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 ماجستير محاسبة التخصص  المحاسبة القسم  االعمال الكلية 
 12 التخصصواد عدد م 01/2/7102 تاريخ االعتماد 7102/7102 الخطة الدراسية رقم

 هذا النموذج يستخدم لمواد التخصص فقط مالحظة:
 

 اهداف ومخرجات التعلم للبرنامج كما وردت في نموذج الخطة الدراسية
 

 التعلمية مخرجاتاالهداف وال الرقم
 في مجاالت المحاسبة المختلفة المتقدمة الطلبة بالمعرفة العلمية والتطبيقيةاكساب  1ه 

 
 1.1م.ت 

 ان يكون للطالب القدرة على:
 في مجاالت المحاسبة المختلفةالمتقدمة المعرفة امتالك 

 ظيمية واالجتماعية والمهنية والقانونية للمحاسبةوالتن المسؤوليات األخالقيةو قيم المبادئ و المتقدمة للمعرفة ال 1.1م ت 
 في مجاالت المحاسبة المختلفة وكتابة   ا  شفويلتواصل الفعال امتالك المهارات المتقدمة ل 1.1م ت 

 وتطبيق ذلك في مجال العملالمتقدم تنمية قدرات الطلبة في البحث والتفكير الناقد  1ه 
 

 1.1م ت 
 :ان يكون للطالب القدرة على
 في مختلف وظائف االعمالالمحاسبية المتقدمة تطبيق المعارف والمهارات 

 لتحليل الكمي و/أو النوعيل المتقدمة تقنياتالباستخدام المحاسبية تطبيق مهارات التفكير الناقد وحل المشاكل  1.1م ت 
لومات المحاسبية، وتزويدهم بالخبرة الالزمة لالبداع ومواكبة تطور في تسجيل وتدقيق وتحليل واستخدام المع المتقدمة اطالع الطلبة على االساليب 1ه 

 المحاسبة
 

 1.1م ت 
 ان يكون للطالب القدرة على:

 تكنولوجيا المعلومات لتحقيق االهداف المنشودة في المحاسبةالمتقدم ل ستخداماال
 لفةلعمل الجماعي في مجاالت المحاسبة المختل المتقدمة مهاراتامتالك ال 1.1م ت 
 مجاالت المحاسبة المختلفةمعرفة االساليب الحديثة المتقدمة في  1.1م ت 

 المتعلقة بالبحث والتحليل واالستنتاج وحل المشاكل المحاسبية المتقدمة تزويد الطلبة بالقدرات 4ه 
 

 1.4م ت 
 ان يكون للطالب القدرة على:

 البيانات المحاسبية في مجال العملاستخدام االدوات المتقدمة للبحث العلمي في جمع وتحليل 
 امتالك المهارات المتقدمة لالستنتاج وايجاد الحلول والمقترحات لحل المشاكل المحاسبية في مجال العمل 1.4م ت 

 
 

 ه = هدف، م. ت = مخرج تعلمي : مالحظة
 مخرجات تعلمية لكل هدف  7-1يحدد 
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 لى تدل على رقم الهدف. والرقم الثاني يدل على تسلسل مخرج التعلم لكل هدف: رقم مخرج التعلم يعّرف بخانتين، االو مالحظات

 .  هذا النموذج يستخدم حصرا للمواد الدراسية التي تحمل رقم التخصص
 
 

 الرقم

رقم المادة 
 الدرسية

 اسم المادة الدراسية
 مخرجات التعلم البرنامج

رقم مخرج 
 (1) التعلم

رقم مخرج 
 (2) التعلم

 رقم مخرج
 (3) التعلم

رقم مخرج 
 (4) التعلم

رقم مخرج 
 (5) التعلم

رقم مخرج 
 (6) التعلم

رقم مخرج 
 (7) التعلم

رقم مخرج 
 (8) التعلم

رقم مخرج 
 (9) التعلم

رقم مخرج 
 (10) التعلم

 X   X  X X X  X نظرية المحاسبة المالية 7370050 1

 X X X X X X X X X X معايير االبالغ المالي الدولية 7370053 0

 X X X X  X X X X X التحليل المالي المتقدم 7370057 5

 X X X X   X X X X معايير التدقيق الدولية 7370030 5

 X X X   X X X  X المحاسبة االدارية المتقدمة 7370057 3

 X   X X X X X  X نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة 7370007 5

 X X X   X X X  X محاسبة التكاليف المتقدمة 7370017 0

 X  X X X  X X X X دراسات مقارنة في المحاسبة الضريبية 7370055 8

 X X X X  X X X X X المحاسبة الدولية المتقدمة 7370055 9

 X   X  X  X X X )حلقة بحث في المحاسبة(موضوعات خاصة في المحاسبه  7370090 17

 X X X X X X X X X X ان الشامل )مسار الشامل(االمتح 7370098 11

 X  X X X X X X X X رسالة الماجستير في المحاسبة )مسار الرسالة( 7370099 10
 

  في اجتماع اللجنة رقم   لجنة الخطة الدراسية  من قبلتمد أع
  تاريخ االجتماع  اعتمد في مجلس القسم رقم 

  ية توقيع عميد الكل  توقيع رئيس القسم 
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 المخرجات التعلمية لقسم المحاسبة الرقم
 امتالك المعرفة المتقدمة في مجاالت المحاسبة المختلفة 0م.ت 
 امتالك المهارات المتقدمة للعمل الجماعي في مجاالت المحاسبة المختلفة 7م ت 
 ية واالجتماعية والمهنية والقانونية للمحاسبةالمعرفة المتقدمة للمبادئ والقيم والمسؤوليات األخالقية والتنظيم 0م ت 
 امتالك المهارات المتقدمة للتواصل الفعال شفويًا وكتابًة في مجاالت المحاسبة المختلفة 4م ت 
 االستخدام المتقدم لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق االهداف المنشودة في المحاسبة 5م ت 
 لمشاكل المحاسبية باستخدام التقنيات المتقدمة للتحليل الكمي و/أو النوعيتطبيق مهارات التفكير الناقد وحل ا 6م ت 
 تطبيق المعارف والمهارات المحاسبية المتقدمة في مختلف وظائف االعمال 2م ت 
 معرفة االساليب الحديثة المتقدمة في مجاالت المحاسبة المختلفة  2م ت 
 في جمع وتحليل البيانات المحاسبية في مجال العمل استخدام االدوات المتقدمة للبحث العلمي  9م ت 
 امتالك المهارات المتقدمة لالستنتاج وايجاد الحلول والمقترحات لحل المشاكل المحاسبية في مجال العمل 01م ت 

 
 


