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 آلرحيم سم آهلل آلرحمنب
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 الجهــة التــي قامــــت بإعداد الدلــــيل                                      

ف وفقــــــــــا ... 
ٌ
-2021مراجعة وتحديث دليل قسم املحاسبة لسنة  لغرض من عميد الكلية الصادر للتكل

 م حيث تكونت لجنة إعداد الدليل من: 2022

 جلنة إعداد الدليل 
 ة ـــــــــــــــــــــــــالصف م ــــــــــــــــــاالس

 رئيس قسم املحاسبة عراب الطاهر د. عز الدين

 رئيس قسم االدارة صالح . ايثار حامدأ

 بالقسمعضو هيئة التدريس   عزيزعلى  أ.أحمد

 منسق املواد العامة - الدويبيعبدهللا أ. أبو بكر 

 بالقسمعضو هيئة التدريس   -

 جلنة اإلشراف واملراجعة                                        
 ة ـــــــــــــــــــــالصف مــــــــــــــــــــاالس

 الكليةعميد  سليمان سعيد دوغة أ.

 للكلية املسجل العام منال حليفة ابراهيمأ. 

 مدير مكتب الجودة الهدمي يالفرجان قعبد الخالد. 

 رئيس قسم الدراسة واالمتحانات ينعيمة بشير الزر قان

 عضو هيئة تدريس بالقسم د. إيمان على عمار

 عضو هيئة تدريس بالقسم د. جمال مصباح حمس

 إخراجتصميم و
 رئيس وحدة شؤون الطلبة واإلرشاد األكاديمي والنشاط املجيد الهادي الرتيميأ.عبد 
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 احملتـــــويـــات
 الصفحة احملتوي ر.م

1 
 اآلية القرآنية

2 

2 
 الدليل إعدادفريق 

3 

3 
 محتويات الدليل

4 

 5 البرنامجكلمة رئيس  4

 7 البرنامج عن نبده 5

 8 وقيم برنامج المحاسبة  وأهدافروية ورسالة  6

 9 الهيكل التنظيمي  لبرنامج المحاسبة 7

 12 الميثاق األخالقي لبرنامج المحاسبة 8

 13 الخطة الدراسية  لبرنامج المحاسبة 9

 16 لبرنامج المحاسبة مفردات المقررات الدراسية 10

 43 آليات الشؤون الطالبية ببرنامج المحاسبة 11

 51 المحاسبةآليات برنامج  12

 56 شؤون أعضاء هيئة التدريسوإجراءات آليات  13

 60 المحاسبة جللطالب ببرنام دليل مشروع التخرج 14
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بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا سيد الخلق ونبي الهدى والرحمة سيدنا 

 وصحبه وسلم. محمد وعلى أله

املواكب الدولية للعلوم اإلدارية واملالية أن يقدم إليكم هذا الدليل الشامل كمحاولة  املحاسبة بكليةيسر قسم 

 .لعرض كافة املعلومات التي تمثل إجابة عن كل ما قد يتبادر إلى أذهان كافة أطراف العملية التعليمية

لجودة وإعداد ابرامج عالية  إلى تقديماملواكب الدولية للعلوم اإلدارية واملالية  املحاسبة بكليةحيث يهدف قسم 

للعمل في دوائر ومؤسسات الدولة املختلفة لتلبية متطلبات  اإلدارية مؤهلينعلمية ذوي كفاية في مجال العلوم  كوادر

ذلك من خالل عقد الندوات واملؤتمرات كما يسعى إلى تطوير العاملين في القطاعين العام والخاص و  والتميز،الريادة 

العلمية واملساهمة في تعميق العالقة بين الجامعة واملجتمع وذلك باشتراكه في إلقاء املحاضرات واملناقشات في الندوات 

 التي تعقد في إطار دوائر الدولة وشركاتها ومنظمات املجتمع املدني.

أن أرحب بالجميع وأتمنى من كل قلبي أن يقدم هذا الدليل  كما يسرني باسمي وأسم زمالئي أعضاء هيئة التدريس

نبذة عن قسم املحاسبة بالكلية، حيث ثم إنشاء قسم املحاسبة  كإحدى أهم مكونات الكلية إلعداد خريجين ذو كفاية 

 يستطيعون مواجهة متطلبات املجتمع وسوق العمل والتعامل بكل اقتدار مع أخر املستجدات في سوق العمل ، حيث

 (45)منها .ساعة معتمدة ( 138) يمنح البرنامج درجة اإلجازة املتخصصة البكالوريوس في املحاسبة  بعد أن يجتاز الطالب 

 املواد االختيارية (9)لإللزامية الغير تخصصيه،  و (15) للمواد اإللزامية التخصصية ، و( 55)للمواد العامة،  وعدد 

إدارة الكلية فان البرنامج يضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس أيضا بتوفيق من هللا وبدعم كبير من 

املتخصصون في مجال املحاسبة والذين يساهمون في خدمة املجتمع والبحث العلمي حيث تتنوع اهتماماتهم بمجاالت 

 .وقضايا معاصرة، ومازال يطمح لألفضل خالل التحسين املستمر لكافة فاعليته التعليمية

 احملاسبة  برنامجرئيس 

  ربنامجكلــــــــــمة رئيــــس ال
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 عزيزي الطالب ... عزيزتي الطالبة 
يسرنا ان نضع بين يدي طالبنا هذا الدليل الخاص بقسم املحاسبة بكلية املواكب الدولية للعلوم 

اإلدارية واملالية، حيث وضع هذا الدليل لإلجابة عن كل التساؤالت التي ترد بذهنك عن قسم املحاسبة 

بالكلية وعن املقررات الدراسية واألسبقيات وشروط القبول وكل ما يخص البرنامج، ليكون هذا الدليل 

        ..مرشد تسترشد به في خطواتك الدراسية بالكية.

 ...وفقكم هللا وجعلكم دخر لهذا الوطن                                                             

 

 

 احملاسبة  برنامجرئيس 

 

 

 

 

   املقـــــدمـــة
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تــم إنشـــاء قسم املحاسبة مع تأسيس الكلية حيث تحصلت كلية املواكب الدولية للعلوم اإلدارية 

 الوطني لضمانمن املركز  (131)الترخيص الفني في برنامج املحاسبة بموجب القرار رقم  علىواملالية 

االعتماد املؤسس ي لبرنامج املحاسبة بموجب القرار  علىتحصلت الكلية  ثم ،2019-12-25الجودة بتاريخ 

وتسعي الكلية جاهدة  ،سنواتأربعة وملدة  2021-10-18الصادر من مركز ضمان الجودة بتاريخ  (131)

 م.2022االعتماد البرامجي في برنامج املحاسبة قبل نهاية العام  علىللحصول 

 (138)مقرر دراس ي بإجمالي  (46) قعاثمانية فصول دراسية بو مدة الدراسة بقسم املحاسبة تبلغ 

 للطالب متعليمية وأكاديمية وبحثية متميزة  تقديم خدمات إلىحيث يتطلع القسم  ية،وحدة دراس
 
 واكبة

ات تطور مؤسسخريجين قادرين على املساهمة في  يسمح بإعدادملعايير الجودة في مجال املحاسبة بما 

 واالنخراط في سوق العمل.، املختلفة املجتمع

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن الربنامج
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 :رؤيتنا 

 في مجال التعليم والبحث العلمي 
 
 .وخدمة املجتـــمعيرنو برنامج املحاسبة أن يكون رائدا

 :رسالتنا 

 في مجال املحاسبة لتــلبية احتياجات سوق العمل وخدمة 
ٌ
 وبحثيا

ٌ
إعداد خريجين مؤهلين علميا

 ومتطورة. بيئة تعليمية دائمةاملجتمع من خالل 

 :أهدافنا 

 ومهارات الطالب في مجال املحاسبة ملواكبة التغيرات في البيئة االقتصادية  تنمية قرارات

 واالجتماعية واملعلوماتية.

 سهم في تطوير دعم وتشج
ُ
 إلعمال.ا املهنة وقطاعيع البحوث العلمية في مجال املحاسبة التي ت

 .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بما ٌيسهم في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف البرنامج 

 .املساهمة في تطوير وتحسين مجال املحاسبة لخدمة املجتمع والبيئة 

 :قيمنا 

 ((ملنهياالسلوك  ،والسريةاملسؤولية  ،الالزمةالكفاءة املهنية والعناية  ،واالستقالليةاملوضوعية  ،والنزاهة املصداقية))

 

 

 

 

 

 احملاسبة برنامجوقيم  رؤية ورسالة وأهداف
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 مهام رئيس برنامج احملاسبة 
 تنظيم شؤون القسم، وتوزيع املحاضرات والدروس على القائمين بالعملية التعليمية. -1

اإلشراف على إعداد الخطط الدراسية بالقسم بالتعاون مع اللجنة العلمية بالقسم، ومتابعة تنفيذها مع أعضاء  -2

 هيئة التدريس بالقسم.

 شانها تطوير األداء األكاديمي بالقسم.وضــع الخطط والبـــرامج التي من  -3

 املتابعة واإلشراف على سير الدراسة، وعلى كافة الشؤون الطالبية بالقسم. -4

مراجعة وتطوير املقّررات الدراسّية، والّدليل الخاص بالقسم، والعمل على تطويرها بما يخدم أهداف القسم  -5

 والكلية.

 لخطة الدراسّية بالقسم.توفير أعضاء هيئة التدريس املطلوبين لتنفيذ ا -6

 تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس املواد الدراسية ومتابعتهم. -7

 متابعة مشاريع التخرج بالقسم. -8

املشاركة في املؤتمرات والندوات وورش العمل التي ينظمها القسم، واملشاركة في اللجان ذات العالقة بالعملية  -9

 التعليمية بالقسم.

 ت الطالبية بالقسم.اإلشراف على مختلف النشاطا -10

 إبداء الرأي في طلبات قبول أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -11

  تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الكلية وخارجها. -12

 .وضع بنودها وتحديد موعد إنعقادهاالقسم و  الجتماعاتاإلعداد  -13

    .وتحويله إلى عميد الكلية االجتماعإعداد القرارات أو التوصيات بعد املصادقة على محضر  -14

 التنظيمي لربنامج احملاسبة : اهليكلأولا 

 منسق الجودة 

 رئيس الربنامج  

 المرشد األكاديمي  

 اللجنة العلمية  

 المنسق اإلداري  
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اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية بالقسم، والتنسيق مع قسم الدراسة واالمتحانات في شأن املواد العامة،  -15

 التدريس.بما يضمن توزيع العبء التدريس ي على أعضاء هيئة 

 القسم.إعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات  -16

مال أخرى تقتضيها مصلحة العمل، وتدخل في نطاق اختصاص القسم بما يتفق مع التشريعات والقيام بأّي أع -17

  النافذة.

 

 

 

  األكادميي:مهام املرشد 
  يلي:من أبرز مهام املرشد األكاديمي ما 

 باإلشراف عليهم يحتوي هذا امللف على معلومات كاملة عن  -1
 
إعداد ملف لكل طالب من الطالب املكلف رسميا

سواء املقّررات الدراسية التي درسها، أو عدد اإلنذارات أن وجدت، وكذلك حالة الطالب االجتماعية، الطالب 

 وغيرها من املعلومات والبيانات الضرورية، وتحديث البيانات بشكل دوري.

 شرح القوانين واللوائح واألنظمة املعمول بها في الكلية للطالب. -2

 تتناسب مع مهاراتهم. وجيه طالب القسم العام للتخّصصات التي -3

 مناقشة الطالب حول الصعوبات التي تواجههم. -4

 تنمية مواهب الطالب. -5

6- .
 
 واجتماعيا

 
 تقديم التقارير عن وضع الطالب علميا

 تنظيم عملية التواصل مع الطالب ووضع جدول زمني مناسب لذلك. -7

ية حصول على املراجع اإللكترونتشجيع الطالب على زيارة املكتبة، وعلى االستفادة من خدمة االنترنت في ال -8

 وتعريفهم باملحاضرات املصورة املوجودة على االنترنت ذات العالقة بمنهجهم الدراس ي.

 وضع املقترحات والحلول ملعالجة تعثر بعض الطالب في تحصيلهم العلمي. -9

 قّرر الدراس ي.في هذا امل التنسيق مع أستاذ املقّرر الدراس ي املقيد به الطالب ملعالجة املشاكل التي تواجه الطالب -10

العمل على توطيد العالقات االجتماعية مع الطالب املكلف باإلشراف عليهم عن طريق املحاضرات والندوات  -11

 واللقاءات.

 أّية مهام أخرى تخدم عملية اإلرشاد األكاديمي. -12
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 :مهام اللجنة العلمية 
 ية مع رئيس القسم واعتمادد اجتماعات دور قبعاألكاديمية وحل املشاكل  سياسات القسم ومتابعتهاوضع  -1

 دورية.املحاضر ومتابعتها بصفة 

 الدراس ي الفصل. ة تنفيذها واملشاركة في تنسيق الجدول ومتابعية ت الخطة الدراسيمراجعة وتحد -2

 وصف البرنامج األكاديمي وتوصيف املقررات الدراسية للقسم وفق معايير مركز ضمان الجودة. -3

 اللجان الخاصة بالقسم. املشاركة في تشكيل -4

 املشاركة في اختيار وتقييم أعضاء هيئة التدريس. -5

 التخطيط إلقامة نشاطات علمية بالقسم مثل ورش العمل والندوات. -6

 دورية.ومتابعتها ومراجعتها بصفة والطالب  يسالتدر  بأعضاء اآلليات الخاصةوضع املشاركة في  -7

 

 :مهام منسق اجلودة 

 .املجتمعوخدمة  يالعلم العملية التعليمية والبحثفي تجويد املساهمة  -1

 القوة.والحفاظ على مواطن ف للعمل على إزالة مواطن الضعين وضع خطط التحس -2

 آلية لتقييم العناصر التعليمية.وضع  -3

 التقييم. واستماراتنماذج  يلتحل -4

 الدراسية.ررات قالبرامج وامل الذاتية وتوصيفالدراسة  في إعداداملساعدة  -5

 .افة الجودةقالخاص بث يالوع يزتعز  -6

 

 

 :مهام املنسق اإلداري 
د على وبأسلوب يساع ،والفهرسة ،تنظيم امللفات وتوثيق وحفظ املستندات بإتباع أسس قواعد التصنيف -1

 الوصول إليها بسهولة ويسر.

 ملكتب قسم املحاسبة.وتسجيل وتنظيم البريد الوارد  استالم -2

 قسم املحاسبة بعد قيدها بسجالت الصادر.تسليم املراسالت الّصادرة من رئيس  -3

 متابعة أعمال رئيس قسم املحاسبة في إثناء غيابه. -4

 تنظيم مواعيد االجتماعات وورش العمل والندوات بقسم املحاسبة. -5

 اإلشراف على نماذج اإلجازات والحضور والغياب الخاصة بقسم املحاسبة. -6
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 أخالقيات مهنة احملاسبة: .1

والقواعد التي تمثل القيم األخالقية وتكون مقاييس للقيم  املبادئأخالقيات مهنة املحاسبة هي مجموعة من   

املثالية للسلوك األخالقي التي يتعين علي املحاسب التحلي بها عند ممارسة أعماله، وعند تعامله مع زمالء املهنة والعمالء 

  :هياألساسية  مجموعة من املبادئ علىمهنة املحاسبة  األخالقي فيوكذلك األطراف ذات العالقة ويشمل السلوك 
 ((ملنهياالسلوك  ،والسريةاملسؤولية  ،الالزمةالكفاءة املهنية والعناية  ،واالستقالليةاملوضوعية  ،والنزاهة املصداقية))

 احملاسبة:مواصفات خريج برنامج  .2
   :علىأن يكون خريج قسم املحاسبة قادرا 

 .سوق العمل ياملنافسة ف -

 املالية.مجال املحاسبة واملراجعة  املعرفة فيتطبيق  -

 حلها. لىعاكتساب املعرفة وكيفية استخدامها من خالل التفكير واملنطق وتحليل املشكالت والقدرة  علىلقدرة ا   -

 الحديثة.اإلملام بالتكنولوجيا  -

 واالستقالل.القيام بأنشطة متعددة املهارات مع املحافظة علي أعلي معايير النزاهة  -

 الفريق.والتواصل مع األخرين واالنسجام مع فرق العمل والعمل بروح  االتصال القدرة على  -

 :احملاسبة جمالت العمل املتاحة خلريج برنامج .3

كما إنا نسبة توظيف املحاسبين في زيادة مستمرة  خاصة،تعد املحاسبة جزء من كل مؤسسة حكومية أو   

 ي:هومن أهم املجاالت املتاحة أمام خريج املحاسبة  املحاسبة،وهناك الكثير من املسارات الوظيفية في مجال 
 

خرى.ية املالؤسسات املصارف وامل -
ٌ
 األ

 والخدمية.املنشآت الصناعية والتجارية  -

 واملصرفية.الخدمات املالية  -

 واملحاسبة.مكاتب املراجعة  -

 الخاص.أعمال التجارة في القطاع  -

 

 هي:الوظائف التي هلا عالقة مباشرة مبجال احملاسبة  .4
محاسب مالي / محاسب قانوني / محاسب مقاوالت / محاسب الرواتب / محلل ميزانية / مخطط مالي / محلل بيانات / 

 املحاسبة.وغيرها العديد من الوظائف في مجال  الضرائب.مساعد الحسابات / مستشار إداري / مستشار 

 

 

 : امليثاق األخالقي لربنامج احملاسبة  ثانياا 
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ي للمقررات العامة وهخصصت الثالث فصول األولى منها لتكون  دراسية،تتكون الخطة الدراسية من ثمانية فصول 

خرى تركز (،برنامج إدارة اإلعمال – برنامج املحاسبة) بين القسمين مقررات مشتركة
ٌ
تخصص على مقررات ال والفصول األ

 املحاسبة.لقسم 

 املقررات الدراسية وتوزيعها: .1

 

 

الفصل 
 الدراسي

 املواد الدراسية م الكود
عدد 

 الوحدات
 األسبقية

 الفصل األول 

Ge1101 1 3 لغة عربية - 

Ge1102 2 3 لغة انجليزية - 

Ec1101 3 ( 1مبادئ اقتصاد) 3 - 

Ma1101 4  3 (1اإلدارة )مبادئ - 

Ac 1101 5 ( 1مبادئ املحاسبة) 3 - 

Ge1103 6 3 1أساسيات اإلحصاء - 

 الفصل الثاني

Ge1204 1 3 2أساسيات اإلحصاء Ge1103 

Ge1205 2 3 مصطلحات تجارية Ge1102 

Ec1202 3 ( 2مبادئ االقتصاد) 3 Ec1101 

Ma1202 4 ( 2مبادئ اإلدارة) 3 Ma1101 

Ac1202 5 ( 2مبادئ املحاسبة) 3 Ac 1101 

Ge1206 6 ( 1التحليل الرياض ي) 3 - 

الفصل 

 الثالث

Ge2107 1 3 القانون املدني - 

Ge2108 2 3 مبادئ الحاسب اآللي - 

Ge1209 3 ( 2التحليل الرياض ي) 3 Ge1206 

Ma2103 4 3 إدارة العمليات اإلنتاجية Ma1202 

Ma2104 5  3 البشريةإدارة املوارد Ma1202 

Ac2103 6 ( 1محاسبة متوسطة) 3 Ac1202 

 

 : اخلطة الدراسية لربنامج احملاسبة   ثالثاا 

 المقررات الدراسية لبرنامج المحاسبة 
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الفصل 

 الرابع

Ac2105 1  استخدامات الحاسب في

 املحاسبة

3 Ac1202 

Ac2104 2 ( 2محاسبة متوسطة) 3 Ac2103 

Ma2205 3 3 بحوث عمليات Ma2103 

Ec2203 4 3 االقتصاد التحليلي الجزئي Ec1202 

Ma2206 5  3 اإلدارة املاليةمبادئي Ma1202 

 

الفصل 

 الخامس

Ge3110 1 3 مبادئ التمويل واالستثمار - 

Ge3111 2 3 البيئة القانونية لألعمال Ge2107 

Ac3110 3 3 محاسبة شركات األشخاص Ac2104 

Ac3111 4 ( 1محاسبة تكاليف) 3 Ac2104 

Ac3112 5 3 محاسبة شركات النفط Ac2104 

Ac3113 6  محاسبة املصارف وشركات

 التامين

3 Ac2104 

 

 

الفصل 

 السادس

Ac3221 1 3 تصميم نظم محاسبية Ac2104 

Ac3222 2 ( 2محاسبة تكاليف) 3 Ac3111 

Ac3223 3 3 محاسبة شركات األموال Ac3110 

Ac3224 4 ( 1املراجعة) 3 Ac2104 

Ac3225 5 3 محاسبة الشركات الخدمية Ac2104 

Ac3226 6 3 املحاسبة الضريبية Ac2104 

 

 

الفصل 

 السابع

Ac4131 1 3 محاسبة األموال العامة Ac3110 

Ac4132 2 3 معايير املراجعة الدولية Ac3224 

Ac4133 3 3 محاسبة األقسام والفروع Ac3113 

Ac4134 4 3 املحاسبة اإلدارية Ac3222 

Ac4135 5 3 التحليل املالي Ac3222 

Ac4136 6 3 طرق البحث العلمي Ge1204 

 الفصل

 الثامن

Ac4239 3 3 معايير املحاسبة الدولية Ac3221 

Ac4240 4 3 املحاسبة في املصارف اإلسالمية Ac3113 

Ac4241 5 3 محاسبة مشاريع املقاوالت Ac2104 

Ac4238 2 إذن القسم 3 مشروع التخرج 

Ac4237 1 إذن القسم 3 التدريب امليداني 

  وحدة 138عدد الوحدات الدراسية. 
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 الترميز: 

 الترميز

 GE املواد العامة

 EC مواد قسم االقتصاد

 Ma مواد قسم إدارة اإلعمال

 AC مواد قسم املحاسبة

 

 

  يعنى السنة الدراسية ----اليسار(  )من األول الرقم. 

  الدراس ي يعنى الفصل ---- الثانيالرقم. 

  يعنى تسلسل املواد ----والرابع  الثالثالرقمين.  
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