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 جامعة فيالدلفيا 
 كلية األعمال 

 مع المواد التي تم تقييمها بها (المحاسبةبرنامج بكالوريوس ) تعلم مخرجاتربط مصفوفة 
 مستوى األداء المستهدف  طريقة التقييم بالتفصيل  التي تقّيم المخرج المواد اسم  مخرجات تعلم البرنامج الرقم

 لمعرفة ا

1PK 

KP1 
  المحاسبي  القياس   بمفاهيم  الوعي  اظهار
 لمعايير   وفقا   المالية  التقارير   وتحليل

 .الدولية المحاسبة

 (1المحاسبة المتوسطة  )
0311230 

 

تقييم اختيار من متعدد من عشر عالمات ضمن 
 أو أعلى. 7% من الطالب يحصلون على عالمة 85 االمتحان النهائي. 

 (2المحاسبة المتوسطة  )
0311231 

عشر عالمات ضمن تقييم اختيار من متعدد من  
 االمتحان النهائي 

 أو أعلى. 7% من الطالب يحصلون على عالمة 85

 معايير المحاسبة الدولية
0311316 

االمتحان  من عشر عالمات ضمن  مقالي  تقييم 
 النهائي. 

 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 75

 تحليل القوائم المالية
0311422 

  من عشر حاديال األسبوع  في  حالة دراسة 
 . الدراسي   الفصل

  أعلى أو % 68  عالمة على يحصلون الطالب  من 75%

 .األداء تقييم سلم  في

2PK 

  عمليات  في  التكاليف  مبادئ  توضيح
  في   المختلفة   الموازنات   واعداد  التصنيع
 االعمال  منظمات

  التدقيق   مجاالت   في   المعرفة   اظهار 
 الدولية  المعايير وفق   المالية والرقابة 

 إدارية محاسبة 
0311332 

تقييم اختيار من متعدد من عشر عالمات ضمن 
 أو أعلى. 6% من الطالب يحصلون على عالمة 75 االمتحان النهائي. 

 محاسبة التكاليف المتقدمة
0311335 

  من عشر الحادي األسبوع  في  حالة دراسة 
 . الدراسي   الفصل

  أعلى أو % 68  عالمة على يحصلون الطالب  من 75%

 .األداء متقيي  سلم  في

3PK 

KP3 
التدقيق  مجاالت  في  المعرفة  اظهار 

 والرقابة المالية وفق المعايير الدولية

 تدقيق  الحسابات 
0311232 

  ضمن  عالمات عشر من متعدد من اختيار تقييم
 .النهائي االمتحان

 .أعلى أو  8  عالمة على يحصلون الطالب  من 85%

 معايير التدقيق الدولية
0311333 

حال األسبوع  دراسة  في  من  ة  عشر  الحادي 
 الفصل الدراسي)ابداء راي فني( 

 أو أعلى. 8% من الطالب يحصلون على عالمة 100
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4PK 

KP4 
 الضريبية  بالتشريعات  المعرفة  تطبيق

 والشركات  االفراد على  وإجراءاتها

المحاسبة الضريبية وضريبة 
 0311241المبيعات

من تعبئة اقرار ضريبي بناء على بيانات حقيقية  
 خالل مثال يحاكي الواقع العملي 

عالمة  75 على  يحصلون  الطالب  من  أو    %70% 
 أعلى. 

 التشريعات التجارية
0310242 

  ضمن  عالمات خمس  من متعدد من اختيار تقييم
 .النهائي االمتحان

 .أعلى أو  3  عالمة على يحصلون الطالب  من 85%

KP5 ومدى األعمال  وظائف  مجاالت تقييم  
  للمنظمات المستدام األداء على تأثيرها

  بين المتبادلة العالقة بديناميكية واإلحاطة 
 الخارجية  وبيئاتها األعمال منظمات

 مقدمة في االدارة 
0330110 

  االمتحان ضمن   عالمات عشر من مقالي تقييم
 .النهائي

 .أعلى أو  7  عالمة على يحصلون الطالب  من 75%

 نظم المعلومات اإلدارية
0330248 

  االمتحان ضمن   عالمات عشر من مقالي تقييم
 .النهائي

 .أعلى أو  7  عالمة على يحصلون الطالب  من 75%

 

 مستوى األداء المستهدف  طريقة التقييم بالتفصيل  اسم المواد التي تقّيم المخرج  مخرجات تعلم البرنامج الرقم
 ات المهار 

1pS 

التواصل مع اآلخرين بشكل فعال وكفء  
نجليزية سواء من باللغتين العربية واإل

خالل المحادثات الشفوية أو إعداد  
 التقارير والعروض التقديمية.

 مهارات االتصال االداري 

مهام فردية )كتابة تقرير قصير، كتابة بريد  
  على مدار الفصل (تقديميالكتروني، عرض 

 الدراسي، ويتم تقييمها أوال بأول.

% أو  68% من الطالب يحصلون على عالمة 75
 أعلى في سلم تقييم األداء. 

 الدولية  التدقيق معايير

0311333 
% أو 68% من الطالب يحصلون على عالمة 100 (تقرير مدققكتابة مهام فردية )

 أعلى في سلم تقييم األداء. 
 التواصل. مهارات% من الطالب 100يتقن  امتحان الكفاءة الجامعي -

2pS 

توظيف التكنولوجيا في جمع وتحليل 
 وتفسير البيانات والمعلومات.

 

 ( 2)  المتوسطة المحاسبة

0311231 

مهمة تطبيقية في األسبوع الحادي عشر من 
 الفصل الدراسي. 

% أو  68على عالمة يحصلون % من الطالب 75
 أعلى في سلم تقييم األداء. 

 المحاسبية  المعلومات نظم

0311443 
  الفصل مدار على ( تقديمي عرض) ية فرد مهام

 . بأول أوال تقييمها ويتم الدراسي،
  أعلى أو % 68  عالمة على يحصلون الطالب  من 75%

 .األداء تقييم سلم  في
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 المحاسبة  في  حاسوبية  تطبيقات

0311471 
  الفصل مدار على( تطبيقات عملية) فردية  مهام

 . بأول أوال تقييمها ويتم الدراسي،
  أعلى أو % 68  عالمة على يحصلون الطالب  من 75%

 .األداء تقييم سلم  في

3pS 

استخدام مهارة التفكير النقدي في اتخاذ 
القرارات اإلدارية وحل مشكالت وقضايا 

 األفراد والعمل. 

 االسالمية  المحاسبه

0311445 

  ضمن  عالمات عشر من متعدد من اختيار تقييم
 .النهائي االمتحان

 .أعلى أو  7  عالمة على يحصلون الطالب  من 70%

 متقدمة  محاسبة
0311314 

  ضمن  عالمات عشر من متعدد من اختيار تقييم
 .النهائي االمتحان

 .أعلى أو  7  عالمة على يحصلون الطالب  من 70%

 التفكير الناقد.  مهارات% من الطالب 100يتقن  امتحان الكفاءة الجامعي -
 

 مستوى األداء المستهدف  طريقة التقييم بالتفصيل  ي تقّيم المخرج اسم المواد الت مخرجات تعلم البرنامج الرقم
 الكفايات 

1pC 

مواكبة   قرارات  واتخاذ  استراتيجيات  صياغة 
بالمهنة   الخاصة  األخالقية  للممارسات 
والمسؤولية  المستدامة  التنمية  ومفاهيم 

 االجتماعية المرتبطة ببيئة األعمال.

 المحاسبة  نظرية

0311421 
عالمة  75 من عشر عالمات  امتحان مقالي على  يحصلون  الطالب  من  أو %68   %

 أعلى في سلم تقييم األداء. 

2pC 

المواظبة   خالل  من  المهنية  الكفاءة  تطوير 
على التعّلم مدى الحياة وتطبيقها من منظور  

 عالمّي وفي سياقات متنوعة. 

 التدريب الميداني
مدة  نهاية  التدريبية  الجهات  رأي  استطالع 

 لميداني. التدريب ا
في 100يحصل   )جيد(  تقدير  على  الطالب  من   %

 استطالع رأي الجهات التدريبية. 

في 100يحصل   استطالع رأي أرباب العمل نهاية دورة التقييم.  - )جيد(  تقدير  على  الطالب  من   %
 استطالع رأي أرباب العمل. 

على100يحصل   استطالع رأي خريجي البرنامج العاملين.  - الطالب  من  في   %  )جيد(  تقدير 
 خريجي البرنامج العاملين. استطالع رأي 

التعلم 100يتقن   امتحان الكفاءة الجامعي - على  القدرة  كفاية  الطالب  من   %
 والتكيف. 

3pC 
وإظهار  اآلخرين  مع  تعاوني  بشكل  العمل 
والفرق  األفراد  القيادية على مستويْي  المقدرة 

 العلمي  البحث اساليب

0381208 
عالمة  100يحصل   .مشروع بحث يتم تقييمه خالل الفصل  على  الطالب  من  أو %68   %

 أعلى في سلم تقييم األداء. 
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 والتامين البنوك محاسبة لتحقيق أهداف ومشاريع فاعلة.   

0311245 

  من عشر الحادي األسبوع  في  حالة دراسة 

 ( فني  راي ابداء)الدراسي   الفصل

 .علىأ أو  8 عالمة  على يحصلون  الطالب من  100%

فريق  100يتقن   امتحان الكفاءة الجامعي - في  العمل  كفاية  الطالب  من   %
 والمهارات القيادية. 

 


