
 

نامج    توصيف البر

 مدخل  .1

الرب     صببببمد د داط اللوظ لو ا     عتمدة، و  سببببا ان  129 كون  ن  احملاسببببران ب      بكالوريوس
يف احملاسببببببببران ا كو  ان و و  ،واحملاسببببببببران ادطاريان  ،لشبببببببب  ا اوحماسببببببببران   ،يف  هنان احملاسببببببببران  ا يف بل  احملاسببببببببران العا ان

حماسببببن ينا و   ا صببببوى  لا ةببببهاطة ال تحان  .  ما يهدف الرب    د داط اللوظ املنظما  غري اهلاطفان لل بح
  . CPA   عتمد 

 

 أهداف الربانمج  .2

 . يف سوق العملمنافسان  ابملع فان واملهارا  الوز ان لل جيي الرب     زويد خ  ت -1
  .يتوافق  ع  عايري اجلوطة العامل ان اى النو  ان  توفري تعل د    -2
لو ا   يف  هنان احملاسران يزوط الرب    اللوظ ابملهارا  واملع فان يف احملاسران املال ان وادطاريان الوز ان    -3

  .التحداي يف ب ئان أ ماى  امل ان  تزايدة  القلا ني العام واخلاص يف  
تزويبببد اللوظ ابملهبببارا  التحل ل بببان والقن بببان والنقبببديبببان الوز بببان يف  مل بببان  ببببببببببببببنع الق ار  ن خوى   -4

  مل ان حق ق ان أثناء طراستهد.   اال   تع يضهد هج ا  تعلد  رتك ة وفعالان و  ن
  احملاسببببببببببران أو يف جماى العل ا  طراسببببببببببتهد  تابعان يف ي غرون  الذين لللوظ   ت نان خلق ان الرب     يوف   أن  -5

 .الصلان  با   األخ ى اجملاال 
 

 

 خمرجات التعلم لربانمج احملاسبة .3
 لربانمج احملاسبة وفًقا لإلطار الوطين للمؤهالتلتعلم  وخمرجات اجماالت 

 1.0 املعرفة 

 1.1 يص  املراطئ واملقاه د والنظ اي  يف اجملاال  األساس ان للمحاسران وفقاً ملتللرا  ب ئا  األ ماى حمل اً و امل ا. 

ا كو  ان  األجهزة يص  تقن ا  و مل ا  التكال  ، احملاسران ادطاريان، ال ينابان، التدين ق، الض يران والز اة يف 
 واملنظما  غري اهلاطفان لل بح. 

1.2 



يعدط الل ق والتقن ا  املستخد ان يف إ داط القوا د املال ان وتقاري  األطاء املايل وفقاً للمعايري الدول ان د داط التقاري   
 1.3 ال ان. امل

يتع ف  لا املعايري والل ق احملاسر ان املستخد ان يف التحل ل احملاسيب طول ا، حو مان الش  ا ، القضااي احملاسر ان  
 1.4 املعا  ة، وين ارا  حماسر ان  تنو ان. 

 1.5 يكتسن  هارا  ثقاف ان ولغويان وتعلم ان ض وريان للتلور تعل م اً و هن اً. 
 2.0 املهارات اإلدراكية 

 2.1 يلور القوا د احملاسر ان واملال ان وحيللها ابستخدام املعايري واملمارسا  يف خمتل  ب ئا  األ ماى. 
املعلو ا  احملاسر ان، اليت تستخدم يف  مل ا  امل اجعان وتلوي  التقاري  احملاسر ان  ينشئ حيلل  قداي احملاسران ا كو  ان و 
 .والض ير ان،  ا حيقق حو مان الش  ا  لغ ض حتل ل القضااي احملاسر ان  

2.2 

بان وامل اجعان احملاسر ان مل اينران األطاء  ا حيقق االلتزام أبخوين ا  األ ماى واملسؤول ان االجتما  ان  ا ينيصمد ويلرق ال  
 .للش  ا 

2.3 

 3.0 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 
 3.1 الق اطيان والسلوك واملمارسا  األخوين ان. يظه   هارا  العمل اجلما ي واملهارا  

 3.2 .يظه   هارا  رايطيان، و زاهان، وةعور ابملسؤول ان، و هارا  القدرة املستقلان  لا اختاب الق ارا  
 4.0 مهارات التواصل واملهارات التقنية واملهارات العددية 
 4.1 .احملاسر ان وحتويل هذه املعلو ا  إىل طا ٍد لق ارا  األ ماىيستخدم تكنولوج ا املعلو ا  املناسران د داط التقاري  

 4.2 .يظه   هارا   دطيان  عززة، ويندرة  لا العمل  ع األطوا  ادحصا  ان والرحث ان يف جماال  األ ماى
 4.3 يظه   هارا  اتصاى  تاب ان وةقويان  ناسران  اال  األ ماى. 

 

  



 


