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     (N/344/7/0491)  يف احملاسبة ماجستري: الربانمج .1
 MT13 :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: بياانت تصريح .3

i.  :رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاصJPT/BPP (U)1000-801/64/Jld.7(14) 

ii.  :م.2017مايو  29اتريخ إصدار التصريح 
 االعتماد األكادميي: .4

 Malaysian Qualification Agency (MQA) اجلهة: وكالة املؤهالت املاليزية 

 (MQA/PA 8606)رقم التسجيل: 
 الكلية والقسم:  .5

 ت.كلية اإلدارة واملعامال 
 قسم احملاسبة واإلدارة املالية 
  :املوقع اإللكرتوينhttp://fpm.kuis.edu.my/ 

 : نوعية الدراسة .6
 أو غري متفرغ متفرغ 
 (ماجستريكتابة حبث )رسالة الدراسة:   طبيعة 

 واإلجنليزية املاليويةاللغة لغة الدراسة:  .7
 مدة الدراسة:  . 8

  :سنوات( 3) دراسية فصول 6متفرغ 
  :أربع سنوات( دراسية فصول 8غري متفرغ( 

 .يأسابيع لالمتحان النهائ 3أسبوعا للمحاضرات، و 14حيتوي كل فصل دراسي على 
  لالطالع على التقومي األكادميي. www.kuis.edu.myاملوقع االلكرتوين  زايرة قم

 : أوقات الدراسة .9
 ة الثامنة صباحا الساع)اجلمعة،  إىلخالل الفرتة التالية: من يوم االثنني ستكون التعليمية  النشاطات

 (حىت العاشرة مساء

http://fpm.kuis.edu.my/
http://www.kuis.edu.my/
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  حىت التاسعة والنصف  مساء )مواد فقط( من الساعة السادسةوقت الدراسة لطالب ماجستري
 بتنسيق اجلدول من فصل إىل أخر. قسم الشؤون األكادميية ومركز الدراسات العليا ويقوممساء. 

 القبول: متطلبات  .10
 عدل تراكمي مب املعرتفة هبا من اجلهة البكالوريوس يف احملاسبةعلى شهادة  أن يكون الطالب حاصال

 . 4.00من  2.75ال يقل عن 
  يف الربانمج بعد  سيتم ترشحيه 2.75إىل  2.50 من معدل تراكميعلى الطالب الذي حصل أما

 2.50الطالب الذي حصل على معدل تراكمي دون و جناحه يف التقومي الداخلي كشرط لاللتحاق. 
 سيقبل يف الربانمج بشرط احلصول على خربة العمل يف اجملال ملدة مخس سنوات. 

  أييت:  اإحراز واحد مم (ني)غري املاليزي الوافدينالطالب يشرتط على 
o  600 يف امتحان (TOEFL) .اختبار اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية 
o  6.0  يف امتحان(IELTS) اختبار اللغة اإلجنليزية كلغة عاملية. نظام 

  يقدر الطالب بعد إمتام هذا الربانمج على :خمرجات الربانمج .11
i.  الوعي الراسخ يف علم احملاسبةإظهار. 
ii. بة.املقرتحات املناسبة يف قضااي احملاس ، وتقدميإظهار القدرات اإلبداعية يف توظيف املعارف 
iii. متعلقة مبجاله. اجتماعيةو جتارية  قضااي األفكار ووجهات النظر يف مسامهة  
iv.   املشاكل ابستخدام مهارات التحليل والتفكري النقدي حل. 
v.  البحث  منهج العلمية، وتوظيفابلطريقة النقدية من أجل الوقوف على الفجوة  الظواهرتقومي

 ث.نتائج البح القيام بتفسريهلا، وحتليلها عرب املنهج الكيفي والكمي، مث  املناسب
vi. ث بطريقة علمية.نتائج البح عرض 
vii. .تنفيذ مشروع البحث املناسب 
viii.  لتعلم مدى احلياة.واملهارات لإدارة املعلومات 
ix. احلياة املهنية. ألخالقيات واألماانت يفتطبيق القيم وا  
x. حاب وأص رفقاء العمل يف أوساط من خالل التواصل والتعاون املؤثر الراسخةمهارة القيادة  إبراز

 الصالحيات.
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 .توجد ساعات معتمدة ال :املعتمدة الساعاتعدد إمجايل  .12
  كلمة  60,000إىل  30,000حجم الرسالة: من. 
   مسبقا. مادة مناهج البحث يدرس الطالبالرسالة: أن كتابة شرط 

 
 

 


