جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
توصيف برنامج تأهيلي دكتوراة محاسبة
ا /معلومات اساسية:
 .1اسم البرنامج :تأهيلي دكتوراة محاسبة
 .2طبيعة البرنامج  :احادى
 .3القسم المسئول عن البرنامج  /قسم المحاسبة والمراجعة
 .4تاريخ اقرار البرنامج
ب /معلومات متخصصة
 .1االهداف العامة للبرنامج
 .1استخدام منهج البحث العلمى في التفكير وحل المشكالت المحاسبية.
 .2توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في مجال المحاسبة لخدمة المجتمع
والبيئة المحيطة بشكل ايجابي.
 .3التواصل واالتصال الفعال باألخرين.
 .4اجراء دراسات الجدوى وتقييم المشروعات وتقييم المقترحات االستثمارية.
 .5التفاعل مع المستجدات والمتغيرات العالمية واستنباط طبيعة وتأثير تلك
المستجدات والمتغيرات في مجال المحاسبة.
 .6التعليم المستمر لتطوير المعارف والمهارات المهنية المرتبطة بمجال
المحاسبة.
 .7االلتزام وتحمل المسئولية وانجاز األعمال المسندة إليه بما يتفق مع القواعد
القانونية والمعايير االخالقية والمهنية.
 .8استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات.
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
 .2المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:
 .1المعرفة و الفهم:
ان يكون الخريج قد اكتسب المعارف وقاد ارً على فهم:
 .1االلمام بنوعيات مؤسسات األعمال والهيئات والمنظمات وأطرها القانونية
وانشطتها االقتصادية وطبيعتها الفنية.
 .2االطار العام لنظم المعلومات (الكلية والجزئية) وعالقتها بدعم اتخاذ القرار.
 .3جوانب المعرفة المحاسبية وعالقتها بالعلوم ذات الصلة (العلوم السياسية –
االقتصادية – القانون – التأمين – ادارة األعمال – اإلحصاء).
 .4مفهوم ومقومات النظرية المحاسبية وتطبيقاتها.
 .5اجراءات التسجيل – التبويب – التحليل – العرض – التفسير للعمليات
المالية المعدة يدويا والكترونيا.
 .6قواعد واصول واحكام تطبيق المعارف المحاسبية المتنوعة في الواقع العملي
على اختالف نوعياته (هيئات حكومية غير الهادفة للربح – هيئات اقتصادية
عامة – منشأت خاصة).
 .7مراحل واجراءات واساليب اجراء دراسة الجدوى للمشروعات وتقييم األصول
وااللتزامات واساليب التخطيط المالي واعداد الموازنات.
 .8تفهم التشريعات التجارية والضريبية والمالية ذات الصلة وتطبيقاتها.
 .9معايير واجراءات مراجعة الحسابات الداخلية (قبل وبعد الصرف).
.11

مبادئ وقواعد واجراءات المراجعة الخارجية للقوائم المالية.

.11

احكام المعامالت ذات الصلة باألوراق المالية وتداولها محليا ودوليا.
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
 .2القدرات الذهنية:
يجب أن يكون الخريج قاد ارً على:
 .1تفسير االحداث االقتصادية وما يسفر عنها من معامالت مالية وتوجيهها
محاسبيا باألسلوب المالئم.
 .2تمييز واختيار الطرق واالساليب المحاسبية المالئمة لطبيعة نشاط المنشأة.
 .3تفسير المعلومات واألرقام المحاسبية ومدلوالتها لكل من يهمه األمر.
 .4ابتكار وتصميم النظم المحاسبية وادلة العمل واقتراح التحسين المستمر وفق
المتغيرات الحادثة.
 .3المهارات المهنية و العلمية:
يجب ان يكون الخريج مكتسباً المهارات العلمية والمهنية التالية:
 .1تطبيق الطرق واألساليب واالجراءات والنماذج المحاسبية المالئمة واعداد
التقارير والقوائم المالية وملحقاتها.
 .2اعداد الموازنات التخطيطية المالية والنقدية ودراسات الجدوى والتحليل
والتقييم لبدائل االستثمار ماليا ومحاسبيا وتقارير متابعة التنفيذ.
 .3العرض الجيد للمعلومات من خالل التقارير المحاسبية سواء داخل المنشأة
أو خارجها (مع الموائمة بين االفصاح المستهدف وسرية المعلومات).
 .4اختيار العينة المالئمة للمراجعة وتطبيق األساليب والبرامج المناسبة
إلجراءاتها وفق الظروف المحيطة.
 .5اجراء الفحص والتدقيق والمقارنة واالستنتاج والتدليل والتوثيق للمستندات
والحسابات والقوائم.
 .6تقديم االستشارات الضريبية والمالية واإلدارية ذات الصلة.
 .7اجتياز االختبارات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة التي تعقدها
الجهات صاحبة االختصاص.
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وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 .4المهارات العامة واالنتقالية:
يجب أن يكون الخريج مكتسباً للمهارات العامة التالية:
 .1استخدام تكنولوجيا المعلومات وتنمية نظم المعلومات المحاسبية لزيادة
درجة الكفاءة في التطبيقات العملية.
 .2القدرة على االتصال باآلخرين والتواصل معهم ،وادارة الوقت.
 .3تنمية المهارات الشخصية والتعلم الذاتي ،التي تسهل وتشجع على تطوير
واستخدام المهارات المكتسبة.
 .4إعداد التقارير بطريقة علمية.
 .5العمل الجماعي وضمن فرق العمل بما يرفع من مستوى األداء.
 .3المعايير االكاديمية للبرنامج
المعايير االكاديمية القياسية لبرنامج المحاسبة والمراجعة للهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد لقطاع كليات التجارة.
 .4هيكل و مكونات البرنامج
مدة البرنامج  31ساعة معتمدة مقسمة على فصلين دراسيين لكل فصل دراسي 15
ساعة معتمدة  ،وتتضمن هذه الساعات  24ساعة معتمدة مخصصة لدراسة ثمانية
مقررات أساسية بواقع  3ساعات معتمدة لكل مقرر ،و 3ساعات معتمدة مخصصة
لمقرر اختياري يختاره الطالب من قائمة المقررات االختيارية وفقاً للتخصص الدقيق بهذه
الدرجة عند التسجيل لدرجة الدكتوراة 3 ،ساعات معتمدة لمقرر دراسات مستقلة عبارة
عن مقرر يختاره ويسجله الطالب في موضوع ضمن الخطة البحثية للقسم ،ويحدد
مجلس القسم استاذ لتدريس هذا المقرر واالشراف عليه ،ويجوز ألستاذ المادة عقد
امتحان خالل الفصل ويكون هناك امتحان او ورقة بحثية يتم مناقشتها وتقييمها في
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وحدة ضمان الجودة واالعتماد
نهاية الفصل الدراسي ،ويحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس االقسام المختصة
الموضوعات التي تدرس في كل مقرر.
هيكل البرنامج
عدد الساعات  /عدد الوحدات

 31نظرى

 31ساعة معتمدة

اجمالى
 27الزامى
مقررات العلوم االساسية
مقررات العلوم االجتماعية و االنسانية
مقررات علوم التخصص
مقررات من علوم اخرى

%11
%81
%11
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 3اختيارى

جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

ج/مقررات البرنامج :
 -1المقررات األساسية:
كود المقرر
ACCT 801

اسم المقرر
االتجاهات الحديثة في المحاسبة

عدد الساعات المعتمدة

الفصل الدراسى

3

الفصل الدراسى االول

المالية
ACCT 802

االتجاهات الحديثة في المراجعة

3

الفصل الدراسى االول

ACCT 803

االتجاهات الحديثة في المحاسبة

3

الفصل الدراسى االول

ACCT 804

دراسات محاسبية متخصصة

3

الفصل الدراسى االول

ACCT 805

التحليل اإلحصائي المتقدم

3

الفصل الدراسى االول

ACCT 811

االتجاهات الحديثة في نظم المعلومات

3

الفصل الدراسى الثانى

ACCT 812

المحاسبة الدولية والمنشآت متعددة

3

الفصل الدراسى الثانى

ACCT 813

دراسات في المحاسبة السياسية

3

الفصل الدراسى الثانى

اإلدارية والتكاليف

المحاسبية
الجنسية

 -2المقررات االختيار ة:
كود المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات المعتمدة

الفصل الدراسى

ACCT 821

محاسبة مالية

3

الفصل الدراسى الثانى

ACCT 822

مراجعة

3

الفصل الدراسى الثانى

ACCT 823

محاسبة تكاليف

3

الفصل الدراسى الثانى

ACCT 824

محاسبة خاصة

3

الفصل الدراسى الثانى
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كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
متطلبات االلتحاق بالبرنامج :
 -1أن تكون الدرجة الجامعية االولى بكالوريوس التجارة و ان يكون حاصال على
درجة الماجستير فى شعبة المحاسبة من احدى جامعات جمهورية مصر العربية
او على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به و معادل من المجلس
االعلى للجامعات
 -2ان يرقى الى مستوى فى اللغة االنجليزية  TOEFLو الحاسب االلى ICDL
وفقا لما يقرره مجلس الكلية و يعتمده مجلس الجامعة بالنسبة لتحديد او الحد
اادنى للدرجات المشترطة للقبول فى البرنامج
 -3يتولى القسم العلمى للمحاسبة والمراجعة وضع الضوابط الالزمة لتحديد االعداد
المقبولة سنويا وفقا للطاقة االستيعابية للقسم و بما ال يتعارض مع القواعد السابقة
 -4ان يتقدم الطالب باستمارة القيد للعرض على مجلس القسم العلمى للمحاسبة
والمراجعة البداء الراء و يقوم مجلس الدراسات العليا بالجامعة بالبت فى طلب
القيد بياء على اقتراح مجلس القسم و موافقة مجلس الكلية و يعتبر تاريخ القيد
تاريخ موافقة مجلس الكلية

القواعد المنظمة الستكمال البرنامج
ان يتفرغ لمده سنة لدراسة المقررات التاهيلية الموضحة عالية ،و بحيث ال تقل عن 31
ساعة معتمدة مقسمة على فصلين دراسين كل فصل دراسى  15ساعة معتمدة .
بعد نجاح الطالب فى كافة المقررات الدراسية االساسية و االختيارية يعقد له امتحان شامل
من مرحلتين :
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كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
أ .امتحان تحريرى فى الموضوعات التى يحددها مجلس قسم المحاسبة والمراجعة خالل
شهر نوفمبر التالى لنجاحة فى المقررات الدراسية التمهيدية وو يكون له فرصة ثانية
الداء االمتحان خالل شهر ابريل من نفس العام الجامعى
ب .امتحان شفهى لمن يجتاز االمتحان التحريرى يتقدم به الطالب الى لجنة من ثالثة اساتذة
يشكلها مجلس قسم المحاسبة والمراجعة
ان يتقدم الطالب خالل سنتين على االكثر من تاريخ نجاحه فى االمتحان الشفهى
بمشروع بحث فى التخصص الدقيق للتسجيل لدرجة دكتوراه الفلسفة يقرره مجلس قسم
المحاسبة والمراجعة و يوافق عليه مجلس الكلية و مجلس الدراسات العليا بالجامعة و
يحسب تاريخ التسجيل من تاريخ موافقة مجلس الكلية
يتقدم الطالب برسالة الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة لمجلس قسم المحاسبة
والمراجعة خالل سنتين على االقل و ثالثة سنوات على االكثر من تاريخ التسجيل وتشكل
لجنة الفحص و الحكم على الرسالة على ان يتم المناقشة بصورة علنية و لمجلس الكلية
االبقاء على التسجيل لمدة اخرى ال تتجاوز سنتين بناء على تقرير المشرف و بعد اخذ راى
مجلس قسم المحاسبة والمراجعة و لجنة الدراسات العليا على ان يخصص للرسالة ما يعادل
 24ساعة معتمده
يتم منح درجة الدكتوراه الفلسفة بناء على تقرير لجنة الفحص و الحكم و اقتراح مجلس
قسم المحاسبة والمراجعة و لجنة الدراسات العليا بالكلية و موافقة مجلس الكلية و مجلس
الدراسات العليا و البحوث بالجامعة
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طرق تقويم البرنامج
القائم بالتقيم

الوسيلة

العينة

طالب الفرقة النهائية

قوائم استقصاء

عينة عشوائية

الخريجون

قوائم استقصاء

عينة عشوائية

اصحاب االعمال

قوائم استقصاء

عينة عشوائية

مقيم خارجى

قوائم استقصاء

عينة عشوائية

طرق اخرى

قوائم استقصاء

عينة عشوائية

التوقيع :

المسئول عن البرنامج :
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التاريخ:

جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودىACCT 801:

الفرقة :

اسم المقرر:
االتجاهات الحديثة في المحاسبة المالية

التخصص :محاسبة

 -2هدف المقرر:

عدد الوحدات الدراسية:

نظري

تأهيلي دكتوراه
51

عملي

أن يلم الطالب بالمعايير المصرية للمحاسبة إلى جانب القيام بدراسة مقارنة
لها مع المعايير األمريكية والدولية  ,مع دراسة مفصلة لبعض هذه المعايير
ومعرفة مدى تطبيقها في الحياة العملية من خالل تقديم بحث تطبيقي لها .

 -3المستهدف من تدريس المقرر (نواتج التعلم المستهدفة):
أ -المعلومات والمفاهيم

ب -المهارات الذهنية

 -1أن يلم الطالب بالمعايير المحاسبية المصرية .
 -2قادر على تعريف نظرية المحاسبة
 -3أن يستوعب الطالب التطبيقات العملية للمعايير المحاسبية.
 -4تفسير النتائج المترتبة على استخدام معيار محاسبي معين.
 -1إكساب الطالب مهارات القيام بالتفكير من خالل إجراء بحث ميداني
تطبيقي لمدى االختالف بين المعايير المحاسبية المصرية من خالل
اكتشاف مدى التعارض بين المعايير والقوانين والتشريعات المطبقة
داخل الدولة .
 -2ان يساهم الطالب في صياغة معيار محاسبي جديد

جـ -المهارات المهنية

أن يجيد الطالب إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية طبقا لمعايير
المحاسبة المصرية المتعارف عليها

د -المهارات العامة:

استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع المتغيرات وإعداد القوائم المالية
والحسابات الختامية طبقا للمعايير المصرية المتعارف عليها .

الخاصة بالمقرر:
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جامعة قناة السويس
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 -4محتوى المقرر:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اعداد وعرض التقارير المالية
معايير التقارير المالية الدولية واهميتها
محددات جودة التقارير المالية
السياسات والتقديرات المحاسبية
المفاهيم والسياسات المحاسبية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المحاسبة عن اندماج المنشآت
مشكالت القياس واالفصاح المحاسبي

 -5طرق التعليم والتعلم

-1
-2
-3
-4
-5
-6

االنترنت .
المحاضرات النظرية .
إجراء بحث تطبيقي .
المحاكاة.
العصف الذهني.
دراسة حالة.

 -6طرق التعليم والتعلم

 -1اوقات اكاديمية مع استاذ المادة

للطالب ذوى القدرات

الخاصة

 -2التواصل مع استاذ المادة من خالل االنترنت .

 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب المستخدمة

امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

ب -التوقيت

االسبوع االخير من الفصل الدراسي االول

جـ -توزيع الدرجات

 %111امتحان نهاية الفصل

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات

أبحاث علمية منشورة عن المعايير المصرية والدولية ومدى مالءمتها
للتطبيق العملي

ب -كتب ملزمة

الكتاب الجامعي

جـ -كتب مقترحة

بعض الكتب التي تناولت أهم االتجاهات الحديثة في المحاسبة المالية ،

المراجع التي تناولت نظرية المحاسبة.
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
د -دوريات علمية أو
نشرات  ...الخ

 -1المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية  ,كلية التجارة  ,جامعة
قناة السويس
 -2المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  ,كلية التجارة  ,جامعة عين
شمس .
 -3مجلة المحاسبة المصرية  ,كلية التجارة  ,جامعة القاهرة.
4- Journal of Accounting Research & Accounting Review.

رئيس القسم  :أ.د /احمد ذكي.

منسق المقرر:
التاريخ :
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودىACCT 802:

الفرقة :

اسم المقرر:
االتجاهات الحديثة في المراجعة

التخصص :محاسبة
 -2هدف المقرر:

عدد الوحدات الدراسية:

تأهيلي دكتوراه
نظري 51

عملي

أن يلم الطالب بأحدث التطورات العلمية في مجال المراجعة وكيفية التعامل
مع هذه التطورات الحديثة .

 -3المستهدف من تدريس المقرر (نواتج التعلم المستهدفة):
أ -المعلومات
والمفاهيم

 -1أن يلم الطالب بمراحل واجراءات المراجعة الخارجية للقوائم
المالية.
 -2أن يستوعب الطالب المعايير التي يعتمد عليها مراجع الحسابات.

ب -المهارات الذهنية

 -1القدرة على حل المشكالت البحثية المتعلقة بجوانب عملية المراجعة
وتحليل اآلليات المستخدمة في عملية المراجعة .
 -2القدرة على تفسير االحداث المالية التي تتضمنها القوائم المالية.

جـ -المهارات المهنية

 -1إكساب الطالب مهارات القيام باختيار العينة المالئمة للمراجعة
وتطبيق االساليب والبرامج المناسبة إلجراءاتها وفق الظروف
المحيطة .
 -2اجراء الفحص والمراجعة والمقارنة واالستنتاج والتوثيق للمستندات و

الخاصة بالمقرر:

الحسابات والقوائم.

 -3اجتياز االختبارات المهنية في مجال المراجعة التي تعقدها الجهات
المهنية المختصة.

د -المهارات العامة:

 -1استخدام بعض األدوات التكنولوجية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات
فى مراجعة عناصر القوائم المالية .
 -2استخدام اساليب المراجعة على المستوى الفردي بكفاءة عالية.
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
 -4محتوى المقرر:

 -5طرق التعليم والتعلم

 -6طرق التعليم والتعلم

للطالب ذوى القدرات

 -1دور المراجعة في حوكمة الشركات
-2مراجعة تكنولوجيا المعلومات
-3جودة عملية المراجعة وخدمات التأكيد
-4مراجعة األدوات المالية المشتقة
 -5اثر الحوافز االقتصادية والفكر األخالقي للمراجع على سوق خدمات
المراجعة
 -6المراجعة المتكاملة وعالقتها بمنظومة مخاطر المراجعة
 دور المراجعة في االستحواذ والتملك على األوراق المالية في البورصة-2
-3
-4
-5
-6

 -1االنترنت .
المحاضرات النظرية .
إجراء بحث تطبيقي .
المحاكاة.
العصف الذهني.
دراسة حالة.

 -1اوقات اكاديمية مع استاذ المادة

 -2التواصل مع استاذ المادة من خالل االنترنت .

الخاصة
 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب

امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

المستخدمة
ب -التوقيت

االسبوع االخير من الفصل الدراسي االول

جـ -توزيع الدرجات

 %111امتحان نهاية الفصل

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات

أبحاث علمية منشورة عن مراجعة الحسابات  ،الدوريات الصدارة عن
مؤسسات المراجعة المحلية والدولية

ب -كتب ملزمة

الكتاب الجامعي

جـ -كتب مقترحة

بعض الكتب التي تناولت أهم االتجاهات الحديثة في المحاسبة المالية ،

المراجع التي تناولت نظرية المحاسبة.
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
د -دوريات علمية أو
نشرات  ...الخ

 -1المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية  ,كلية التجارة  ,جامعة
قناة السويس
 -2المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  ,كلية التجارة  ,جامعة عين
شمس .
 -3مجلة المحاسبة المصرية  ,كلية التجارة  ,جامعة القاهرة.
4- Journal of Accounting Research & Accounting Review.

رئيس القسم  :أ.د /احمد ذكي.

منسق المقرر:
التاريخ :
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودى:

اسم المقرر:

ACCT 803

االتجاهات الحديثة في المحاسبة االدارية والتكاليف

التخصص :محاسبة

 -2هدف المقرر:

الفرقة :

عدد الوحدات الدراسية:

نظري

51

تأهيلي دكتوراه
عملي

----

إن يلم طالب الدراسات العليا باألبحاث المتقدمة في المحاسبة اإلدارية
والتكاليف في ضوء التطورات المعاصرة وزيادة حدة المنافسة العالمية.

 -3المستهدف من تدريس المقرر (نواتج التعلم المستهدفة):
أ -المعلومات

 -1اإللمام بأساليب المحاسبة اإلدارية المختلفة للمساعدة في تقديم
معلومات تساعد اإلدارة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.
 -2القدرة على تحقيق الترابط بين أساليب المحاسبة اإلدارية ومحاسبة
التكاليف لتخطيط األنشطة المختلفة للمنشاة.

ب -المهارات الذهنية

 -1تفسير المعلومات واالرقام المحاسبية في كشوف و قوائم التكاليف .
 -2تمييز واختيار الطرق واالساليب المالئمة الخاصة بالرقابة على
التكاليف.
 -3إكساب الطالب القدرة على إجراء المقارنات بين مختلف البدائل
وإنتاج معلومات ذات طابع كمي مالية أو غير مالية لخدمة اإلدارة

جـ -المهارات المهنية

 -1يطبق الطرق واالساليب والنماذج المحاسبية المالئمة ألعداد قوائم
التكاليف طبقا للطرق المختلفة .
 -2يتعود على العرض الجيد للمعلومات التكاليفية من خالل التقارير.
 -3يتمكن من اجتياز االختبارات المهنية في مجال محاسبة التكاليف
التي تعقدها الجهات المهنية المختصة.

د -المهارات العامة:

 -1استخدام األدوات التكنولوجية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في
تحليل التكاليف .
 -2يستخدم اساليب و طرق اعداد قوائم التكاليف على المستوى الفردي
بكفاءة.

والمفاهيم

الخاصة بالمقرر:
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
 -4محتوى المقرر:

-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

 -5طرق التعليم والتعلم

 -6طرق التعليم والتعلم

للطالب ذوى القدرات

الخاصة:

أهمية دراسة وتحليل تكاليف الجودة في عملية اتخاذ القرارات
التكامل بين أساليب التكلفة المستهدفة والتحليل االستراتيجي للتكاليف
تفعيل استخدام القياس المتوازن لألداء .
دور المحاسبة اإلدارية في دعم التخطيط االستراتيجي للتكلفة في
ضوء المتغيرات المعاصرة في بيئة األعمال الحديثة .
المحاسبة على اساس النشاط الموجه بالوقت.
المحاسبة عن الموارد المستهلكة
الدور المتنامي للمحاسبة االدارية

-2
-3
-4
-5
-6

 -1االنترنت .
المحاضرات النظرية .
إجراء بحث تطبيقي .
المحاكاة.
العصف الذهني.
دراسة حالة.

 -1اوقات اكاديمية مع استاذ المادة
 -2التواصل مع استاذ المادة من خالل مواقع التواصل عبر االنترنت .

 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب

المستخدمة

امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

ب -التوقيت

االسبوع االخير من الفصل الدراسي االول

جـ -توزيع الدرجات

 %111امتحان نهاية الفصل

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات

أبحاث علمية منشورة عن أهم تطورات الفكر المحاسبي والمناهج البحثية
المتعددة التي تناولت الدراسات الحديثة في المحاسبة اإلدارية والتكاليف

ب -كتب ملزمة

الكتاب الجامعي

جـ -كتب مقترحة

بعض الكتب التي تناولت أهم االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف

واالدارية.
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
د -دوريات علمية أو
نشرات  ...الخ

 -1المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية  ,كلية التجارة  ,جامعة
قناة السويس
 -2المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  ,كلية التجارة  ,جامعة عين شمس .
 -3مجلة المحاسبة المصرية  ,كلية التجارة  ,جامعة القاهرة.
4- Journal of Accounting Research & Accounting Review.

رئيس القسم  :أ.د /احمد ذكي.

منسق المقرر:
التاريخ :
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودى:

اسم المقرر:

ACCT 804
التخصص :محاسبة

 -2هدف المقرر:

الفرقة :

دراسات محاسبية متخصصة
عدد الوحدات الدراسية:

تأهيلي دكتوراه
نظري

51

عملي

إن يلم طالب الدراسات العليا باألبحاث المتقدمة في المحاسبة اإلدارية
والتكاليف في ضوء التطورات المعاصرة وزيادة حدة المنافسة العالمية.

 -3المستهدف من تدريس المقرر (نواتج التعلم المستهدفة):
أ -المعلومات
والمفاهيم

-2

 -1اإللمام باألشكال واالساليب المختلفة للقطاعات (السياحية –
المستشفيات – الزراعية).
القدرة على تحقيق الترابط بين نظم المعلومات المحاسبية والقطاعات
المختلفة داخل الدولة.

ب -المهارات الذهنية

 -1إكساب الطالب مهارات القيام بالتفكير اإلبداعي فيما يتعلق بتطوير
واستحداث نظام معلومات محاسبية تساعد على تدفق المعلومات
لجميع أجزاء التنظيم بشكل مرن يساعد على اتخاذ القرارات .
 -2تمييز واختيار الطرق واالساليب المالئمة الخاصة بالرقابة على
التكاليف.
 -3إكساب الطالب القدرة على إجراء المقارنات بين مختلف البدائل
وإنتاج معلومات ذات طابع كمي مالية أو غير مالية لخدمة اإلدارة

جـ -المهارات المهنية

 -1تطبيق الطرق واالساليب والنماذج المحاسبية المالئمة ألعداد نظام
معلومات محاسبي .
 -2اجتياز االختبارات المهنية في مجال نظم المعلومات المحاسبية التي

الخاصة بالمقرر:

د -المهارات العامة:

تعقدها الجهات المهنية المختصة.
 -1استخدام األدوات التكنولوجية الحديثة في اعداد و تصميم نظام
محاسبي على المستوى الفردي بكفاءة عالية.
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
 -2مهارة استخدام الحاسب اآللي في توفير المعلومات المحاسبية.
 -4محتوى المقرر:

-1
-2
-3
-4
-5

 -5طرق التعليم والتعلم

 -6طرق التعليم والتعلم

للطالب ذوى القدرات

الخاصة:

منظومة الحكومة االلكترونية لتطوير نطام المعلومات الحكومية.
نظم المعلومات المحاسبية في المنشآت ذات الطابع الخاص
المحاسبة في قطاع المنشآت السياحية
المحاسبة في قطاع المستشفيات
المحاسبة في المنشآت الزراعية

-2
-3
-4
-5
-6

 -1االنترنت .
المحاضرات النظرية .
إجراء بحث تطبيقي .
المحاكاة.
العصف الذهني.
دراسة حالة.

 -1اوقات اكاديمية مع استاذ المادة
 -2التواصل مع استاذ المادة من خالل مواقع التواصل عبر االنترنت .

 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب

المستخدمة

امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

ب -التوقيت

االسبوع االخير من الفصل الدراسي االول

جـ -توزيع الدرجات

 %111امتحان نهاية الفصل

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات
ب -كتب ملزمة

أبحاث علمية منشورة عن أهم تطورات الفكر المحاسبي والمناهج البحثية
المتعددة التي تناولت الدراسات الحديثة في القطاعات المختلفة للدولة
الكتاب الجامعي

جـ -كتب مقترحة

بعض الكتب التي تناولت أهم االتجاهات الحديثة في النظم المحاسبية

د -دوريات علمية أو
نشرات  ...الخ

الخاصة.
 -1المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية  ,كلية التجارة  ,جامعة
قناة السويس
 -2المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  ,كلية التجارة  ,جامعة عين شمس .
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
 -3مجلة المحاسبة المصرية  ,كلية التجارة  ,جامعة القاهرة.
4- Journal of Accounting Research & Accounting Review.

رئيس القسم  :أ.د /احمد ذكي.

منسق المقرر:
التاريخ :

21
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودىACCT 805:

الفرقة :

اسم المقرر:
التحليل االحصائي المتقدم

التخصص :محاسبة

 -2هدف المقرر:

عدد الوحدات الدراسية:

تأهيلي دكتوراه
نظري

51

عملي

تنمية مهارات الطالب في جمع البيانات المحاسبية وتصنيفها وتبويبها ثم
القيام بتحليلها عن طريق استخدام األسلوب اإلحصائي المناسب  ,والتعرف
على أنواع األساليب اإلحصائية وكيفية استخدامها.

 -3المستهدف من تدريس المقرر (نواتج التعلم المستهدفة):
أ -المعلومات
والمفاهيم

 -1إلمام الطالب باألساليب اإلحصائية المتقدمة المختلفة .
 -2تنمية القدرة على كيفية اختيار األسلوب اإلحصائي المناسب
لتحليل البيانات .
 -3أن يستوعب الطالب التطبيقات العملية باألساليب اإلحصائية
المتقدمة المختلفة.
 -4تفسير النتائج المترتبة على استخدام اسلوب احصائي معين.

ب -المهارات الذهنية

 -1إكساب الطالب القدرات البحثية والتحليلية الالزمة في مجال جمع
البيانات المحاسبية وتصنيفها وتبويبها وتحليلها واختبار الفروض .
 -2القدرة على االستدالل االحصائي لبيانات القوائم المالية

جـ -المهارات المهنية

 -1استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات المحاسبية .
 -2القيام بعمل التحليالت اإلحصائية الالزمة لرسالة الدكتوراه

الخاصة بالمقرر:
د -المهارات العامة:

استخدام البرامج االلكترونية الحديثة في إجراء التحليالت اإلحصائية مثل
برنامج (  ) SPSSاالصدار التاسع عشر .
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
 -4محتوى المقرر:

 -5طرق التعليم والتعلم

 -6طرق التعليم والتعلم

للطالب ذوى القدرات

الخاصة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

استخدام حزمة برامج  SSPSفي تحليل البيانات المحاسبية.
االختبارات المعملية والالمعلمية
تحليل السالسل الزمنية
اسس ومراحل التحليل االحصائي
االستدالل االحصائي ومفهوم معامل االرتباط الخطى وطرق حسابه
تحليل االنحدار الخطى واالختبارات االحصائية التابعة له
حساب مقاييس النزعة المركزية

-2
-3
-4
-5

 -1المحاضرات النظرية .
االنترنت .
إجراء بحث تطبيقي .
المحاكاة.
دراسة حالة.

 -1اوقات اكاديمية مع استاذ المادة
 -2التواصل مع استاذ المادة من خالل مواقع التواصل عبر االنترنت .

 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب

امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

المستخدمة
ب -التوقيت

االسبوع االخير من الفصل الدراسي االول

جـ -توزيع الدرجات

 %111امتحان نهاية الفصل االول

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات

أبحاث علمية منشورة عن أهم تطورات أساليب التحليل اإلحصائي الحديثة

ب -كتب ملزمة

الكتاب الجامعي

جـ -كتب مقترحة

الكتب التي تناولت التحليل اإلحصائي المتقدم للبيانات المحاسبية

د -دوريات علمية أو

للبيانات المحاسبية

 -1المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية  ,كلية التجارة  ,جامعة
23

جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
نشرات  ...الخ

قناة السويس
 -2النشرات االحصائية الدورية.
 -3المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  ,كلية التجارة  ,جامعة عين
شمس .
 -4مجلة المحاسبة المصرية  ,كلية التجارة  ,جامعة القاهرة.
5- Journal of Accounting Research & Accounting Review.

رئيس القسم  :أ.د /احمد ذكي.

منسق المقرر:
التاريخ :
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودى:
ACCT 811
التخصص :محاسبة
 -2هدف المقرر:

الفرقة :

اسم المقرر:
االتجاهات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية
عدد الوحدات الدراسية:

نظري

51

تأهيلي دكتوراه
عملي

إلمام الطالب بكيفية تشغيل البيانات المتعلقة بالعمليات المحاسبية وتحليلها
وتوفير المعلومات الالزمة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات اإلدارية
الرشيدة بخصوص أوجه النشاط المختلفة في الوحدة االقتصادية في ضوء
التطورات المعاصرة وزيادة حدة المنافسة العالمية.

 -3المستهدف من تدريس المقرر (نواتج التعلم المستهدفة):
أ -المعلومات
والمفاهيم

-2

 -1يوضح الموضوعات الحديثة في مجال نظم المعلومات
المحاسبية لتحسين جودة المعلومات المحاسبية.
يبين الترابط بين نظم المعلومات المحاسبية والقطاعات المختلفة داخل
الدولة.

ب -المهارات الذهنية

 -1يناقش تطوير واستحداث نظام معلومات محاسبية تساعد على تدفق
المعلومات لجميع أجزاء التنظيم بشكل مرن يساعد على اتخاذ
القرارات .
 -2تمييز واختيار الطرق واالساليب المالئمة الخاصة نظم المعلومات

جـ -المهارات المهنية

 -1يقيم عمليات التطوير والتحول إلى استخدام الحاسبات اآللية في نظم
المعلومات المحاسبية كبديل عن النظم اليدوية في أداء كافة المهام
التي يتطلبها العمل.
 -2اجتياز االختبارات المهنية في مجال االتجاهات الحديثة نظم
المعلومات المحاسبية التي تعقدها الجهات المهنية المختصة.

المحاسبية.
 -3إجراء المقارنات بين مختلف البدائل الخاصة بإنتاج المعلومات
المحاسبية لخدمة اإلدارة

الخاصة بالمقرر:
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
د -المهارات العامة:

 -4محتوى المقرر:

 -1مهارة استخدام الحاسب اآللي في توفير المعلومات المحاسبية .
 -2استخدام األدوات التكنولوجية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات
واالتصال.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

 -5طرق التعليم والتعلم

 -6طرق التعليم والتعلم

للطالب ذوى القدرات

الخاصة:

-2
-3
-4
-5
-6

نظم المعلومات المحاسبية وعملية التغير في المشروعات .
تطوير نظم المعلومات المحاسبية باستخدام مدخل إدارة الجودة
الشاملة .
تحسين جودة المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات .
الدور الرقابي للمعلومات المحاسبية في المنشآت الخدمية .
نظام المعلومات المحاسبية في ظل التشغيل اإللكتروني .
مخاطر تشغيل نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية.
فاعلية نظم المعلومات المحاسبية اإلدارية في توفير احتياجات
المستخدمين.
 -1االنترنت .
المحاضرات النظرية .
إجراء بحث تطبيقي .
المحاكاة.
العصف الذهني.
دراسة حالة.

 -1اوقات اكاديمية مع استاذ المادة
 -2التواصل مع استاذ المادة من خالل مواقع التواصل عبر االنترنت .

 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب

المستخدمة

امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

ب -التوقيت

االسبوع االخير من الفصل الدراسي االول

جـ -توزيع الدرجات

 %111امتحان نهاية الفصل

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات

أبحاث علمية منشورة عن أهم تطورات الفكر المحاسبي والمناهج البحثية
المتعددة التي تناولت الدراسات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية

26

جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
ب -كتب ملزمة

الكتاب الجامعي

جـ -كتب مقترحة

بعض الكتب التي تناولت أهم االتجاهات الحديثة في نظام المعلومات

د -دوريات علمية أو

 -1المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية  ,كلية التجارة  ,جامعة
قناة السويس
 -2المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  ,كلية التجارة  ,جامعة عين شمس .
 -3مجلة المحاسبة المصرية  ,كلية التجارة  ,جامعة القاهرة.
4- Journal of Accounting Research & Accounting Review.

نشرات  ...الخ

المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات.

رئيس القسم  :أ.د /احمد ذكي.

منسق المقرر:
التاريخ :
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودى:
ACCT 812
التخصص :محاسبة

 -2هدف المقرر:

الفرقة :

اسم المقرر:
المحاسبة الدولية والمنشآت متعددة الجنسية
عدد الوحدات الدراسية:

نظري

تأهيلي دكتوراه
51

عملي

أن يلم طالب الدراسات العليا باألبحاث والدراسات المتقدمة في مجال
المحاسبة الدولية في ضوء اإللمام بالمعايير الدولية المتعارف عليها والتي
يجب أن تلتزم بها الشركات الدولية المتعددة الجنسية في ضوء التطورات
المعاصرة وزيادة حدة المنافسة العالمية.

 -3المستهدف من تدريس المقرر (نواتج التعلم المستهدفة):
أ -المعلومات
والمفاهيم

-2

 -1يوضح االتجاهات الحديثة في طرق ترجمة القوائم المالية.
يصنف بين طرق إعداد القوائم المالية على النطاق الدولي.

ب -المهارات الذهنية

 -1القدرة على المقارنة والتحليل والقياس وفقا للمعايير واإلجراءات
المحاسبية المحلية والدولية.
 -2تمييز واختيار الطرق واالساليب الخاصة بترجمة القوائم المالية.
 -3إجراء المقارنات بين مختلف البدائل الخاصة بترجمة المعلومات
المحاسبية لخدمة اإلدارة

جـ -المهارات المهنية

 -1تحليل القوائم المالية للشركات الدولية ومتعددة الجنسية.
 -2يقيم المعايير الدولية التي يجب االلتزام بها عند إعداد القوائم المالية
على النطاق الدولي .
 -3يظهر المعالجة السليمة لفروق ترجمة العمالت االجنبية

د -المهارات العامة:

 -1مهارة استخدام الحاسب اآللي في ترجمة المعلومات المحاسبية .
 -2اكتساب مهارة كتابة ورقة بحثية تتناول إحدى المشكالت المحاسبة
التي تواجه الشركات الدولية.

الخاصة بالمقرر:
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
 -4محتوى المقرر:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

 -8طرق التعليم والتعلم

 -9طرق التعليم والتعلم

للطالب ذوى القدرات

الخاصة:

-2
-3
-4
-5
-6

اآلثار الثقافية والبيئية على المحاسبة الدولية .
اإلفصاح و الشفافية في المحاسبة الدولية .
المحاسبة الدولية عن تغيرات األسعار .
المحاسبة عن فروق ترجمة العمالت االجنبية.
االتجاهات الحديثة في مجال المحاسبة الدولية .
التخطيط االستراتيجي والرقابة على المستوى الدولي .
التوحيد المحاسبي على النطاق الدولي.
 -1االنترنت .
المحاضرات النظرية .
إجراء بحث تطبيقي .
المحاكاة.
العصف الذهني.
دراسة حالة.

 -1اوقات اكاديمية مع استاذ المادة
 -2التواصل مع استاذ المادة من خالل مواقع التواصل عبر االنترنت .

 -11تقويم الطالب:
أ -األساليب

امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

المستخدمة
ب -التوقيت

االسبوع االخير من الفصل الدراسي االول

جـ -توزيع الدرجات

 %111امتحان نهاية الفصل

 -11قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات

أبحاث علمية منشورة عن أهم تطورات الفكر المحاسبي والمناهج البحثية
المتعددة التي تناولت االتجاهات الحديثة في مجال المحاسبة الدولية ،
اإلفصاح و الشفافية في المحاسبة الدولية.

ب -كتب ملزمة

الكتاب الجامعي

جـ -كتب مقترحة

بعض الكتب التي تناولت أهم االتجاهات الحديثة في االتجاهات الحديثة في

مجال المحاسبة الدولية.
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
د -دوريات علمية أو
نشرات  ...الخ

 -5المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية  ,كلية التجارة  ,جامعة قناة
السويس
 -6المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  ,كلية التجارة  ,جامعة عين شمس .
 -7مجلة المحاسبة المصرية  ,كلية التجارة  ,جامعة القاهرة.
8- Journal of Accounting Research & Accounting Review.

رئيس القسم  :أ.د /احمد

منسق المقرر:
ذكي.
التاريخ :
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودى:

الفرقة :

اسم المقرر:

ACCT 813

دراسات في المحاسبة السياسية

التخصص :محاسبة

عدد الوحدات الدراسية:

 -2هدف المقرر:

تأهيلي دكتوراه
نظري

51

عملي

أن يلم الطالب باألبحاث والدراسات المتعلقة بأثر المناخ السياسي على عملية
صياغة واعداد المعايير المحاسبية في ضوء التطورات المعاصرة وزيادة
حدة المنافسة العالمية والتقارب الدولي.

 -3المستهدف من تدريس المقرر (نواتج التعلم المستهدفة):
أ -المعلومات
والمفاهيم

-2

 -1يوضح االنشطة المحاسبية في االحزاب السياسية.
يعرف المحاسبة السياسية.

ب -المهارات الذهنية

 -1القدرة على المقارنة والتحليل والقياس وفقا للمعايير واإلجراءات
المحاسبية المحلية والدولية فيما يتعلق بأنشطة الكيانات السياسية.
 -2تمييز واختيار الطرق واالساليب المناسبة بتحديد تكاليف الحمالت
االنتخابية.

جـ -المهارات المهنية

 -1تحليل القوائم والتقارير المالية للكيانات السياسية.
 -2يقيم المعايير المناسبة التي يجب االلتزام بها عند إعداد القوائم
المالية لألحزاب السياسية .
 -3يظهر المعالجة السليمة لتبويب التكاليف السياسية.

د -المهارات العامة:

 -1مهارة استخدام الحاسب اآللي في اعداد التقارير المالية للكيانات
السياسية .
 -2اكتساب مهارة كتابة ورقة بحثية تتناول إحدى مشكالت المحاسبة
التي تواجه الكيانات السياسية.

الخاصة بالمقرر:
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جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
 -4محتوى المقرر:

 -5طرق التعليم والتعلم

 -6طرق التعليم والتعلم

للطالب ذوى القدرات

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-2
-3
-4
-5
-6

التأصيل العلمي للبعد السياسي في المحاسبة
أثر البعد السياسي على عملية صياغة واعداد المعايير المحاسبية.
المحاسبة عن انشطة االحزاب السياسية.
االنعكاسات المحاسبية لإلضرابات العمالية.
اعداد وتحليل التقارير المالية للحمالت االنتخابية.
المراجعة المالية لألنشطة السياسية.
التألفات الرقابية لضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية
للكيانات السياسية.
 -1االنترنت .
المحاضرات النظرية .
إجراء بحث تطبيقي .
المحاكاة.
العصف الذهني.
دراسة حالة.

 -1اوقات اكاديمية مع استاذ المادة

 -2التواصل مع استاذ المادة من خالل مواقع التواصل عبر االنترنت .

الخاصة:

 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب

المستخدمة

امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

ب -التوقيت

االسبوع االخير من الفصل الدراسي االول

جـ -توزيع الدرجات

 %111امتحان نهاية الفصل

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكرات

أبحاث علمية منشورة عن أهم تطورات الفكر المحاسبي والمناهج البحثية
المتعددة التي تناولت االتجاهات الحديثة في مجال المحاسبة الدولية ،
اإلفصاح و الشفافية في المحاسبة الدولية.

ب -كتب ملزمة

الكتاب الجامعي

32

جامعة قناة السويس
كلية التجارة
وحدة ضمان الجودة واالعتماد
جـ -كتب مقترحة

بعض الكتب التي تناولت أهم االتجاهات الحديثة في االتجاهات الحديثة في
مجال المحاسبة الدولية.

د -دوريات علمية أو
نشرات  ...الخ

 -1المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية  ,كلية التجارة  ,جامعة
قناة السويس
 -2المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  ,كلية التجارة  ,جامعة عين شمس .
 -3مجلة المحاسبة المصرية  ,كلية التجارة  ,جامعة القاهرة.
4- Journal of Accounting Research & Accounting Review.

رئيس القسم  :أ.د /احمد

منسق المقرر:
ذكي.
التاريخ :
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