
 

 

 

 معلومات عن برنامج الدراسة 

 

 هنا... منبع الدعاة والعلماء واألمراء

 

FFB KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR 
BANDAR SERI PUTRA, 43000 KAJANG, SELANGOR 

 

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR 
BANDAR SERI PUTRA, 43000 KAJANG, SELANGOR 

 

 

      fb kuis  instakuis  kuis_my     www.kuis.edu.my 

              +603 8911 7000 +6019 226 0746/ +6019 389 6937          

 (N/344/8/0491)     دكتوراه يف احملاسبة: الربانمج .1
 PB02 :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: بياانت تصريح .3

i.  :رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاصJPT/BPP (U)1000-801/64/Jld.8(30) 

ii.  :م2019مارس  7اتريخ إصدار التصريح. 
 االعتماد األكادميي: .4

 Malaysian Qualification Agency (MQA)  املؤهالت املاليزيةوكالة اجلهة: 

 ( MQA/PA 11140)قم التسجيل:  ر
 الكلية والقسم:  .5

 تكلية اإلدارة واملعامال. 
 قسم احملاسبة واإلدارة املالية. 
  :املوقع اإللكرتوينhttp://www.kuis.edu.my/fpm/ 

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

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

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

 أسابيع لالمتحان النهائي. 3أسبوعا للمحاضرات، و 14فصل دراسي على  حيتوي كل
  لالطالع على التقومي األكادميي. www.kuis.edu.myاملوقع االلكرتوين  زايرةب قم

 : أوقات الدراسة .9
  العاشرة مساء(من يوم االثنني إىل اجلمعة، )الساعة الثامنة صباحا حىت  
 .يقوم قسم الشؤون األكادميية ومركز الدراسات العليا بتنسيق اجلدول من فصل إىل أخر 
 

http://www.kuis.edu.my/
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 القبول: متطلبات  .10
 أن تكون  و ،ابلربانمجات املتعلقة أن يكون الطالب حاصال على شهادة املاجستري يف التخصص

التقارير ملعرتفة: التخصصات ا)معرتفة هبا من قبل جملس الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور 
مؤهالت أخرى أو . احملاسبة اإلدارية، التدقيق املايل، الضريبة والزكاة، واحملاسبة الرتبوية(احملاسبية، 

 الكلية. معرتفة هبا من قبل جملس
  يف نظام اختبار اللغة  600املاليزيني( اإلحراز على درجة  )غري الوافدينيشرتط على الطالب

 أو ما يعادهلا. (IELTS)اإلجنليزية كلغة عاملية 
 خمرجات الربانمج: يقدر الطالب بعد إمتام هذا الربانمج على: .11

i.  ملشكلة علمية يف جمال احملاسبة. املنهجيوالتحليل  النقديالتقييم 
ii.   توظيف النظرايت العلمية مع تقدمي مقرتحات مناسبة يف قضااي احملاسبة.إظهار مهارة ابتكارية يف 
iii. .أتصيل النظرايت املتعلقة مبجال احملاسبة مع بناء األسس العلمية هلا 
iv. .صياغة األفكار اجلديدة يف خدمة جمال احملاسبة 
v. .تنفيذ مشروع البحث العلمي يف جمال احملاسبة وفقا للقواعد واألماانت العلمية 
vi. نتائج البحث بطريقة منظمة شفواي وكتابيا. تقدمي 
vii. .إبراز الرسوخ العلمي يف جمال الدراسة 
viii. املعلومات للتعلم مدى احلياة.  إدارة 
ix. .التحلي ابلقيم واألخالق واألماانت 
x. لى يف إدارة الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية ع مع تطبيق علم احملاسبة إظهار مهارة قيادية

 .الدويلاملستوى 
 ال توجد ساعات معتمدة  :املعتمدة الساعاتعدد إمجايل  .12

  كلمة  100,000إىل  80,000حجم الرسالة: من. 
   مادة مناهج البحثالطالب  ينجح الرسالة: أنكتابة شرط. 

 
 

 


