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 املاجستير املنهي في املحاسبة 

الرسوم املطلوبة   مدة البرنامج 

 للفصل األول 

 1444/1443ه

تكلفة اإلجمالية  ال

 برنامج  لل

عدد الوحدات  

 املعتمدة  الدراسية
 اسم البرنامج 

 املاجستير املنهي في املحاسبة  42 ريال  54600 ريال  15600 سنتان 

   مقدمة

في حياة املغفور له بإذن هللا امللك عبد هللا بن عبد العزيز ال سعود تم إقرار إنشاء جامعة نجران 

واملجتمع 10/1427/ 10في   العمل  سوق  يحتاجها  تخصصات  تضم  شاملة  جامعة  لتصبح  هـ 

بال جامعة تخدم املجتمع املحلي. وبعد هذا القرار املبارك، تم ككل، بعد أن كانت منطقة نجران  

استحداث العديد من الكليات العليمة والنظرية في هذي الجامعة، إضافة الى ذلك، شيد الكثير  

املدن  أكبر  من  نجران  جامعة  لتصبح  والرياضية  والصحية  واإلدارية  التعليمية  املباني  من 

الس العربية  اململكة  في    الجامعية 
ً
ومجمعا للطالب،   

ً
وتضم مجمعا املساحة،  عودية من حيث 

 ألف طالب وطالبة.  45للطالبات، بطاقة استيعابية قدرها 

 في عام  
ً
هـ، تم إنشاء كلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران  1429/1430وبعد سنوات قليلة تحديدا

ال هيئة  وأعضاء  واملوظفين  والطالبات  للطالب  واملهارات  املعرفة  املجاالت لتوفير  في  تدريس 

اإلدارية والتجارية. وفي يومنا هذا بلغت األقسام العلمية في كلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران  

أربعة أقسام وتشمل قسم املحاسبة وقسم إدارة االعمال وقسم اإلدارة العامة وقسم األنظمة. 

من الكليات في التخصصات    وتتمثل رؤية الكلية في "تحقيق مكانة مرموقة ومتميزة بين مثيالتها

 العلوم اإلداريةبكلية  مدفوعة الرسوم  برامج املاجستير 

 للعام الجامعي 1444/1443ه
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والبحث  األكاديمية  البرامج  وتميز  جودة  في  والدولي،  واإلقليمي  املحلي  املستوى  على  اإلدارية 

 العلمي والشراكة املجتمعية".

وفي قسم املحاسبة، فتتمثل الرؤية بـ " الريادة والتميز على املستوى املحلي في التعليم املحاسبي  

 العلمي واملنهي. ". ومن من 
ً
طلق هذي الرؤية يسعى قسم املحاسبة الى إعداد كفاءات مؤهلة علميا

 في تلبية احتياجات سوق العمل وفق القيم اإلسالمية، وذلك  
ً
ومهنيا في مجال املحاسبة إسهاما

في  البكالوريوس  برنامج  إطالق  تم  ولهذا  مميزة.  ومهنية  أكاديمية  برامج  استحداث  طريق  عن 

 - سم املحاسبة في اآلتي: املحاسبة.  وتتمثل أهداف ق

 اعداد خريجين لديهم املعارف التخصصية في مجال املحاسبة.  (1

 اعداد خريجين لديهم املعارف العامة في املجاالت ذات الصلة باملحاسبة.  (2

 اعداد خريجين قادرين على املنافسة في سوق العمل.  (3

 تمية مهارات الخريجين بما يمكنهم ملواصلة الدراسات العليا.  (4

 لقيم السلوكية واخالقيات املهنة وروح املسؤولية املجتمعية للخريجين. تعزيز ا (5

تم   (6 واملنهي،  العلمي  املحاسبي  التعليم  في  املحلي  املستوى  على  والتميز  الريادة  ولتعميق 

اقتراح إنشاء برنامج املاجستير املنهي في املحاسبة، والذي سيغطي العديد من مجاالت  

ديثة، بحيث يلم الطالب باملعارف العلمية والعملية في  املحاسبة العلمية والعملية الح

 مجال املحاسبة. 

ساعة معتمدة    42سيتم تطبيق نظام الساعات املعتمدة في البرنامج وسيكون عددها   (7

 .  موزعة على أربعة فصول دراسية
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 أهمية البرنامج 

سؤال عينة دراسة يوجد حاجة لهذا البرنامج في سوق العمل املحلي واإلقليمي وذلك في ضوء  

فقد   مرتفعة  اإلجابات  كانت  املحاسبة  في  التنفيذي  املاجستير  لبرنامج  املحلي  السوق  حاجة 

افقة    %.90تجاوزت نسبة املو

 رسالة البرنامج 

باملهارات  وتزويدهم  واملراجعة،  املحاسبة  مجال  في  املاجستير  بدرجة  مؤهلين  خريجين  إعداد 

 احتياجات سوق العمل.  التطبيقية والكفايات املهنية لتلبية

 أهداف البرنامج  

  تزويد الدارس باملعارف واملفاهيم الحديثة في مجال املحاسبة واملراجعة.  (1

تنمية قدرات ومهارات الخريجين في الدراسات املحاسبية في حل املشاكل املحاسبية في  (2

 املجتمع السعودي.

 واملراجعةاعداد خريجين مؤهلين علميا في مجال املحاسبة  (3

  تأهيل خريج قادر على اجتياز اختبارات الزمالة السعودية والزماالت األخرى.  (4

والنماذج  (5 الوسائل  استخدام  على  قادرة  ومنهي   
ً
علميا مؤهلة  بكوادر  العمل  سوق  رفد 

  التطبيقية العلمية الحديثة في مجال املحاسبة واملراجعة. 

 املراجعةاعداد خريجين مؤهلين مهنيا في مجال املحاسبة و  (6
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 للبرنامج   الخطة الدراسية

 املستوى ) األول(  

 رقم ورمز املقرر 

Course number 

and code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

  الفعلية 
ً
 اسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 3-حسب 510
املحاسبة املالية  

 متقدمة 

3 - 3 - 3  

 3-حسب511
محاسبة  

 تكاليف متقدمة 

3 - 3 - 3  

املراجعة   3-حسب512

الداخلية  

 املتقدمة 

3 - 3 - 3 

 

األنظمة   3-نظم550

 التجارية

3 - 3 - 3  

إجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Total No. of Credit Units : 

    12  

 
 املستوى ) الثاني( 

 رقم ورمز املقرر 

Course number 

and code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

  الفعلية 
ً
 اسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 

 املجموع  عملي  نظري  عملي  نظري 
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Th P Th P Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 3-حسب513

املراجعة  

الخارجية  

 املتقدمة 

3 - 3 - 3  

 3-حسب514

املحاسبة  

اإلدارية  

 املتقدمة  

محاسبة تكاليف   3 - 3 - 3

 متقدمة 

 األنظمة التجارية  3 - 3 - 3 فقه املعامالت  3-فقه 550

  : Elective coursesاملقررات االختيارية ) يختار الطالب مقرر واحد فقط من املقررات التالية( 

 3-مال 550
اإلدارة املالية  

 املتقدمة 

3 - 3 - 

3 

 

 3 -دار 542
اإلدارة  

 االستراتيجية 

3 - 3 -  

  - 3 - 3 دراسة الجدوى  3 -دار 545

إجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Total No. of Credit Units : 

    12  

 
 املستوى )الثالث( 

 رقم ورمز املقرر 

Course number 

and code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

  الفعلية 
ً
 اسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية
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 3-حسب610

نظم املعلومات  

املحاسبية  

 املتقدمة 

محاسبة مالية   3 - 3 - 3

 متقدمة 

 3-حسب611
معايير املحاسبة  

 الدولية 

محاسبة مالية   3 - 3 - 3

 متقدمة 

 3-حسب612

املحاسبة  

الضريبية  

والزكوية 

 املتقدمة 

 فقه املعامالت  3 - 3 - 3

   : Elective coursesاملقررات االختيارية 

إجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Total No. of Credit Units : 

    9  

 
ابع(   املستوى )الر

 رقم ورمز املقرر 

Course number 

and code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

  الفعلية 
ً
 اسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 3-حسب613
تحليل القوائم  

 املالية 

محاسبة مالية   3 - 3 - 3

 متقدمة 

 املشروع البحثي  3-حسب614

معايير املحاسبة   3 - 3 - 3

 الدولية 

املحاسبة الضريبية  

 والزكوية املتقدمة 

   : Elective coursesاملقررات االختيارية 
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حاالت تطبيقية   3-حسب 515

من االختبارات  

 املهنية 

3 - 3 - 

3 

معايير املحاسبة  

 الدولية 

اإلدارية  املحاسبة  

 املتقدمة 

املحاسبة الضريبية  

 والزكوية املتقدمة 

املحاسبة في   3-حسب 516

الوحدات  

الحكومية وغير  

 الهادفة للربح

3 - 3 -  

املحاسبة في   3-حسب 517

املنشئات  

الصغيرة 

 واملتوسطة 

3 - 3 -  

إجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Total No. of Credit Units : 

    9  

 


