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 1الصفحة 

 
  

   

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الحلة الجامعة االهلية التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم المحاسبة / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 

 

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 ليفص

 الكتروني المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 7/9/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

حاجات المجتمع بأعداد الخريجين المحاسبيين والمساهمة الفعالة في بناء الوطن على اسس رصينة مواكبة  

وخلق جيل محصن بالمحاسبة وجعله الضابط لسلوك االفراد  والمساهمة في تدريب الكوادر الوظيفية 

 المختلفة .لمؤسسات الدولة 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .10

 االهداف المعرفية - أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم المحاسبي  -1أ

 الحصول على معرفة بالقواعد المهمة والنافذة  -2أ

 تمكين الطلبة من ضرورة فهم العمل داخل الدوائر المحاسبية  -3أ

 تمكين الطلبة من كيفية آلية عمل المحاسب داخل الدائرة -4أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  - ب 

 المشاركة في الدورات والندوات المحاسبية من قبل الطلبة  –1ب 

 كمحاسبينمهارات العمل  –2ب 

 االستقصاء العلمي والتقويم.  -3ب 

 

     

 طرائق التعليم والتعلم 

 لكتروني و التدريب العملي .التعليم الحضوري والتعليم اال

 طرائق التقييم      

 

( بالكالس روم وكذلك االمتحانات الشهرية والفصلية وتوجيه األسئلة  QUIZاجراء امتحانات الكترونية ) 

 ( مع اخذ النشاط اليومي والمشاركات الفعالة  MEET)  اإللكترونيةالشفوية اثناء المحاضرة 

 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التشجيع على االطالع والمثابرة  -1ج         

 الطلبة في المعاملةالمساواة بين جميع  -2ج

 تمكين الطلبة من التحليل والتفكير في االمور الخاصة بالمنظومة المحاسبية-3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 قدرة الطالب على التحليل ,وتطبيق فكرة النقد البناء داخل المحاضرة

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الحضورية

 االمتحانات االلكترونية

 المناقشات

 

 

 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية المهارات العامة و-د 

 التدريب على عمل االداري والموظف في الدائرة-1د

 ضرورة االلمام باغلب المواد االدارية والمحاسبية-2د

 التي لها عالقة كبيرة بعمل الطالب في المستقبل-3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

من خالل التدريب في العطلة الصيفية في دوائر الدولة وديوان الرقابة المالية والمؤسسات المالية والمصارف 

 الحكومية والتجارية 

 طرائق التقييم          

 

( بالكالس روم وكذلك االمتحانات الشهرية والفصلية وتوجيه األسئلة  QUIZاجراء امتحانات الكترونية ) 

 ( مع اخذ النشاط اليومي والمشاركات الفعالة  MEETالشفوية اثناء المحاضرة اإللكترونية ) 

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

االولى/ كورس 

 اول

 2 3 1المحاسبة المالية 
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  2 مبادئ ادارة  

  2 مبادئ اقتصاد  

 2 2 الحاسوب  

  2 اللغة العربية  

     

 

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

االولى/ كورس 

 الثاني

 2 3 2المحاسبة المالية 

  3 1رياضيات عامة  

  3 مبادئ احصاء  

 2 2 2الحاسوب  

قراءات ومراسالت   

 محاسبية انكليزي

2  

  2 حقوق انسان وديمقراطية  

 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

المرحلة الثانية/ 

 كورس اول

 2 3 1محاسبة متوسطة  

 2 2 1محاسبة حكومية  

 2 2 1محاسبة باالنكليزي  

  3 تسويق وتجارة الكترونية  

  2 قانون االعمال  

تطبيقات محاسبية   

 بالحاسوب

2 2 
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  2 2رياضيات عامة  

 

 

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو 

 عملي     نظري      

المرحلة الثانية/ 

 كورس ثاني

 2 3 2محاسبة متوسطة  

 2 2 2محاسبة حكومية  

محاسبة وحدات غير   

 ربحية

3  

  2 مالية عامة  

  3 بحوث عمليات   

 2 2 2محاسبة باالنكليزي  

 

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

المرحلة الثالثة/ 

 كورس اول

 2 3 محاسبة كلفة 

 2 3 محاسبة شركات  

  3 1نظام محاسبي موحد  

  3 محاسبة ضريبية  

 E  2 2تحليل القوائم المالية  

 2 2 محاسبة منشآت مالية  

 

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 2 3 محاسبة مالية متقدمة المرحلة الثالثة/ 
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 الكورس الثاني

 2 2 محاسبة مصادر طبيعية  

  3 2نظام محاسبي موحد  

 2 3 2كلفةمحاسبة   

  3 تدقيق ورقابة   

 4  تدريب عملي  

 

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

المرحلة 

الرابعة/ كورس 

 اول

محاسبة كلفة متقدمة  

 1باالنكليزي

3 2 

 2 3 نظم محاسبية متخصصة  

  2 معايير التدقيق الدولية  

حاسبة ادارية م  

 1باالنكليزي

3 2 

  2  محاسبة دولية  

مناهج واخالقيات البحث   

 العلمي

2  

 

 

 

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

المرحلة 

الرابعة/ كورس 

 ثاني

محاسبة كلفة متقدمة  

 2باالنكليزي

3 2 
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 2 3 2محاسبة ادارية   

المعايير الدولية لإلبالغ   

 المالي

2  

  3 نظرية محاسبية  

  3 نظم معلومات محاسبية  

  2 مشروع بحث التخرج  

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

فالقسم يسعى دائما لتحسين المسيرة العلمية يتم التركيز في قسم المحاسبة بشكل خاص على التحسين المستمر، 

والمحاسبية واالدارية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تعيق البرنامج التعليمي عن طريق تنمية الموارد 

 البشرية لتطوير الشخصية .

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كل سنة يحدد فيها الطاقة االستيعابية لكل قسم من تصدر تعليمات من 

 األقسام مع تحديد الحد األدنى للقبول في ضوء معدل الدراسة االعدادية بفروعها المختلفة

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 الكتب والمؤلفات المحاسبية -1

 الموسوعات المحاسبية والنشرات المحاسبية  -2

 زيارة المواقع االلكترونية  -3

 ارتياد المكاتب المحاسبية واالدارية -4

 



  
 8الصفحة 
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 مخطط مهارات المنهج

 لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

ارات العامة المه

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 

ب

2 

ب

3 

ب

4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

                    

                   

                    


