
ال شك أنها سنة  م2022و....  كلية املواكب الدولية" 
التحديات العظيمة والمنعطف لبداية عقد جديد من التطورات 

لما  عليموالتحوالت في ميادين العلوم والتقنية، وألن مسؤولية الت
، تبقى المجاالتلها من مكانة مهمة مع تنوع مجاالتها في كل 

على استعداد لكل  اإلدارية والماليةكلية المواكب الدولية للعلوم 
التحديات والصعوبات من خالل خلق ميادين جديدة في عالم 

بشكل  التعليم ، ولذلك نضع بين يديكم استراتيجية التعليم والتدريب
مختلف ومميز تماشياً مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده 

ارات العملية العالم، ولنسهم في نهضة ليبيا ومواطنيها وندعم مس
 التنموية في بالدنا."

 نبذة عن الكلية 

كلية املواكب الدولية للعلوم اإلدارية واملالية افتتحت عام 

درجة البكالوريوس في البرامج  أكاديمية تمنحم، وهي مؤسسة 2019

 .إدارة األعمال – املحاسبةالتالية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج احملاسبةرؤية 

يرنو برنامج المحاسبة أن يكون رائداً في مجال التعليم 

 ...وخدمة المجتـــمعوالبحث العلمي 

 برنامج احملاسبة رسالة 

إعداد خريجين مؤهلين علميٌا وبحثيٌا في مجال المحاسبة 
بيئة لتــلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع من خالل 

 ومتطورة. تعليمية دائمة

  احملاسبةبرنامج أهداف  
 التالي:عدة أهداف منها تحقيق  إلىاملحاسبة برنامج دف يه

تنمية قرارات ومهارات الطالب في مجال املحاسبة ملواكبة التغيرات في • 

 البيئة االقتصادية واالجتماعية واملعلوماتية.

سهم في تطوير • 
ُ
دعم وتشجيع البحوث العلمية في مجال املحاسبة التي ت

 اإلعمال.املهنة وقطاع 

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بما ٌيسهم في تحقيق رؤية ورسالة • 

 وأهداف البرنامج.

 املساهمة في تطوير وتحسين مجال املحاسبة لخدمة املجتمع والبيئة.• 

 

  مستهدفات التعلم لربنامج احملاسبة 

 على املساهمة في بناء النظم وأسس مفاهيم  •
ً
أن يكون الطالب قادرا

 املحاسبة باملؤسسات االقتصادية املتنوعة.

أن تكون لدى الطالب القدرة على توظيف مفاهيم وأفكار جديدة   •

 واملهنية. باملحاسبة األكاديميةمتعلقة 

أن تكون لدى الطالب القدرة على تحديد وتطبيق الخطوات البحثية في   •

 مجال املحاسبة. 

•  
ً
مجال املحاسبة  املكتسبة فيتوظيف املهارات  علىأن يكون الطالب قادرا

 والبيئة.لخدمة املجتمع 

  التسجيل بربنامج احملاسبةالقبول وشروط: 
   النســــــخة األلــــــلية للشــــــهادة  الثانوية أو ما

 يعادلها(
 .شهادة الميالد اإلدارية 
   لـــــــــورة شـــــــــخصـــــــــية حديثة بحجم 8عدد )
ذج البيانات الشـــــــخصـــــــية تعبئة نمو ( و 6*4 

 .لتسجيل طالب
 لمبــدئي تعبئــة نموذج اختيــار التخصــــــــــــــ  ا
 .(إدارة اإلعمال –محاسبة  
  2و 1مـــادتي محـــاســــــــــــــبـــة  معـــدلأن تكون 

 جيد.بتقدير ( 65يساوي  
 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

  

0915855522 

facebook.com/almawakebcollege/ 

 

  almwakebasraj@gmail.com 

 شارع بلقيس بالقرب من املدرسة املصرية. –السراج 

 التواصل معنا من خالل مميكنك: 

 عنوان كلية المواكب الدولية:

 



 :توزيع املواد على الفصول الدراسية

الفصل 
عدد  املواد الدراسية م الكود الدراسي

 االسبقية الوحدات

الفصل 
 االول

Ge1101 1 3 لغة عربية - 
Ge1102 2 3 لغة انجليزية - 
Ec1101 3 ( 1مبادئ اقتصاد) 3 - 
Ma1101 4 ( 1مبادئ االدارة) 3 - 
Ac 1101 5 ( 1مبادئ المحاسبة) 3 - 
Ge1103 6 3 1أساسيات اإلحصاء - 

 

الفصل 
عدد  املواد الدراسية م الكود الدراسي

 االسبقية الوحدات

الفصل 
 لثانيا

Ge1204 1 3 2أساسيات اإلحصاء Ge1103 
Ge1205 2 3 مصطلحات تجارية Ge1102 
Ec1202 3 ( 2مبادئ االقتصاد) 3 Ec1101 
Ma1202 4 ( 2مبادئ االدارة) 3 Ma1101 

Ac1202 5 ( 2مبادئ المحاسبة) 3 Ac 
1101 

Ge1206 6 ( 1التحليل الرياضي) 3 - 
 

الفصل 
 الدراسي

عدد  املواد الدراسية م الكود
 االسبقية الوحدات

الفصل 
 لثالثا

Ge2107 1  3 القانون المدني - 
Ge2108 2   3 مبادئ الحاسب اآللي - 
Ge1209 3 ( 2التحليل الرياضي) 3 Ge1206 
Ma2103 4 3 ادارة العمليات االنتاجية Ma1202 
Ma2104 5 3 ادارة الموارد البشرية Ma1202 
Ac2103 6 ( 1محاسبة متوسطة) 3 Ac1202 

 

الفصل 
عدد  املواد الدراسية م الكود الدراسي

 االسبقية الوحدات

الفصل 
 لرابعا

Ac2105 1  استخدامات الحاسب في
 المحاسبة

3 Ac1202 

Ac2104 2 ( 2محاسبة متوسطة) 3 Ac2103 
Ma2205 3 3 بحوث عمليات Ma2103 
Ec2203 

4 
االقتصاد التحليلي 

 Ec1202 3 الجزئي

Ma2206 5 3 مبادي االدارة المالية Ma1202 
 

 

الفصل 
عدد  الدراسيةاملواد  م الكود الدراسي

 االسبقية الوحدات

الفصل 
 الخامس

Ge3110 1  مبادى التمويل
 واالستثمار

3 - 

Ge3111 2 3 البيئة القانونية لألعمال Ge2107 

Ac3110 3 
محاسبة شركات 

 Ac2104 3 االشخاص

Ac3111 4 ( 1محاسبة تكاليف) 3 Ac2104 
Ac3112 5 3 محاسبة شركات النفط Ac2104 

Ac3113 6  محاسبة المصارف
 وشركات التامين

3 Ac2104 
 

الفصل 
عدد  املواد الدراسية م الكود الدراسي

 االسبقية الوحدات

الفصل 
 السادس

Ac3221 1 3 تصميم نظم محاسبية Ac2104 
Ac3222 2 ( 2محاسبة تكاليف) 3 Ac3111 
Ac3223 3 3 محاسبة شركات االموال Ac3110 
Ac3224 4 ( 1المراجعة) 3 Ac2104 
Ac3225 5  محاسبة الشركات

 الخدمية
3 Ac2104 

Ac3226 6 3 المحاسبة الضريبية Ac2104 
 

الفصل 
عدد  املواد الدراسية م الكود الدراسي

 االسبقية الوحدات

الفصل 
 لسابعا

Ac4131 1 3 محاسبة االموال العامة Ac3110 
Ac4132 2 3 معايير المراجعة الدولية Ac3224 
Ac4133 3 3 محاسبة االقسام والفروع Ac3113 
Ac4134 4 3 المحاسبة اإلدارية Ac3222 
Ac4135 5 3 التحليل المالي Ac3222 
Ac4136 6 3 طرق البحث العلمي Ge1204 

 

الفصل 
عدد  املواد الدراسية م الكود الدراسي

 االسبقية الوحدات

الفصل 
 لثامنا

Ac4237 1 اذن القسم 3 التدريب الميداني 
Ac4238 2 اذن القسم 3 مشروع التخرج 
Ac4239 3 3 معايير المحاسبة الدولية Ac3221 
Ac4240 

4 
المحاسبة في المصارف 

 Ac3113 3 االسالمية

Ac4241 
5 

محاسبة مشاريع 
 Ac2104 3 المقاوالت

 

 

 

 

 

 

 كليـــة املواكب الدولية 
 اإلداريــــة واملاليـــةللعلــوم 

 

 

 شعارنا:

على املستوى  الريادة واالبتكار 

 ...املحلي واإلقليمي
 

 ور...ــــــــــــــــفي سط
 

www.mi.edu.ly 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 


