
 رؤيتنا:

رؤيتنا هي التمييز في جودة التعليم المحاسبي والبحث العلمي لنحتل 

 مكانة رفيعة على المستوى االقليمي والدولي.

 رسالتنا:

وبحث متميزة تمكن من الحصول على تأمين مصادر تعلم وتعليم 

 المعرفة العلمية، المهنية، والبحثية إلعداد خريجين متميزين.

 :أهدافنا

 رفة النظرية والعملية لعلم المحاسبة.إكساب الطالب المع 1-

 تنمية القدرات الذهنية ومهارات االتصال والتعامل مع االخرين2-

 تنمية القدرات البحثية لدى الطالب.3-  

 تاهيل الطلبة للحصول على الشهادات المهنية.4-  

 تطوير مهارات التعليم المستمر وخدمة المجتمع لدى الطلبة. 5 -

 ل بالكوادر المؤهلة علميا في مجاالت المحاسبة.ارفاد سوق العم6- 

 مجاالت عمل الخريجين:

العمللللل فللللي المجللللاالت المحاسللللبية التللللي تحتاجهللللا المؤسسللللات 1-

الماليلللة لكلللالبنوك، واللللركات التلللأمين ، والشلللركات االسللللتثمارية 

 ، واالسواق المالية(.

مزاوللللة مهنلللة المحاسلللبة والمراجعلللة فلللي المكاتلللب المحاسلللبية 2-

 .الخاصة 

 أعمال التدقيق المحاسبي والتدقيق الضريبي للشركات .3-

العملللل فلللي الهيملللات الماليلللة والضلللريبية ،  يلللث يتطللللب العملللل 4-

 وجود عدد كبير من المحاسبين .

العملللل فلللي المنشلللأت الصلللناعية التلللي تحتلللا  اللللى الكثيلللر ملللن 5-

خريجلللللي المحاسلللللبة لمسلللللم  سلللللاباتها اليوميلللللة فلللللي مختلللللل  

لمشللللتريات والمبيعللللات والرواتللللب ...اللللل ، االقسللللال كالمخللللا   وا

فقها الملللللالي ، وتقيمللللل  بشلللللكل ومتابعلللللة  ركتهلللللا النقديلللللة وتلللللد

 مستمر

 

 المرافق التعليمية:

يتللوفر لللدى الكليللة قاعللات تدريسللية مجهللزة بشللكل جيللد، إ للافة 

إللللللى قاعلللللات تدريسلللللية إلكترونيلللللة مجهلللللزة بشااللللللات العلللللر  

DataShow مبيللللوتر المتصلللللة بشللللبكة اإلنترنلللل  وأجهللللزة الك

ممللللا يللللدعم العمليللللة التعليميللللة. وتحتللللو  مكتبللللة الجامعللللة علللللى 

العديللللد مللللن الكتللللب والللللدوريات الحديثللللة فللللي مجللللال التخصلللل  

وتللللللوفر المكتبللللللة وصللللللوالا سللللللهبا لقواعللللللد البيانللللللات والكتللللللب 

(,وقاعلللللدة (EBSCOLIBRARYاإللكترونيلللللة المعروفلللللة مثلللللل 

لعلميلللللة والطبيلللللة تضلللللم مجلللللبت بيانلللللات الكترونيلللللة  ل بحلللللا  ا

 . (SCIENCE DIRECT)وكتب الكترونية  ةأكاديمي

 التدريب الميداني ومشروع البحث :

بوجلللللود ملللللادة التلللللدريب الميلللللداني  المحاسلللللبةيتميلللللز تخصللللل  

للطلبللللة فلللللي السلللللنة ابخيلللللرة لملللللادة اجباريلللللة(  يلللللث ا  ملللللادة 

لهللللا أهميللللة كبيللللرة.  المحاسللللبةالتللللدريب الميللللداني لطلبللللة قسللللم 

بارهلللللا النافلللللذة التلللللي يطلللللل منهلللللا الطاللللللب عللللللى الميلللللدا , باعت

ويتعلللللرخ ملللللن خبلهلللللا عللللللى العبقلللللة بلللللين الجانلللللب النظلللللر  

ابكلللاديمي اللللذ  يحصلللل عليللل  ملللن خلللبل دراسلللت  فلللي الجامعلللة 

اتفاقيللللات مللللع  المحاسللللبةوبللللين الجانللللب العملللللي .ولللللدى قسللللم 

 البنوك ومؤسسات مالية.

لطاللللللب عللللللى يلللللوفر القسلللللم بلللللرام  تدريبيلللللة  أخلللللرى تسلللللاعد ا

اكتسلللللاب المهلللللارات والمعرفلللللة المرتبطلللللة بالتخصللللل  بشلللللكل 

 يساعد على الدخول إلى سوق العمل بسهولة.

تتضلللمن الخطللللة الدراسلللية أيضللللاا ملللادة مشللللروع البحلللث والللللذ  

يللللتمكن الطالللللب مللللن خبلهللللا إكتسللللاب مهللللارة إعللللداد البحللللو  

 والدراسات في التخص لمادة اجبارية(.

ة وعللللى ملللدى الفصللللين االول ويخطلللل القسلللم فلللي بدايلللة كلللل سلللن

والثلللاني لزيلللارات ميدانيلللة  اللللى البنلللوك ومؤسسلللات ماليلللة يطللللع 

ملللن خبلهلللا الطلبلللة ميلللدانياا عللللى  اليلللة عملللل هلللذ  المؤسسلللات 

 يساعدهم على اكتساب مهارات عمليةوهذا 

 

 

 

 جامعة فيبدلفيا
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