر
2013
منذ أكتوبر2006حتى سبتمبر
2010

قسم المحاسبة  -كلية التجارة جامعة منذ سنة  2001حتى سبتمبر
االسكندرية – فرع دمنهور  -جمهورية 2006
مصر العربية

اإلنتاج العلمي
اسم الباحث

نعمة حرب مشابط

نعمة حرب مشابط
نعمة حرب مشابط

منشور
/غير
منشور

العنوان
) بحث (
أثر تبنى المراجع الداخلى لمدخل المراجعة
المستمرة على فاعلية تحقيق المراجعة الداخلية
ألهدافها الرقابية
مع دراسة ميدانية على البنوك المصرية
) كتاب (
المراجعة الخارجية وفقا لمعايير المراجعة
الدولية
) كتاب (
مبادئ المحاسبة المالية.

نعمة حرب مشابط
نعمة حرب مشابط

6

التاريخ

) كتاب ( المحاسبة
المالية في شركات األشخاص.
) كتاب ( المراجعة متقدمة
وفقا لمعايير المراجعة الدولية

منشور

منشور

منشور

منشور

منشور

تاريخ وجهة النشر
2014
جامعة االسكندرية

) ( 2011قسم المحاسبة
– كلية التجارة – جامعة
دمنهور – مصر
) ( 2013قسم المحاسبة
– كلية التجارة – جامعة
دمنهور – مصر
) ( 2012قسم المحاسبة
– كلية التجارة – جامعة
دمنهور  -مصر
) ( 2012قسم المحاسبة
– كلية التجارة – جامعة
دمنهور  -مصر

الدورات التدريبية
عنوان الدورة

تاريخها

213

مكان انعقادها

دورة إعداد المعلم الجامعي.

2002

دورة مهارات االتصال الفعال.

2004

دورة أساليب البحث العلمي.

2005

دورة اإلدارة الجامعية.

2010

دورة معايير الجودة في العملية التعليمية.

2010

دورة آداب وسلوكيات المهنة.

2006

دورة نظم الساعات المعتمدة.

2010

دورة االتجاهات الحديثة في التعليم.

2010

دورة استخدام التكنولوجيا في التعليم.

2005

دورة مهارات التفكير.

2006
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دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية
دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية
دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية
دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية
دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية
دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية
دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية
دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية
دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية
دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية

دورة منهجية البحث العلمي.

2010

دورة التدريس الفعال.

2006

8

دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية
دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP
بجمهورية مصر العربية

األنشطة التدريسية
المقررات التدريسية التي ساهم
في تدريسها
أخالقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة.
معايير المراجعة المصرية والدولية
مبادئ المحاسبة المالية.
المحاسبة المتوسطة
المحاسبة في شركات األشخاص.
مراجعة الحسابات.
أنظمة محاسبية متخصصة.
رقابة ومراجعة.
تصميم نظم محاسبية.
بحوث عمليات في المحاسبة.
مبادئ المحاسبة االدارية
المراجعة المتقدمة.

االســـــم
عضو هيئة التدريس  :د .نعمة مشابط
د .أحمد السلمان
اسم وتوقيع رئيس الــقســم :
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المرحلة
الجامعية
الدراسات
العليا
الدراسات
العليا
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

التوقيع اسم وتوقيع
.........................
.........................

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس
1

2

البيانات الشخصية

االســــم

مها حسن حمزة النصري

تاريخ ومكان الميالد

 1978/6/12م  -السودان

البريد اإللكتروني

mahansry@yahoo.com

الجوال

0537230030

المؤهالت العلمية

الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

درجة الدكتوراه

المحاسبة

دنقال – السودان

2010م

جامعة بحري )جوبا سابقا( -
السودان

2004م

جامعة النيلين – السودان

2002م

درجة الماجستير

المحاسبة
والتمويل

درجة
البكالوريوس
3

المحاسبة

التخصص ومجاالت االهتمام

التخصص الدقيق

المحاسبة المالية

مـجاالت االهتمام

المحاسبة المالية ,محاسبة التكاليف

العلمية

4

السجل الوظيفي
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الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

محاضر
أستاذ مساعد

5

التاريخ

جامعة دنقال ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
جامعة دنقال ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

2005/1/1
2010/10/16م

األعمال اإلدارية
واللجان

عنوان البحث

منشور /غير
منشور

اسم الباحث )الباحثين(
مها حسن حمزة النصري

القياس واإلثبات المحاسبي لعقود اإلجارة
المنتهة بالتمليك في المصارف اإلسالمية في
السودان

قيد
للنشر

مها حسن حمزة النصري

العرض واإلفصاح المحاسبي لعقود اإلجارة
المنتهة بالتمليك في المصارف اإلسالمية في
السودان

قيد
للنشر

تتقوم إدارة المخاطر في المصارف العاملة
في الوالية الشمالية

قيد للنشر

تاريخ وجهة النشر
مجلة جامعة دنقال
للبحوث العلمية –
السودان -
2011
جامعة أمدرمان
اإلسالمية – السودان
2014

مها حسن حمزة النصري
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مجلة جامعة دنقال
للبحوث العلمية –
السودان 2013 -

مها حسن حمزة النصري

7

أثر بعض العوامل المحددة لممارسات
المراجعة المراجعة غير المنظمة على
جودة األداء المهني لمراجع الحسابات في
السودان

قيد للنشر

جامعة أمدرمان

اإلسالمية-
2012

الدورات التدريبية
عنوان الدورة

اسم الدورة

8

المؤتمرات والندوات العلمية

9

األنشطة
التدريسية

تاريخها

المقررات التدريسية التي

مكان انعقادها

المرحلة
الجامعية

ساهم في تدريسها
مبادئ المحاسبة المالية )(1

الفصل الدراسي االول

مبادئ المحاسبة المالية )(2

الفصل الدراسي االثاني

المراجعة )(1

الفصل الدراسي الخامس

المراجعة )(2

الفصل الدراسي االسادس
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10

المحاسبة الحكومية

الفصل الدراسي االخامس

محاسبة التكاليف )(1

الفصل الدراسي الخامس

محاسبة التكاليف )(2

الفصل الدراسي االسادس

محاسبة الضرائب والزكاة )(1

الفصل الدراسي السابع

محاسبة الضرائب والزكاة )(2

الفصل الدراسي الثامن

نظرية المحاسبة

الفصل الدراسي الثامن

اإلشراف على الرسائل العلمية
الدرجة العلمية

عنوان الرسالة

سنة المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

دور المراجعة الداخلية في تقييم كفاءة
االداء في المصارف العاملة بالوالية
السمالية

الماجستير

2013م

االقتصاد والعلوم
اإلدارية – جامعة
دنقال

اساليب التحليل المالي واثرها في اتخاذ
قرارات االستثمار

الماجستير

2013م

االقتصاد والعلوم
اإلدارية – جامعة
دنقال

التوقيع

االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس:
اسم وتوقيع رئيس الــقســم
..............

دكتورة /مها حسن حمزة النصري.............................

 :دكتور  /احمد محمد السلمان .............................

السيرة الذاتية لعضو هيئة
التدريس
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1

2

البيانات الشخصية

االســــم

ناهد عبدالمطلب عثمان احمد

تاريخ ومكان الميالد

 1974/06/23م  -السودان

البريد اإللكتروني

nqhidtqlib@gmail.com

الجوال

0546946443

المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

درجة الدكتوراه

المحاسبة

جامعة دنقال  -السودان

2012م

جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا  -السودان

2006م

جامعة امدرمان االسالمية -
السودان

1998م

درجة الماجستير

المحاسبة
والتمويل

درجة
البكالوريوس

3

المحاسبة

التخصص ومجاالت االهتمام

التخصص الدقيق
مـجاالت االهتمام

المحاسبة المالية
المحاسبة المالية ,المحاسبة المتوسطة,
المحاسبة الضريبية,المحاسبة المتقدمة

العلمية
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4

السجل الوظيفي
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

مساعد تدريس
محاضر
أستاذ مساعد

التاريخ

جامعة دنقال ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
جامعة دنقال ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
جامعة دنقال ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

2001/10/23
2006/1/1م
2012/2/25م

األعمال اإلدارية
واللجان

5

التاريخ

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
رئيس قسم المحاسبة.كلية االقتصاد والعلوم االدارية

2014-2012يوليو

عضو مجلس كلية االقتصاد والعلوم االدارية

2014-2012

عضو مجلس اساتذة جامعة دنقال

2014-2012م

النتاج العلمي

6

اسم الباحث )الباحثين(

عنوان البحث

منشور
/غير
منشور

تطبيق نموزج آلتمان للتنبؤ بالفشل منشور
ناهد عبد المطلب عثمان /بابكر
ابراهيم الصديق عبد هللا
المررررالي لالعمررررال
إبراهيم
علرررري عينررررة مررررن
المصارف التجارية بالسودان
اسرررتخدام االسررراليب قبل للنشر
ناهد عبد المطلب عثمان
العلميرررة واثرهرررا
علي تخفريض مخراطر االسرتثمار
فري
االوراق المالية
7

تاريخ وجهة النشر

مجلة كلية الدراسات العليا –
جامعة دنقال -السودان

-

الدورات التدريبية

اسم الدورة

تاريخها

عنوان الدورة
221

مكان انعقادها

دورة اإلعداد التربوي

دورة تدريبية في اإلعداد التربوي
)القياس والتقويم ,طرائق التدريس,
اإلدارة الجامعية(,....

الملتقى األول
للمحاسبين وأمناء
المخازن والمراجعيين
الذاتيين

الملتقى األول للمحاسبين وأمناء المخازن
والمراجعيين

إعداد األوراق العلمية ,عمادة الدراسات
العليا والبحث العلمي

طرق إعداد األوراق
العلمية

2006م

دورة التخطيط
االستراتيجي

8

جامعة بخت الرضا  -السودان

2010

2011م
2012م

دورة التعليم اإللكتروني التعليم اإللكتروني

التخطيط االستراتيجي واألمن القومي

السودان جامعة بخت
الرضا

جامعة بخت الرضا  -السودان
مركز تطوير أداء األستاذ
الجامعي ,جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا
,الخرطوم ,السودان

2013م

جامعة بخت الرضا والمركز
القومي للمناهج بالتعاون مع
أكاديمية األمن العليا-
السودان

المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر  /الندوة

عنوان المؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان االنعقاد

دليل المعايير الوطنية

ورشة عمل شبه إقليمية حول دليل
المعايير الوطنية لضمان الجودة في
التعليم العالي

2010م

إتحاد جامعات
رابطة العالم
اإلسالمي-
الخرطوم

مؤتمر التعليم العام

التعليم العام بالسودان

2012م

المركز القومي

بالسودان

بطاقة األداء المتوازن
وتطبيقاتها

للمناهج والبحث
التربوي
بطاقة األداء المتوازن وتطبيقاتها

2013م

اتحاد الجامعات
العربية
جامعة البترا
عمان  -األردن
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9

10

األنشطة
التدريسية
المقررات التدريسية التي

المرحلة

ساهم في تدريسها

الجامعية

مبادئ المحاسبة المالية

السنة األولي

المحاسبة المتوسطة

السنة الثانية

مبادئ المحاسبة اإلدارية

السنة الثالثة

نظم المعلومات المحاسبية

السنة الثالثة

المحاسبة الحكومية

السنة الثالثة

تطبيقات الحاسب اآللي علي المحاسبة

السنة الرابعة

تحليل البيانات المالية

السنة الرابعة

محاسبة البنوك

السنة الخامسة

تمويل المشروعات الصغيرة

السنة الخامسة

المؤسسات المالية

برنامج الدبلوم العالي

المحاسبة في المنشآت المالية المتخصصة

برنامج الماجستير

قضايا محاسبة معاصرة

برنامج الماجستير

اإلشراف على الرسائل العلمية
عنوان الرسالة

الدرجة العلمية
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سنة المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

الماجستير

2013م

االقتصاد والعلوم
اإلدارية – جامعة
بخت الرضا

مدى تطبيق أساليب المحاسبة
اإلدارية الحديثة في الشركات المالية
األردنية

دور نظم المعلومات المحاسبية في تحسين الماجستير
األداء المحاسبي

2013م

االقتصاد والعلوم
اإلدارية – جامعة
بخت الرضا

االســـــم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس:
اسم وتوقيع رئيس الــقســم

التوقيع
دكتور /ناهد عبدالمطلب عثمان احمد............................ .
 :دكتور  /احمد محمد السلمان

المالحق
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.............................

الملحق )أ(
محضر مجلس الكلية:

محضر اجتماع مجلس

الكلية

يوم الثالثاء
1436 /4/14هـ الموافق 2015 /2/3م

الجلسة
الثالثة عشر
للعام الجامعي 1436/1435هـ

225

جدول األعمال

الصفحة

سلسل
الموضــــوع

أوال ا

شؤون أعضاء هيئة التدريس

ثاني
اا

شؤون معيدين ومبتعثين

ثالث
اا

مقترح برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة

رابع اا

مقترح برنامج ماجستير العلوم في المالية

خامس
اا

حاالت طالبية – درسات عليا
مايستجد من أعمال

بسم اهلل الرمحن الرحيم
بنا ء على الودعوة المو هجهوة مون سوعادة الودكتور /عبيود بون سوعد المطيوري عميود
الكليوة اجتموع مجلس كلية االقتصاد واإلدارة في جلسته الثالثوة عشور للعـوـام الجامعــــوـي
1436/1435هوـ فوي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر مساء يووم الثالثواء 1436/4/14هوـ
الموافــــــــوـق 2015/2/3م برئاسة سعادة عميد الكلية  ،وحضور ك ٍّل من:
د.علي بن عبدهللا النودل

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

226

د.نزار بن صالح الشويمان

وكيل الكلية للتطوير والجودة

د .محمد بن إبراهيم العضيب
د .خالد بن عبدالمحسن المرشدي

رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية وإدارة
اإلنتاج
رئيس قسم إدارة األعمال

د.إبراهيم محمد الحسون

رئيس قسم اإلقتصاد والتمويل

د .أحمد محمد السلمان

رئيس قسم المحاسبة

أ.احمد بن عبدهللا الحجاج

وكيل الكلية لشؤون الطالب

أ.سارة بنت دعيلج الدوسري

وكيلة الكلية

أ.د.عبدهللا بن عبدالرحمن
البريدي
د.محمد بن عبدهللا أبا الخيل

عضو مجلس الكلية
عضو مجلس الكلية

وبعوود حموود هللا والصووالة والسووالم علووى رسووول هللا ر هحووب سووعادة
الوودكتور /رئوويس الجلسووة باألعضاء  ،ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الموضوعات المدرجة
على جدول األعمال علوى النحوو التالي:

ثالث ا

 :مقترح برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة.

ُعرض على المجلس توصية مجلس قسم المحاسبة في جلسته الخامسة عشر المنعقدة
بتاريخ 1436/4/13هـ الموافق 2015/2/2م ،بالموافقة بشأن مقترح برنامج
ماجستير العلوم في المحاسبة وفق التعديالت المقترحة من اللجنة المختصة ورفعه
وفقا للمقترح المقدم.
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القرار 1436/35 -(13) –1-1 :هـ

بعد التأكد من الشروط والضوابط الالزمة اوصى المجلس بالموافقة على توصية
مجلس قسم المحاسبة في جلسته الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 1436/4/13هـ
الموافق 2015/2/2م ،بالموافقة بشأن مقترح برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة
وفق التعديالت المقترحة من اللجنة المختصة ورفعه وفقا للمقترح المقدم  ،والرفع
بذلك لسعادة األستاذ الدكتور /وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

اخيراا
اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنص ظهرا .
وهللا الموفق..

محضر مجلس قسم الحاسبة:

محضر اجتماع مجلس قسم المحاسبة

الخامس عشر

االثنين
1436/4/13هـ الموافق 2015/2/2
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15

جدول االعمال

الصفحة

مسلسل
املوض وع

أوال ا

طلب د عبيد المطيري حضور مؤتمر االعتماد الدولي

ثانيا

طلب د محمد الشتوي حضور مؤتمر

ثالثا

طلب د عبدالرحمن التويجري لطباعة كتاب

رابعا

اعتماد برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة
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خامسا

طلب د احمد السلمان حض ور مؤتمر االعتماد
الدولي

سادسا

مايستجد من اعمال

بسم اهلل الرمحن الرحيم
بعون هللا تعالى اجتمع مجلس قسم المحاسبة في جلسته الخامسة عشر في تمام الساعة العاشرة والنصف
صباحا من االثنين 1436/4/13هـ الموافق  2015/2/2برئاسة الدكتور أحمد السلمان واعضاء القسم التالية
اسماؤهم:
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وبعد ذكر اهلل تعالى والصالة على رسوله االمين بدا مناقشة الموضوعات التالية:

اربعا :اعتماد برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة
ناقش مجلس القسم النسخة األخيرة من البرنامج المقترح لماجستير العلوم في المحاسبة ،وقد أوصى المجلس
بالموافقة عليه وهو كما موضح بالجدول المرفق بنسخته األخيرة.
قائمة مقررات البرنامج

عدد الساعات المطلوبة )  ( 36ساعة ) =  ( 27ساعة للمقررات )  ( 9 +ساعات للرسالة
رقم المقرر
ورمزه

اسم المقرر

المتطلب السابق

الوحدات الدراسية

نظري

عملي

المعتمد

أ( المقررات اإلجبارية 18) :ساعة(
 611حسب تحليل القوائم المالية

3

-

3

 612حسب المحاسبة اإلدارية

3

-

3

 613حسب المراجعة وخدمات التوكيد

3

-

3

 621حسب قضايا معاصرة في المحاسبة

3

-

3

 625قصد االقتصاد القياسي

3

-

3

3

-

3

 621دار

طرق البحث في األعمال

ب( المقررات االختيارية) :يختار الطالب  9ساعات(
 631حسب نظرية المحاسبة

3

-

3

 632حسب المحاسبة القضائية

3

-

3

 633حسب نظم المعلومات المحاسبية

3

-

3

 634حسب المحاسبة في المنشات الحكومية و
غير الهادفة للربح

3

-

3
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 635حسب المراجعة الداخلية

3

-

3

 636حسب المحاسبة الدولية

3

-

3

 612مال

تمويل الشركات

3

-

3

 623مال

التمويل اإلسالمي

3

-

3

 630مال

االستثمار والتمويل العقاري

3

-

3

 636مال

حوكمة الشركات وادارة المخاطر

3

-

3

 631دار

االدارة االستراتيجية

3

-

3

 620دار

السلوك التنظيمي

3

-

3

ج( الرسالة ) 9ساعات(
 699حسب الرسالة

9

إجمالي عدد الوحدات المعتمدة

-

9
36

وقد انتهي االجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا .
وهللا ولي التوفيق

الملحق )ب(
رؤية كلية االقتصاد واإلدارة:

التميز وطنيا في إعداد خريجين مؤثرين في مجتمع األعمال وتدعيم التنمية المحلية المستدامة.
رسالة كلية االقتصاد واإلدارة:

اإلسهام في خدمة المجتمع وقطاع األعمال عبر تزويد الطلبة بأحدث المعارف والمهارات في
برامج دراسية مالئمة ،وتشجيع الهيئة التدريسية على اإلسهام في المعرفة واالنخراط في البحث
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العلمي التطبيقي ،مع التزامنا بإعداد كلية تضطلع بدور قيادي في مجال األعمال والتنمية المحلية
المستدامة.
رؤية قسم المحاسبة:

التميز محليا في تأهيل خريجين مؤهلين أكاديميا ومهنيا في المحاسبة.
رسالة قسم المحاسبة:

تأهيل كوادر بشرية متميزة وطنيا في المعرفة األكاديمية والبحثية والمهارات المهنية المحاسبية
لخدمة كافة مؤسسات المجتمع.

الملحق )ج(
استبانة تقييم برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة بكلية االقتصاد
واإلدارة )جامعة القصيم(

.1احتياجات سوق العمل للبرنامج:
مدى االتفاق
الفقرة

م
1
2
3
4
5
6

عال
جد ا

عال

متوسط

قليل

قليل
جد ا

حاجة سوق العمل لمخرجات البرنامج.
حاجة جهتكم إلى المتخصصين في المحاسبة.
حاجة جهتكم إلى متخصصين حاصلين على درجات عليا.
نسبة الموظفين في جهتكم الذين يمكنهم االلتحاق بالبرنامج.
يوفر البرنامج فرص التطور الوظيفي في المستقبل لدى جهتي.
نسبة الموظفين المسموح لهم بالتفرغ للدراسة في البرنامج.

.2طريقة الدراسة في البرنامج:
م

الفقرة

1
2
3
4
5
6

يعتبر البرنامج أفضل في حالة تقديمه بالمقررات الدراسية فقط.
يعتبر البرنامج أفضل في حالة تقديمه بالمقررات الدراسية والرسالة.
يعتبر البرنامج أفضل في حالة تقديمه بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي.
مواعيد الدراسة يومين في األسبوع تعتبر مناسبة.
مواعيد الدراسة خالل أيام نهاية األسبوع تعتبر مناسبة.
مواعيد الدراسة المسائية تعتبر مناسبة.

أتفق
تمام ا

.3مقررات البرنامج اإلجبارية:
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مدى االتفاق
غير
ال أتفق
أتفق
متأكد

ال أتفق
مطلق ا

مالئمة المقرر
المقررات اإلجبارية

أتفق
تمام ا

أتفق

غير
متأكد

ال أتفق

ال أتفق
مطلق ا

تحليل القوائم المالية
المحاسبة اإلدارية
االقتصاد القياسي
طرق البحث في األعمال

.4هيكلة البرنامج:
أتفق
تمام ا

م

الفقرة

1
2
3
4
4
5

تعتبر المقررات المقترحة كافية.
يغطي البرنامج أهم المجاالت المحاسبية.
أرى أن المدة الزمنية للبرنامج مناسبة.
أرى أن عدد ساعات البرنامج مناسبة.
اختيار موضوع الرسالة من الواقع العملي يعتبر األفضل.
تركيز التدريس على تحليل الحاالت العملية يعتبر األفضل.

.5مالحظات أخرى:
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مدى االتفاق
غير
ال أتفق
أتفق
متأكد

ال أتفق
مطلق
ا

الملحق )د(
نتائج استبانة تقييم برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة بكلية االقتصاد
واإلدارة )جامعة القصيم(

.1احتياجات سوق العمل للبرنامج:
مدى االتفاق
م

الفقرة

 1حاجة سوق العمل لمخرجات البرنامج.
2
3
4
5
6

حاجة جهتكم إلى المتخصصين في المحاسبة.
حاجة جهتكم إلى متخصصين حاصلين على درجات عليا.
نسبة الموظفين في جهتكم الذين يمكنهم االلتحاق بالبرنامج.
يوفر البرنامج فرص التطور الوظيفي في المستقبل لدى جهتي.
نسبة الموظفين المسموح لهم بالتفرغ للدراسة في البرنامج.

عال
جد ا
45%

22%

33%

56%

22%

22%

34%
22%
11%
11%

33%
22%
33%
22%

22%
34%
56%
11%

متوسط

عال

قليل

قليل
جد ا

11%
22%
11%

45%

.2طريقة الدراسة في البرنامج:
م

الفقرة

 1يعتبر البرنامج أفضل في حالة تقديمه بالمقررات الدراسية فقط.
 2يعتبر البرنامج أفضل في حالة تقديمه بالمقررات الدراسية والرسالة.
3
4
5
6

يعتبر البرنامج أفضل في حالة تقديمه بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي.
مواعيد الدراسة يومين في األسبوع تعتبر مناسبة.
مواعيد الدراسة خالل أيام نهاية األسبوع تعتبر مناسبة.
مواعيد الدراسة المسائية تعتبر مناسبة.

أتفق
تمام ا

مدى االتفاق
غير
ال أتفق
أتفق
متأكد

34%
22%

11%
33%

11%

21%
11%

22%
34%
45%
67%

33%
34%
22%
23%

22%
11%
22%
11%

11%
11%

.3مقررات البرنامج اإلجبارية:
مالئمة المقرر
المقررات اإلجبارية

أتفق
تمام ا
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أتفق

غير
متأكد

ال أتفق

ال أتفق
مطلق ا

ال أتفق
مطلق
ا
34%
23%
12%
10%
11%

تحليل القوائم المالية

89%

المحاسبة اإلدارية

100%

االقتصاد القياسي

67%

11%

طرق البحث في األعمال

89%

11%

11%

11%

11%

.4هيكلة البرنامج:
الفقرة

أتفق
تمام ا

مدى االتفاق
غير
ال أتفق
أتفق
متأكد

1

تعتبر المقررات المقترحة كافية.

56%

34%

11%

2
3
4
4
5

يغطي البرنامج أهم المجاالت المحاسبية والمالية.
أرى أن المدة الزمنية للبرنامج مناسبة.
أرى أن عدد ساعات البرنامج مناسبة.
اختيار موضوع الرسالة من الواقع العملي يعتبر األفضل.
تركيز التدريس على تحليل الحاالت العملية يعتبر األفضل.

50%
67%
34%
45%
89%

50%
22%
44%
45%

م

مالحظات أخرى:
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11%
11%
10%

ال أتفق
مطلق
ا

11%
11%

237

الملحق هـ
هيكل البرامج المشابهة
الرسالة
Dissertation

المتطلبات االجبارية
Compulsory courses

المتطلبات االختيارية
Elective courses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Independent term

دراسات متقدمة في المحاسبة
المالية دراسات متقدمة في المحاسبة
اإلدارية دراسات متقدمة في المراجعة
محاسبة زكاة وضريبة نظم المعلومات
المحاسبية
االستثمار

ادارة التسويق المتقدمة

تحليل

•
•
•
•
•
•
•

طرق البحث العلمي في المحاسبة
دراسة في الممارسة المهنية للمحاسبة
نظم المعلومات اآللية
دراسة في نظرية المحاسبة
تحليل االستثمار
األساليب الكمية في اتخاذ القرارات
اقتصاديات اإلدارة
دراسة في المحاسبة اإلدارية
دراسة في نظم المعلومات المحاسبية
دراسة في المراجعة
تدريب عملي
اإلدارة االستراتيجية
حلقة دراسية في محاسبة الزكاة والضريبة
ورقة بحث في المحاسبة
نظرية المحاسبة
قضايا معاصرة في المحاسبة
المحاسبة اإلدارية والتكاليف
نظرية المراجعة
دراسات الفكر المحاسبي االسالمي
اقتصاد اداري
ادارة استراتيجية

اسم الجامعة
University

جامعة المك سعود

جامعة المك
عبدالعزيز

تنمية اقتصادية
دراسات الجدوى
االقتصادية

Principles of Finance
Advanced Financial Reporting
Research Methods in Accounting and
Finance
Management Accounting and the
Control of Organizational Performance
Research Topics in Accounting
Research Topics in Finance
Cardiff
University

•
•

2 modules from:
International Corporate Finance
Financial Derivatives
International Accounting
Advanced Management Accounting
2 courses from:
Accounting Theory
Auditing and Assurance Services
Corporate Governance
Derivative Markets
Empirical Topics in Islamic Finance and Economics
Experimental Economics and Finance
Financial Management
Financial Modelling & Business Forecasting
Financial Planning and Control
Financial Risk Management
Innovation, Technology and Economic Growth

Durham
University

Advanced Financial Theory
Corporate Finance
Corporate Reporting
Econometrics 1
Financial Statement Analysis
Dissertation with Research Methods

Mergers & Acquisitions
Multinational Finance
Portfolio Management
Security Analysis
2 courses from:
Accounting Theory
Auditing and Assurance Services
Corporate Governance
Derivative Markets
Empirical Topics in Islamic Finance and Economics
Experimental Economics and Finance
Financial Management
Financial Modelling & Business Forecasting

During summer

Financial Planning and Control
Financial Risk Management
Innovation, Technology and Economic Growth

Mergers & Acquisitions
Multinational Finance
Portfolio Management
Security Analysis

Minnesota
State
University

Tulane
University -

• Accounting and Finance: Managerial
Use and Analysis
• Managerial Accounting
• Intermediate Accounting I
• Intermediate Accounting II
• Federal Taxes and Management
Decisions
• Intermediate Accounting III

Accounting elective courses:
External Auditing
Managerial Finance
Advanced Managerial Finance
Advanced Financial Accounting and Reporting
Issues Financial Management Capstone Finance
elective courses:
Managerial Finance
Advanced Managerial Finance
Securities Analysis
Mergers and Acquisitions
Financial Management Capstone
• Financial Accounting Seminar I ACCT 702* - Auditing
ACCT 704* - Advanced Financial Accounting
• Financial Accounting Seminar
ACCT 707* - Advanced Managerial
II
• Tax planning for Corporate
Accounting
Decisions
BLAW 721* - Business Law
ACCT 705 - Financial Accounting Analysis
• Ethics in Accounting and
ACCT 709 - Accounting Information Systems
Finance
ACCT 736/737 - Financial Statement
• Corporate Governance
Analysis I & II
ACCT 775 - Large-Scale Data Analysis
ACCT 780 - Professional Accounting Practicum

FAU

Graduate Business Communications
Applications GEB6215
Advanced Accounting Theory ACG6135
Advanced Financial Reporting and
Accounting Concepts ACG6138
Concepts of Federal Income Tax
TAX6025
Advanced Accounting Information
Systems ACG6475
Advanced Audit ACG6655

Daniels Compass
Courses…………….…8
BUS 4610 The Essence of Enterprise
4
ACTG 4620 Accounting Ethics 4

University of
Denver

Accounting Core
Course……………….16
ACTG 4155 Acct. IT Systems & Bus.
Environment Instructor Permission 4
__________ __________
ACTG 4575 AIS Risk, Control and
Audit ACTG 4155 4 __________
__________
ACTG 4240 Topics & Cases in
Financial Accounting ACTG 4282 4
__________ __________
ACTG 4340 Topics & Cases in
Managerial Accounting ACTG 4660

Accounting Elective – 1 Course / 3 Semester Hours
Any 6000-level ACG or TAX course EXCEPT
Foundation Courses (ACG6027, ACG6137, ACG6347
or ACG6635،)
Core Courses (see above), or
ACG6315 (the Accounting course for non-Accounting
MBAs)
Program Electives – 3 Courses / 9 Semester Hours
Made up of any combination of 3 of the following: Any
courses that qualify as Accounting Electives (see
above،)
Up to two (2) 5000-level ACG or TAX courses, and
Any 6000-level other Business Graduate course,
excluding Foundation or Core courses (excluding
ECO6008, FIN6406, GEB6215, MAR6055 and
QMB6603)
Accounting Electives…………………8
Must be advisor approved. Faculty advisors help you
build a customized degree to meet your learning goals.
Courses can be combined to build a specialty track in
Valuation, Tax, IT Auditing or Financial Reporting.
TAX 4____ Advisor approved Graduate Tax Courses
Varies 4 __________ __________
ACTG 4176 Analysis, Design, Control of Fin
Reporting ACTG 4575 4 __________ __________
ACTG 4284 Consolidated Financial Statements ACTG
4282 2 __________ __________
ACTG 4285 Accounting for Foreign Operations ACTG
4282 2 __________ __________
ACTG 4354 Cost Accounting ACTG 4660 4
__________ __________
ACTG 4400 Tax Aspects of Business Decisions ACTG
4610 4 __________ __________
ACTG 4462 Corporate & Partnership Taxation ACTG
4410 4 __________ __________

4

Clemson
University

ACTG 4520 Forensic Accounting ACTG 4551 4
__________ __________
ACTG 4551 Auditing ACTG 4282 4 __________
__________
ACTG 4552 Advanced Auditing ACTG 4551 4
__________ __________
ACTG 4557 Fair Value Auditing ACTG 4740 4
__________ __________
ACTG 4607 Not-for-Profit Accounting ACTG 4281 4
__________ __________
ACTG 4700 Graduate Seminar in Accounting Varies 4
__________ __________
ACTG 4710 Managing the Family Business ACTG
4610 4 __________ __________
ACTG 4740 Valuation and Modeling 4 __________
__________
ACTG 4750 Valuing a Business ACTG 4740 4
__________ __________
ACTG 4760 CEO’s and Corporate Governance ACTG
4620 4 __________ __________
ACTG 4880 Accounting Internship Instructor
Permission 0-4 __________ __________

• Advanced Accounting Problems
• Law for Professional
Accountants
• International Financial
Management
• Elective Non-accounting
business-related course chosen
coordinator's consent
• Environment of Accounting

Accounting or Business Electives…………….8
• Contemporary Financial Accounting Theory
• Auditing Seminar
• Accounting Information Systems
• Taxation of Business Entities
• Controllorship
• Operational Auditing

Oklahoma
State
University

Students doing an external reporting
concentration
must
take
the
following courses:
•
ACCT-5103 – Seminar in
Contemporary Accounting
Theory
•
ACCT-5113 – Financial
Accounting Research
Students doing a tax concentration must
take the following courses:
•
ACCT-5103 – Seminar in
Contemporary Accounting
Theory
•
ACCT-5013 – Tax Research
•
ACCT-5023 – Seminar in
Estate and Gift Taxation
•
ACCT-5043 – Seminar in
Partnership Taxation
•
ACCT-5053 – Seminar in
Corporate Taxation

Elective Accounting Courses
To complete the minimum 21 hours of accounting
courses (7 courses), students may select from the
following courses. At least 5 accounting electives are
required for students with an external reporting
concentration, and a minimum of 2 accounting
electives are required for students with a tax
concentration
ACCT-5133 – Oil & Gas Accounting
ACCT-5153 – Financial Modeling and Statement
Analysis
ACCT-5513 – Advanced Auditing and Assurance
Services
ACCT-5543 – Fraud Examination
ACCT-5753 – Seminar in International Accounting
ACCT-5830 – Graduate Internship in Accounting
ACCT-5850 – Practicum in Professional Accounting
Other Graduate Electives
Students can select from a wide variety of accounting
and other business courses to complete their
requirements. The following courses are automatically
approved for graduate electives. Students should visit
with the M.S. Coordinator if they wish to use other
5000-level courses for their graduate electives.
ACCT-5840 – CPA Review
ECON-5033 – Macroeconomic Analysis
ECON-5113 – Managerial Economics
ECON-5613 – International Finance
EEE-5113 – Entrepreneurship & Venture Management
EEE-5133 – Dilemmas and Debate in Entrepreneurship
EEE-5263 – Corporate Entrepreneurship
EEE-5313—Emerging Enterprise Consulting
EEE-5610 – Advanced Entrepreneurship Practicum
EEE-5653 – Venture Capital

EEE-5663 – Imagination
FIN-5053 – Theory and Practice of Financial Mgmt.
FIN-5153 – Corporate Financial Strategy
FIN-5223 – Investment Theory
FIN-5333 – Corporate Governance
FIN-5763 – Derivatives and the Management of
Financial Risk
MGMT-5113 – Mgmt. & Org. Theory MGMT5123 – Leadership Skills MGMT-5313 –
Project Mgmt.
MGMT-5553 – Mgmt. of Tech/Innovation
MKTG-5213 – Services Marketing
MSIS-5020 – Advanced Spreadsheet Modeling
MSIS-5123 – Enterprise Resource Planning
MSIS-5633 – Decision Support & Expert Systems
STAT-5023 – Stat for Experimenters II
TCOM-5123 – Telecommunications Systems
TCOM-5233 – Applied Information Systems Security
TCOM-5243 – IT Forensics
TCOM-5253 – IT Risk Analysis
TCOM-5273 – Legal and Ethical Issues in Information
Technology
The MPAcc Auditing & Assurance track
consists of 10 classes offered over the
three-quarter academic year.

University of
Washington

Autumn Quarter
• ACCTG 521
Cases and Issues in Information
Quality and Assurance Services
(4) Discusses current and
emerging issues in the
regulation and practice of
auditing.
• ACCTG 523

Advanced Financial Analysis
(4) Explores issues in and tools
for financial statement analysis
by auditors and other
accounting professionals.
• ACCTG 527
Communications in
Professional Accounting (4)
Introduction to the
communications practices of
professional accountants.
Develops effective written and
oral skills employed in
accounting presentations such
as audit reports.
• ACCTG 579
Special Topics: SOX, Controls
and Computerized Systems (4)
Examines internal control from
an external audit perspective,
such as the role of corporate
governance and audit
committees, corporate risk
management, SOX 404, internal
auditing and forensic auditing.
Winter Quarter
• ACCTG 575
Internship (14) Professional
internship.
• ACCTG 576
Identification and Development
of Independent Research Project
Proposal (2) Essay reflecting on
issues from internship
experience. Grades will be

assigned during spring quarter.
Spring Quarter
• ACCTG 577
Independent Research Project
(4) Course explores issues in
accounting reporting and
auditing estimates and fair
values.
• ACCTG 526 (579)
Special Topics: Advanced
Accounting Issues & Related
Tax Implications (4) Develop
an understanding of simple and
complex tax questions regarding
business income tax topics as
related to an auditor's work with
client information.
• ACCTG 528 (579A)
Communications II (4)
Continuation of Acctg 527.
• ACCTG 529 (579)
Special Topics: Business Law
& Ethics (4) An Introduction to
Commercial Law with an
emphasis on Applied Business
and Legal Ethics. Course will
explore ethical issues and
dilemmas facing business
people and professionals within
the substantive framework of
the study of Law and Legal
Systems.

Graduate Accounting Core
• MAC 501 Accounting Theory I
• MAC 502 Accounting Theory II
• MAC 503 Taxation of
Corporations and
Shareholders
• MAC 504 Financial Statement
University of
Analysis
Rhode Island

Graduate Accounting Electives (students normally take
three courses)
MAC 505 Advanced Problems
MAC 506 Seminar in Tax Research, Policy, and
Planning
MAC 507 International Accounting
MAC 508 Advanced Auditing
Graduate Business Electives (students normally take
three courses)
MAC 515 Law and Accounting
MBA 566 Security and Investment Analysis
BUS 449 Entrepreneurship
BUS 450 Small Business

Case Western
Reserve
University

Fall Semester Courses (15 credit hours)
• ACCT 404 – Advanced
Financial Accounting
• ACCT 405 – Advanced Federal
Taxes
• ACCT 414 – Corporate
Reporting and Analysis
• ACCT 495T – Advanced
Accounting Seminar (Tax)*
• ACCT 520 – Advanced
Accounting Theory Spring
Semester Courses (15 credit
hours)
• ACCT 406 – Accounting
Information Systems
• ACCT 431 – Tax Practice:
Analysis, Planning and
Communications
• ACCT 444 – Advanced
Auditing Theory and Practice

•
•

ACCT 495A – Advanced
Accounting Seminar (Audit)*
ACCT 540 – Corporate
Governance and Contemporary
Accounting Policy

BUS-A562* Adv Financial Accounting
BUS-A527 Taxes and Financial
Statements
BUS-A547 Strategic Tax Planning
BUS-A565 Accounting Systems
BUS-A576 Strategic Cost Management

Indiana
University
Bloomington

North
Carolina State
University

Career Success Skills
BUS-A569 Field Consulting Project
BUS-L540 Commercial Finance Law:
Creditors’ Rights
BUS-L541 Corporate Finance Law and
Business Planning
BUS-L560 Ethics, Negotiation &
Managing Conflict

ACC 519 - Applied Financial
Management
ACC 530 - Advanced Income Tax
ACC 533 - Accounting & Tax
Research
ACC 540 - IT Risks & Controls
ACC 600. Managerial and Career
Effectiveness

BUS-A528 State & Local Taxation 1.5 Spring (1st)
BUS-A531 Taxation of Partnerships and S
Corporations 1.5 Fall (2nd)
BUS-A537 CorporateTaxation 1.5 Fall (1st)
BUS-A545** Intro Financial Statement Analysis &
Valuation 1.5 Spring (1st)
BUS-A551 Tax Research 1.5 Fall (1st)
BUS-A557 International Taxation 1.5 Spring (2nd)
BUS-A564 Detecting Earnings Management 3.0 NOT
OFFERED spr 2015
BUS-A566 IT Auditing and Internal Controls 3.0 Fall
BUS-A570** Structuring Acquisitions: Accounting
Advisory Services 1.5 Spring (1st)
BUS-A572 Forensic Accounting 3.0 Spring
BUS-A579 Accounting & Public Policy/Washington
DC 1.5 Spring
BUS-A579 Advanced Financial Analysis--Pursuit of
Alpha (NEW) 3.0 Spring
BUS-A582 International Financial Reporting Standards
(IFRS) 1.5 Spring (one wk)
BUS-X502+ Assurance Learning Laboratory (NYC)
3 courses/9 hours – MBA Elective
Classes

ACC 508 - Advanced Commercial
Law ACC 510 - Advanced Financial
Accounting
ACC 550 - Advanced Auditing.

Northeastern
Illinois
University

Auditing Theory and Practice

Accounting Electives

Accounting for Planning and Control

Governmental and Not-for-Profit Accounting

ACTG-412

ACTG-406
3

Tax Research and Procedure

Advanced Management Accounting

ACTG-440

ACTG-413
3

Auditing Theory and Practice

Financial Statement Analysis

ACTG-407

ACTG-422
3

Research Methodology in Accounting

Estate, Gift and Trust Taxation

ACTG-441

Accounting Information Systems

ACTG-451

Issues in International Accounting and Multinational Business Operations

ACTG-480

Master’s Project

ACTG-500

Management Consulting

COBM-414

NON-Accounting Electives

6 hoursACTG
(2 courses
-407)

3

9 hours (3 courses)

Finance
Investment Strategies

FINA-462

Corporate Financial Strategy

FINA-470

International Financial Management

FINA-471

Seminar on Futures and Options Markets

FINA-474

Management of Financial Institutions

FINA-475

Management
Leadership and Organizational Behavior

MNGT-403

Production and Operations Management

MNGT-404

Human Resources Policy and Decision Making
Entrepreneurship
International Management
Strategy and Organization
Strategic Planning

MNGT-474
MNGT-480
MNGT-481
MNGT-487
MNGT-488
MNGT-489

Management of Organization Change
Marketing
Marketing Management
Consumer Behavior and Marketing Action
Advertising Management
Marketing Research
Channels of Distribution and Retailing
Global Marketing
Services Marketing Management
Industrial Marketing

MKTG-402
MKTG-451
MKTG-452
MKTG-453
MKTG-456
MKTG-458
MKTG-461
MKTG-468

ملخص دراسة مقارنة بين المواد المماثلة
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University

Website

Minnesota State University

http://www.mnstate.edu/graduate/msinaccountingandfinance.aspx

Tulane University –

http://accounting.tulane.edu/curriculum.php

FAU

University of Denver

Clemson University
Oklahoma State University

University of Washington

University of Rhode Island

Case Western Reserve University

Indiana University Bloomington

http://business.fau.edu/masters-phd/master-of-accounting/masterofaccounting/index.aspx#.VI2ByzSUeSo
- ACCOUNTING CATALOG
http://www.fau.edu/academic/registrar/FAUcatalog/businessDES.php#acctgr
http://daniels.du.edu/masters-degrees/accountancy/courses-and-electives/
- Course Descriptions
http://daniels.du.edu/masters-degrees/accountancy/coursesandelectives/course-descriptions/
- http://www.grad.clemson.edu/programs/Accounting/
- http://www.grad.clemson.edu/programs/Accounting/Handbook2014.pdf

http://watson.okstate.edu/acct/academic/
http://www.foster.washington.edu/academic/MPAcc/Pages/curriculum.aspx
- Course Descriptions
http://www.foster.washington.edu/academic/departments/accounting/Pages/c
ourses.aspx
http://www.washington.edu/students/crscat/acctg.html
http://web.uri.edu/business/m-s-in-accounting-sample-program-priordegreeaccounting/
http://web.uri.edu/business/m-s-in-accounting-2/
Course Descriptions http://web.uri.edu/catalog/course-descriptions/

http://weatherhead.case.edu/degrees/masters/m-accountancy/curriculum

http://kelley.iu.edu/GAP/MS%20in%20Accounting/Curriculum/page29991.html
http://kelley.iu.edu/GAP/files/MSA_Cksheet_2014-15_rev.10.2014.pdf
- Course Descriptions

http://kelley.iu.edu/Accounting/masters/courses/page12864.cfm

North Carolina State University

Northeastern Illinois University

http://poole.ncsu.edu/mac/academics/
Course Descriptions
http://poole.ncsu.edu/mac/academics/mac-course-descriptions
http://www.neiu.edu/academics/programs/accounting-graduate-program-msa
ACCOUNTING CATALOG
http://www.neiu.edu/academics/academic-catalog
http://www.neiu.edu/academics/sites/neiu.edu.academics/files/documents/20
14/09/2014.2015%20catalog%20updated.FINAL_.pdf

