وزارة التعلين العالي والبـحث العلوي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــىين العلــوي
دائرة ضواى الجىدة واالعتواد األكاديوي

استوارة وصف البرًاهج األكاديوي للكلياث
للعام الذراسي 2016 -2015
اعُ اٌغبِؼخ  :وٍ١خ اٌشافذ ٓ٠اٌغبِؼخ
ػذد األلغبَ اٌؼٍّ١خ ف ٟوٍ١خ اٌشافذ ٓ٠اٌغبِؼخ  12 :لغُ
اعُ اٌمغُ  :لغُ ػٍ َٛاٌّؾبعجخ
ربس٠خ ًِء اٌٍّف 2016-6-29:
اٌزٛل١غ :

اٌزٛل١غ :
اعُ سئ١ظ اٌمغُ  :أ .دٔ .ضاس فٍ١ؼ
اٌزبس٠خ :

اعُ اٌّؼب ْٚاٌؼٍّ : ٟفج١ؾٗ فبٌؼ
اٌزبس٠خ :

دلمذ ِٓ لجً:
اعُ ِغؤٚي مّبْ اٌغٛدح ٚاألداء اٌغبِؼٟ
أ.َ.د .أٛس عؼفش دمحم عٛاد
اٌزبس٠خ2016-6-29:
اٌزٛل١غ
أ.دِ .ؾّٛد عٛاد اث ٛاٌؾؼ١ش
ػّ١ذ اٌىٍ١خ
اٌزبس٠خ
اٌزٛل١غ

ٚفف اٌجشٔبِظ األوبدّٟ٠
ٛ٠فش ٚفف اٌجشٔبِظ األوبد٘ ّٟ٠زا ا٠غبصا ً ِمزن١ب ً ألُ٘ خقبئـ اٌجشٔبِظ ِٚخشعبد
اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب ِجشٕ٘ب ً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمق ِٓ ٜٛاٌفشؿ
اٌّزبؽخ ٠ٚ .قبؽجٗ ٚؿف ٌىً ِمشس مّٓ اٌجشٔبِظ

 .1اٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ

وٍ١خ اٌشافذ ٓ٠اٌغبِؼخ

 .2اٌمغُ اٌغبِؼ / ٟاٌّشوض

لغُ ػٍ َٛاٌّؾبعجخ

 .3اعُ اٌجشٔبِظ األوبدّٟ٠

ػٍ َٛاٌّؾبعجخ

 .4اعُ اٌؾٙبدح إٌٙبئ١خ

اٌجىبٌٛسٛ٠ط

 .5إٌظبَ اٌذساعٟ

عٕٞٛ

 .6ثشٔبِظ االػزّبد اٌّؼزّذ
رذس٠ت اٌطٍجخ ٌزط٠ٛش اٌّٙبسد اٌّ١ٕٙخ ٌٍطًثٗ  /رذس٠ت ػٍٝ

 .7اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ

رطج١ك إٌظبَ اٌّؾبعج ٟاٌؾىٚ ِٟٛإٌظبَ اٌّؾبعج ٟاٌّٛؽذ

األخشٜ

2016-6-29

 .8ربس٠خ إػذاد اٌٛفف
 .9أ٘ذاف اٌجشٔبِظ أألوبد-:ّٟ٠
تاسس لسم المحاسبة سنة

 1999/1998وجاء تاسيس المسم تلبية

الحتياجات سوق العمل

للكوادر المؤهلة في مجال المحاسبة ويهدف المسم الى اعداد مالكات بدرجة بكالوريوس علوم
في المحاسبة مؤهلة للعمل في المنظمات المختلفة وذلن من خالل تزويد الخريج بالماعدة
العلــمية االكاديمية والتطبيمية التي تؤهلــه للعمـــــــــل بهذا االختصاص وكذلن مواصلة دراسته
العليا في التخصص  .يمكن للطالب المتخرج من هذا المسم العمل في كافة مؤسسات ودوائر
المطاع العــام والمطاع الخاص في اختصاص المحاسبة سواء كانت هذه المؤسسات انتاجية
امبفاٌ ٝائظُ ايِؼاعجٗ١
ح
اوخدمية ٚاػزّبد اٌزمٕ١بد اٌؾذ٠ضخ اٌّشرجطخ ثٙزا األخزقبؿ ,
الصفحت 1

اٌّزخققٗ األخش ٜاٌّغزخذِخ ف ٟإٌّؾآد اٌّبٌ١خ ٚاٌضساػ١خ

٠ .مجً ف٘ ٟزا اٌمغُ خش٠غٟ

اٌذساعخ االػذاد٠خ ِٓ اٌفش ٚع اٌؼٍّٚ ٟاألدثٚ ٟاٌزغبسِ -ٞؾبعجخ )خش٠غ ٟاٌفشع اٌزغبس- ٞ
اٌزخقـ إٌّبظش ٌألخزقبؿ(ِ .ذح اٌذساعخ ف ٟاٌمغُ اسثغ عٕٛاد.

 .10هخرجاث التعلن الوطلىبت وطرائق التعلين والتعلن والتقيين
٠غؼ ٝاٌمغُ ٌزؤ٘ ً١اٌطٍجخ ف ٟرفشػبد لش٠جخ ٌٍزخقـ اٌؼٍّ ٟثٙذف رٛع١غ فشؿ اٌؼًّ
اٌّغزمجٌٍٍ ٟطٍجخ ٚ ,رغش ٞػٍّ١خ اٌزٕغ١ك ِغ اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ أللغبَ اٌّؾبعجخ ف ٟاٌغبِؼبد
اٌؼشال١خ ٚثبٌزٕغ١ك ِغ اٌىٍٟح اٌؾى١ِٛخ اٌز ٟرّذ اٌزٛأِٗ ِؼٙب ٚثؤؽشاف ِجبؽش ِٓ ٚصاسح اٌزؼٍُ١
اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍّ . ٟوّب ٠غؼ ٝاٌمغُ ٌٍزٕغ١ك ِغ اٌّؤعغبد اٌؾى١ِٛخ ٚاألٍ٘١خ ف ٟاٌزفبػً
اٌؼٍِّ ٟؼٙب ٌز١ٙئخ اسم١خ ٌفشؿ ػًّ ِغزمجٍ١خ ٌٍطٍجخ  ,ؽ١ش رّذ ر١ٙئخ ِؾبس٠غ اٌزخشط ثّب
٠زٕبعت ِغ اؽز١بعبد ِؤعغب د اٌذٌٚخ اٌّخزٍفخ ٚرٌه ٌ١زُ صط اٌطبٌت ف ٟعٛق اٌؼًّ ٌ١زؼب٠ؼ
ثؾىً ِجبؽش ِغ اٌؾ١بح اٌؼٍّ١خ.
أ  -االهذاف الوعرفيه
أ -1اْ ٠زؼشف ػٍِ ٝف َٛٙاٌّؾبعجخ ٚاٌشلبثخ ٚاٌزذل١ك.
أ -2اْ ٠قٓف االؽز١بعبد ٌزط٠ٛش إٌظُ اٌّؾبعج١خ اٌّطجمخ.
أ -3تزويدهم باخالليات مهنة المحاسبة والتدليك..
أ -4أْ ٠ؾبسن ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ف ٟرٕف١ز ِؾشٚع رطج١م ٟفِ ٟغبي اٌّؾبعجخ اٚ
اٌزذل١ك ف ٟاٌّشؽٍخ إٌّز١ٙخ .
ة  -األهذاف الوهاراتيت الخاصت بالبرًاهج
ة ِ –1ؼشفخ اٌطبٌت ًٌٔظُ اٌّؾبعج١خ اٌز٠ ٟؾزبعٙب عٛق اٌؼًّ .
ة –2لذسح اٌطبٌت ػٍِ ٝؼشفخ اٌّؾىٍخ ف ٟإٌظبَ اٌّؾبعج ٟاٌّطجك أ ٚظبَ اٌشلبثخ
اٌذاخٍ١خ ٚو١ف١خ ٚمغ اٌؾٍٛي اٌقؾ١ؾخ ٌٙب .
ة  – 3رّى ٓ١اٌطٍجخ ٌزؾٍ ً١ايلٛائُ اٌّبٌ١خ فِ ٟغبي اٌغٌٟٚخ ٚاٌزؾغٚ ً١اإلعزضّبس ٚاٌزذفك
إٌمذ.ٞ
ة  – 4اٌّضط ث ٓ١اٌغبٔت إٌظشٚ ٞاٌزطج١مٌٍٕ ٟظُ اٌّؾبعج١خ .
الصفحت 2

هشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 هش٠مخ اٌمبء اٌّؾبمشاد . Student Center ( اٌّغبِ١غ اٌطالث١خ )Team Project ( ٚWork shopسػ اٌؼًّ) (  ( )Learning Technologies on Campusاٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚداخً اٌؾشَاٌغبِؼ) ٟ
 ( experiential learningاٌزؼٍُ اٌزغش٠ج)ٟ  -)Application Learningرطج١ك اٌزؼٍ)ُ١هشائك اٌزمُ١١
 االخزجبساد اٌؼٍّ١خ االخزجبساد إٌظش٠خ اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبدط -األ٘ذاف اٌٛعذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ .
طِٙ -1بسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت ()Let's Think about Thinking Ability
اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ ٛأْ ٠ؼزمذ اٌطب ٌت ثّب ٍِّ٘ٛ ٛط ( لذساد اٌطبٌت ) ٚفُٙ
ِزِٚ ٝبرا ٚو١ف ٠غت أْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍ ٝرؾغ ٓ١اٌمذسح ػٍ ٝاٌزفى١ش ثؾىً ِؼمٛي .
طِٙ -2بسح اٌزفى١شاٌؼبٌ١خ ( اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ ٛرؼٍ ُ١اٌزفى١ش ع١ذا لجً ٠زخز اٌمشاس
اٌز٠ ٞؾذد ؽ١بح اٌطبٌت )
ط -3إعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ ف ٟاٌزؼٍُ

(ِ ٟ٘ ( )Critical Thankingقطٍؼ ٠شِض

ألػٍِ ٝغز٠ٛبد اٌزفى١ش ٚاٌزٙ٠ ٟذف إٌ ٝهشػ ِؾىٍخ ِب صُ رؾٍٍٙ١ب ِٕطم١ب ً ٌٍٛفٛي
إٌ ٝاٌؾً اٌّطٍٛة(
ط -4اعزشار١غ١خ اٌؼًّ وفش٠ك ِؾزشن ِٓ اخزقبفبد اٌّؾبعجخ ٚاٌزذل١ك ٌؾً ِؾبوً .

الصفحت 3

هشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ اٌزطج١ك ثبػزّبد ّٔبرط ِٓ اٌغغالد ٚاٌّغزٕذاد اٌّغزخذِٗ ف ٟاٌّؤعغبد . هش٠مخ اٌّؾبمشح هش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟهشائك اٌزمُ١١
 االخزجبساد اٌؼٍّ١خ االخزجبساد إٌظش٠خ اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبدد -الوهاراث العاهت والتأهيليت الوٌقىلت (الوهاراث األخري الوتعلقت بقابليت التىظيف
والتطىر الشخصي).
د -1رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ إٌظُ اٌ١ذٚ ٗ٠ٚاألٌىزش١ٔٚخ .
د -2رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اإلٔزشٔذ ٌٍجؾش اٌؼٍّ.ٟ
د -3رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌٛعبئً اٌّزؼذدح.
د -4رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌؾٛاس ٚإٌّبلؾخ.
هشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 إداسح اٌّؾبمشح ػٍٔ ٝؾ٠ ٛؾؼش ثؤّ٘١خ اٌٛلذ. رىٍ١ف اٌطبٌت ثجؼل األٔؾطخ ٚاٌٛاعجبد اٌغّبػ١خ. رخق١ـ ٔغجخ ِٓ اٌذسعخ ٌألٔؾطخ اٌغّبػ١خ.هشائك اٌزمُ١١
 االخزجبساد اٌؼٍّ١خ االخزجبساد إٌظش٠خالصفحت 4

 -اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 .11ثٕ١خ اٌجشٔبِظ
ٚمؼذ ِفشداد إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٌٍمغُ ِٓ لجً ٌظ اْ ِخزـفخ (اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ أللغبَ
اٌّؾبعجخ) ٚثّب ٠زٛافك ِغ ا ألعبٌ١ت اٌؾذ٠ضخ ف٘ ٟزا األ خزقبؿ ألػذاد وٛادس ِؾبعج١خ
لبدسح ػٍِّ ٝبسعخ إٌّٙخ ٚاٌزط٠ٛش ٌخذِخ اٌجٍذ ٠ .خنغ اٌمغُ ٌٕظبَ اٌزٛأِٗ ِغ اٌىٍ١بد
اٌؾى١ِٛخ ٚثٕفظ األخزقبؿ ٚلذ ا ُ
عش ٞف ٗ١أخزجبس اٌشفبٔخ اٌؼٍّ١خ ٌٍؼبَ اٌذساع-2015( ٟ
َ
ٚ )2016ؽمك اٌمغُ ٔغجخ ٔغب ػ ع١ذح.
اعُ اٌّبدح

اعُ اٌّبدح ثبالٔىٍ١ض٠خ

اٌّشؽٍخ

ػذد

اٌذساع١خ اٌٛؽذاد

اداسح اػّبي

 Business Administrationاالٌٝٚ

اؽقبء
لشاءاد ِؾبعج١خ ِٚشاعالد
ثبالٔىٍ١ضٞ
اٌش٠بم١بد اٌؼبِخ

Statistics

4

&Accounting Readings

4

Correspondence in English
General Mathematics

4

Human Rights

2

Financial Accounting

8

ؽمٛق أغبْ
اٌّؾبعجخ اٌّبٌ١خ(ِجبدئ)

6

)(Principles
ِجبدئ االلزقبد

Principles of Economics

6

Computer’s Skills

4

ِٙبساد اٌؾبعٛة
اٌّؾبعجخ اٌّبٌ١خ(ِزٛعطخ)

Financial

اٌضبٔ١خ

8

)Accounting(Intermediate
اٌّؾبعجخ اٌؾى١ِٛخ
اٌزغ٠ٛك ٚاٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ

Governmental Accounting

6

Marketing & E-trade

4

الصفحت 5

خ اٌؼبِخ١ٌاٌّب

4

General Finance

4

Accounting Application in

ةٛخ ثبٌؾبع١مبد اٌّؾبعج١اٌزطج

Computer
)ٞرغبسٚ يْٛ(افٛٔاٌمب

4

Law (Bases & Commercial)

4

Financial Mathematics

خ١ٌبد اٌّب١بم٠اٌش

4

Accounting in English

ٞض١ٍاٌّؾبعجخ ثبالٔى

Cost Accounting

ِؾبعجخ اٌىٍفخ

6

Financial Management

خ١ٌاالداسح اٌّب

8

Financial

6

اٌضبٌضخ

)خ(ِزمذِخ١ٌاٌّؾبعجخ اٌّب

Accounting(Advanced)
اٌشلبثخٚ ك١اٌزذل

6

Auditing & Control

4

Operation Research in English

4

Tax Accounting

4

Uniform Accounting System

ؽذٌّٛ اٟإٌظبَ اٌّؾبعج

4

Financial Foundation

خ١ٌِؾبعجخ إٌّؾآد اٌّب

ٞض١ٍبد ثبالٔى١ٍّس اٌؼٛثؾ
خ١ج٠اٌّؾبعجخ اٌنش

Accounting
6
6
4

Accounting Applications
 اٌشاثؼخManagerial Accounting
Specialized Accounting

خ١مبد اٌّؾبعج١اٌزطج
المحاسبة االدارية
المحاسبة المتخصصة
نظرية محاسبية

4

Accounting Theory

6

Advanced Cost Accounting

محاسبة التكاليف المتمدمة

4

Accounting Information System

نظم المعلومات المحاسبية

4

International Accounting &
Standards
Graduation Research

المحاسبة الدولية والمعايير

4

6 الصفحت

بحث التخرج

اٌغبػبد اٌّؼزّذحٚ بدادٙ اٌؾ.12

ؽذح ِؼزّذحٚ )162(ٚ  ) عبػخ81 ( ط رزطٍتٛ٠سٌٛدسعخ اٌجىب
ٟس اٌؾخقٛو ٌٍزط١ اٌزخط.13
GLOBAL SKILLS
- Student able to speak and understand other languages
- Student able to influence and convince others, to discuss and reach
agreement
. ارفبقٌٝفً إٛاٌزٚ يٌّٕبلؾخ,ٓ٠خش٢إلٕبع اٚش١ اٌزؤصٍٝ اٌطبٌت لبدس ػ: اإللٕبعٚ كٚايرفب
Leadership
-Student able to motivate and direct others.
.ٓ٠خش٢ٗ ا١عٛرٚض١ رؾفٍٝ اٌطبٌت لبدس ػ: بدح١اٌم
INDEPENDENCE
Accepts responsibility for views & actions and able to work under their
own direction & initiative
ًّخ ثبٌؼ١ٌاالعزمال

) ذٙ اٌّؼٚخ أ١ٍمغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٚ( يٛبس اٌمج١ ِؼ.14
ٞي اٌّشوضٛٔظبَ اٌمج

7 الصفحت

 .15أُ٘ ِقبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ
اٌّٛلغ االٌىزشٌٍ ٟٔٚىٍ١خ ٚاٌغبِؼخ
دٌ ً١اٌغبِؼخ
أُ٘ اٌىزت ٚاٌّقبدس اٌخبفخ ثبٌمغُ

الصفحت 8

هخرجاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهج

السٌت /

اسن الوقرر

الوستىي

أساسي

بالوىضىع
أ1

ايعٕخ االٌٝٚ

اداسح اػّبي
اؽقبء

أعبعٟ

لشاءاد ِؾبعج١خ

أعبعٟ

أ2

أ3

أ4

ِٚشاعالد ثبالٔىٍ١ضٞ
اٌش٠بم١بد اٌؼبِخ

أعبعٟ

ؽمٛق أغبْ

أعبعٟ

اٌّؾبعجخ

أعبعٟ

اٌّبٌ١خ(ِجبدئ)
ِجبدئ االلزقبد

والقيويت

الخاصت بالبرًاهج او

أم اختياري

أعبعٟ

األهذاف الىجذاًيت

األهذاف الوهاراتيت

االهذاف الوعرفيه

أعبعٟ
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ة1

ة2

ة3

ط1

ط2

ط3

والوٌقىلت
أو الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابليت التىظيف

(ههاراث التفكير)
ة4

الوهاراث العاهت

والتطىر الشخصي
ط4

د1

د2

د3

د4

ِٙبساد اٌؾبعٛة

أعبعٟ

اٌّؾبعجخ

أعبعٟ

اٌّبٌ١خ(ِزٛعطخ)
عٓ ايصبٔٗ١
اي ح

اٌّؾبعجخ اٌؾى١ِٛخ

أعبعٟ

اٌزغ٠ٛك ٚاٌزغبسح

أعبعٟ

االٌىزش١ٔٚخ
اٌّبٌ١خ اٌؼبِخ

أعبعٟ

اٌزطج١مبد اٌّؾبعج١خ

أعبعٟ

ثبٌؾبعٛة
اٌمبٔ(ْٛافٛي

أعبعٟ

ٚرغبس)ٞ
اٌش٠بم١بد اٌّبٌ١خ

أعبعٟ

اٌّؾبعجخ ثبالٔىٍ١ضٞ

أعبعٟ

ِؾبعجخ اٌىٍفخ

أعبعٟ

االداسح اٌّبٌ١خ

أعبعٟ
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اٌّؾبعجخ اٌّبٌ١خ
عٓ ايصبٌضٗ
اي ح

أعبعٟ

(ِزمذِخ)
اٌزذل١ك ٚاٌشلبثخ

أعبعٟ

ثؾٛس اٌؼٍّ١بد

أعبعٟ

ثبالٔىٍ١ضٞ
اٌّؾبعجخ اٌنش٠ج١خ

أعبعٟ

إٌظبَ اٌّؾبعجٟ

أعبعٟ

اٌّٛؽذ

عٓ ايساثؼٗ
اي ح

ِؾبعجخ إٌّؾآد اٌّبٌ١خ

أعبعٟ

المحاسبة االدارية

أعبعٟ

المحاسبة المتخصصة

أعبعٟ

نظرية محاسبية

أعبعٟ

محاسبة التكاليف

أعبعٟ

المتمدمة
نظم المعلومات

أعبعٟ
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المحاسبية
المحاسبة الدولية

أعبعٟ

والمعايير
بحث التخرج

أعبعٟ
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