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  الرجاء االجابة  المواكب الدولة للعلوم اإلدارية والمالية. كلية في اإلدارة برنامج يلي نص رؤية ورسالة  فيمانقدم

م ورأيك مجسر للتواصل بيننا وبينك يه هذه االستبانةعلى االسئلة التالية بمصداقية وموضوعية مع االخذ باالعتبار ان 

   . يساهم في عملية التحسين والتطوير للبرنامج

 إدارة الاعمال ج رؤية برنام: 

 .إدارة االعمال في مجال السعي الحثيث نحو الريادة واالبتكار 

  إدارة الاعمال برنامجرسالة: 

عالية الجودة من خالل تحسين وتطوير قدرات ومهارات الكادر التدريسي  إدارة االعمال السعي الي تقديم برامج 

توائم متطلبات سوق العمل والتنمية وريادة األعمال إلي جانب  عالية،للوصول الي مخرجات ذات كفايات ومهارات 

 كنه من االرتقاء بمستوي الخرجين.وبما يم المناظرة،بناء شركات فعالة مع البرامج 

 

  إدارة الاعمالاهداف  برنامج: 

 لعمل.مؤهلة بالمهارات والقدرات الالزمة للمهن المحاسبية المالئمة لمتطلبات سوق ا اعداد مخرجات -1

 تنمية قدرات االبتكار واالبداع والعمل الجماعي لدي الطالب المنخرطين في برنامج المحاسبة. -2

 دعم وتشجيع البحث العلمي واخالقياته في مجال المحاسبة لدي كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس  -3

 تعزيز مهارات التعليم المستمر وخدمة المجتمع لدي الطالب. -4
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 ا

 ال
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 واالهداف  ةللرجاء كتابة أي تعديل مقترح على أي من الرؤية والرساا 
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      تتسم الرسالة بالوضوح وااليجاز   1

      عن الدور الحقيقي للبرنامج  ةالرسالتعبر  2
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