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 اٌّمذِخ

 
سفغ شؼبس ُِٙ ٚ٘ٛ )اٌشطبٔخ  2004ٚااللزظبد ِٕز رؤع١غٗ ػبَ رُ اعزحذاس لغُ اٌّحبعجخ فٟ و١ٍخ االداسح     

ٚاٌحذاصخ اٌؼ١ٍّخ اعبط رٍج١خ ِزطٍجبد عٛق اٌؼًّ( ِّب عؼً سئبعخ ٚوٛادس اٌمغُ أِبَ ِغئ١ٌٚخ وج١شح ٌزٍج١خ 

ع١ّغ ِزطٍجبد عٛق اٌؼًّ ا١ٌّٕٙخ ٚاالخالل١خ ِٓ خالي غشط ل١ُ ٚاخالل١بد اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ، ٚوزٌه فٟ ػمٛي 

ِٓ سفذُ٘ ثىً اٌّؼٍِٛبد اٌحذ٠ضخ راد اٌؼاللخ وبإلحظبء ٚاٌش٠بػ١بد  ٚػّبئش ؽٍجخ اٌمغُ ِٚب ٠زطٍت رٌه

ٚاٌمبْٔٛ ٚغ١ش٘ب ٚفك احذس ِب رٛطٍذ ا١ٌٗ ٘زٖ اٌؼٍَٛ. ٠ٚؼذ لغُ اٌّحبعجخ ِٓ االلغبَ اٌح٠ٛ١خ فٟ و١ٍخ االداسح 

بئبد اٌؼ١ٍّخ فٟ ٚااللزظبد، ار أٗ اعزمطت ِٕز رؤع١غٗ اٌىٛادس اٌؼ١ٍّخ اٌىفئح ِٓ اٌغبدح اٌزذس٠غ١١ٓ راد اٌىف

االخزظبطبد راد اٌظٍخ ثبٌّٛاد اٌذساع١خ ِٚب ٠زطٍجٗ عٛق اٌؼًّ فٟ ِغزّؼٕب السرجبؽٗ ثشىً ٚص١ك ثبلزظبد اٌجٍذ. 

ا٠ؼب اعزمطت اٌمغُ ػٍٝ ِش اٌفزشاد اٌغبثمخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطٍجخ اٌز٠ٓ شٙذد ٌُٙ ِآصشُ٘ اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي 

ٙب ٌّىبٔزُٙ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ر١ّضٚا ثٙب. االِش اٌزٞ حفض اٌّششف١ٓ ػٍٝ احشاصُ٘ اٌىض١ش ِٓ اٌغٛائض اٌزٟ حظٍٛا ػ١ٍ

 اٌمغُ ثزط٠ٛش ٚدفغ اٌمغُ ٔحٛ اٌحذاصخ ٚاٌزغذد ِٓ اعً االٔغبص ٚاالثذاع فٟ رخظض ػٍَٛ اٌّحبعجخ.

 اٌشإ٠خ

انجشايظ  يغبل فٙ ٔانؼًهٛخ انؼهًٛخ انزمُٛبد اؽذس يٕاكجخ ػهٗ لبدس انمغى ٚكٌٕ اٌ انًؾبعجخ نمغى سؤٚزُب    

انؼًم ػًٍ يغبل انًُٓخ  ػهٗ لبدسٍٚ ثخشٚغٍٛ انًغزًغ ٔسفذ انًؾبعجٛخ ٔانًؼبٚٛش انذٔنٛخ ْٔٛأد انزذلٛك انؼبنًٛخ

 ثبعزخذاو ًُٓخ انًؾبعجخ عٕاء ػهٗ انظؼٛذ انؾشفٙ انًُٓٙ أٔ االكبدًٚٙث ٔاالسرمبء نهُٕٓع ٚإْهٓى ٔثًبانًؾبعجٛخ 

 يخزهف فٙ نهؼًم ثطبلبد انًغزًغ سفذ ٔكزنكانجشايظ انًؾبعجٛخ ٔ انًزبؽخ انًخزجشٚخ االدٔادٔ عبنٛتالا كبفخ

 .انمطبػبد



 اٌشعبٌخ

 انًُٓٛخ ٔانؾشفٛخ  انًغبالد يخزهف فٙ رؼًم ٔكٕادس ثطبلبد انًغزًغ سفذ ْٕ انمغى الداسح انشئٛغٙ انٓذف اٌ

 -:خالل يٍ انُظشٚخٔ ٔانجٛئٛخ انظُبػٛخ انمطبػبد انٗ ثبالػبفخ انزؼهًٛٛخٔ

 ػهٕو يغبل فٙ االعبعٛخ انجُٛخ رؾذٚش ػهٗ لبدسٍٚٔ انًغزٕٖ ػبنٛخ ثًإْالد يؾبعجٍٛ يغهؾٍٛ رخشط  .1

 . ًؾبعجخان

 ػهٕو رشًم انزٙ ٔ انًخزهفخ انًؾبعجخ فشٔع فٙ انؼهًٛخ انًمشساد ٔ انًُبْظ ثبؽذس ٔرضٔٚذْى انطهجخ رطٕٚش .2

 ٔانكهفخ ٔانؾكٕيٛخ ..انخ.انًؾبعجخ انذٔنٛخ ٔانظُبػٛخ ٔانخؼشاء ٔانجٛئٛخ ٔانزذلٛمٛخ 

 ٔاؽذ. كفشٚك انؼًم ػهٗ ثزذسٚجٓى ٔرنك انخشٚغٍٛ فٙ انمٛبدٚخ انظفبد ثُبء  .3

 انزذسٚغٛخ. انٓٛئخ ٔاػؼبء نهطالة عٛذح ػًم ثٛئخ ٔرٕفٛش دػى  .4

 . ٔرشغٛؼٓى انًزفٕلٍٛ ٔدػى سػبٚخ .5

 

 االوبد٠ّٟ اٌزؼ١ٍّٟ اٌجشٔبِظ أ٘ذاف
 

 .ذاداً ػهًٛبً نذٔائش انذٔنخ ٔانمطبػبد األخشٖاػٓٛئخ ٔئػذاد كٕادس يؾبعجٛخ يؼذح ر -1

 .ئػذاد انطهجخ ئػذاداً أعبعٛبً ًٚكُٓى يٍ انؼًم ثؼذ انزخشط يُٓٛبً ٔأكبدًٚٛبً  -2

 .خهك انطًٕػ ٔانشغجخ نذٖ انطهجخ فٙ ػشٔسح رطٕٚش يُٓخ انًؾبعجخ ٔانزغبٔص ػهٗ َمبؽ انؼؼف انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب -3

 .زًزغ ثٓب انًؾبعت فٙ انًغزًغثش ٔئشبػخ أخالق انًُٓخ انزٙ ٚغت أٌ ٚ -4

 .رٕفٛش خهفٛخ يزخظظخ يمبسَخ ػٍ األَظًخ انًؾبعجٛخ انًخزهفخ ٔئيكبَٛخ رظًٛى األَظًخ انًؾبعجٛخ -5

ئلبيخ انُذٔاد ٔانؾهمبد انذساعٛخ ٔانًإرًشاد فٙ ؽمم االخزظبص نًُبلشخ يٕاػٛغ يؼبطشح أٔ يشبكم يٍ انٕالغ  -6

 .انؼًهٙ

انًغزًش نزذسٚت ٔرطٕٚش ٔسفغ كفبءح أداء يٕظفٙ انذٔنخ ٔانمطبػبد األخشٖ ٔرمذٚى انًغبًْخ فٙ دٔساد انزؼهٛى  -7

 .االعزشبساد انًؾبعجٛخ نهغٓبد راد انؼاللخ

 .ئػذاد انجؾٕس ٔانذساعبد انًؾبعجٛخ انًزخظظخ يغ انزشكٛض ػهٗ انجؾٕس انزطجٛمٛخ -8

انًبنٙ ٔانزذلٛك نذٔائش انذٔنخ ٔانمطبػبد  اعزٛؼبة انًفبْٛى ٔانزطجٛمبد انًؾبعجٛخ ٔئيكبَٛخ اعزخذايٓب فٙ انؼًم -9

 .األخشٖ

 .االؽبؽخ ثُظى انًؼهٕيبد انًؾبعجٛخ ٔاعزخذاو ْزِ انُظى فٙ انًغبل انؼًهٙ -10

انًشبسكخ فٙ ػًهٛخ رظًٛى انُظى انًؾبعجٛخ ٔئػذاد انكشٕفبد انًبنٛخ ٔؽغبثبد انُزٛغخ ٔانؼًم ػهٗ يطبثمزٓب ٔرفغٛش  -11

 .َزبئغٓب

ٔأعبنٛت انجؾش انؼهًٙ ثبنشكم انز٘ ًٚكٍ يٍ اػزًبدْب فٙ ئػذاد انجؾٕس ٔانذساعبد ٔانزمبسٚش فٙ االؽبؽخ ثًفبْٛى  -12

 .ؽمم االخزظبص

 .رٕظٛف انؾبعٕة ٔلٕاػذ انجٛبَبد فٙ يًبسعخ انُشبؽ انًبنٙ ٔانزذلٛمٙ -13

 



 ٔزبئظ اٌجشٔبِظ ا٢وبد٠ّٟ

 .انًخزهفخ انًؾبعجٛخ ػهٕو يغبل فٙ انًؼشفخ رطجٛك ػهٗ مذسحان .1

 .رطجٛك ٔرذسٚت انطهجخ ػهٗ يخزهف انجشايظ انًؾبعجٛخ ػهٗ مذسحان .2

 .انًؼبٚٛش انذٔنٛخ انًؾبعجٛخ ٔاػزًبد انُظبو انًؾبعجٙ انشطٍٛ ٔرفغٛش رؾهٛم .3

 رهجٛخ يزطهجبد عٕق انؼًم يٍ خالل رٕفٛش ؽبلبد شبثخ راد خجشاد يزًٛضح ٚزى رأْٛهٓب ػهٗ اٚذٖ يخزظٍٛ. .4

 بغخ انؼهًٛخ انظؾٛؾخ فٙ انًغم انؼهًٙ ٔانًُٓٙانمذسح ػهٗ انزؾذٚذ ٔانجؾش ٔانظٛ .5

 .يغ يإعغبد انًغزًغ فٙ انمطبع انؼبو ٔانخبص انزٕاطم ػهٗ مذسحانٔ ٔاألخاللٛخ انًُٓٛخ انًغإٔنٛخ فٓى .6

 ٔيغزًؼٙ. ػبنًٙ عٛبق فٙ انزكُٕنٕعٛخ انؾهٕل رأصٛش فٓى .7

 .انًؼبطشح خٛانًؼشف انؾٛبح فٙ االَخشاؽ ػهٗ مذسحان .8

 انًؾبعجخ. يُٓخ نًًبسعخ انالصيخ انؾذٚضخ ٔانزكُٕنٕعٛب انزمُٛخ ٔاألدٔاد ٔانًٓبساد انزمُٛبد اعزخذاو ػهٗ مذسحان .9

 

 ادعٛ رح١ًٍ
 اصٍُٛ لجم يٍ انًظفٕفخ ْزِ رُزظ  أٌ ًٚكٍ انزؼهًٛٛخ األٔػبع "فٙ 2× 2يظفٕفخ رؾهٛم ْٕ دعٕا رؾهٛم ْٛكم   

كزنك  .زٓذٚذادانٔ فشصانانزٙ رجٍٛ  جٛبَٛخان شعٕوان فٙ انؼؼف َٔمبؽ انمٕح َمبؽٔٚزى رؼٍٛٛ  .األثؼبد يٍ أصٔاط يٍ

(( ٔانزٓذٚذاد انفشص))يٍ ػًُٓب  انخبسعٛخ انؼٕايمثًُٛب  .انذاخهٛخ انؼٕايم انزٙ رٕػؼ انؼؼف َٔمبؽ انمٕح َمبؽ

ثبنغذٔل ادَبِ انز٘ ٚجٍٛ ِ . ًٚكٍ أٌ َٕعض يب ركش اػالغشٚغانانمشاس نظُغ أداح رؼذ األػًبل ْزِ رُغٛك فٙ رذخمانزٙ 

 -:رفظٛال أكضشَبد ثشكم انجٛب

 

 اٌؼٛاًِ اٌذاخ١ٍخ اٌؼؼف اٌمٛح

 اٌؼٛاًِ اٌخبسع١خ اٌّخبؽش اٌفشص

 
 اٌّحبعجخلغُ  ٌجشٔبِظ ادعٛ رح١ًٍ

s of Accounting Dept. Programs SWAT Analysi 
 كهٛخ فٙ انًؾبعجخ نمغى ( Self-Assessment)انزارٙ انزمٛٛى ثشَبيظ فٙ انفؼبنٛبد نكم عٕٔد رؾهٛم رطجٛك رى

 -ادَبِ: انغذٔل فٙ يٕػؼ ٔكًب انُزبئظ رهخٛض ًٔٚكٍ االداسح ٔااللزظبد

 

 

 اٌؼؼف
 اٌحذ٠ضخ ٌالعب١ٌت ٚاالفزمبس اٌزذس٠ظ ؽشق رم١ٍذ٠خ.1
 اٌشغجخ ػٍٝ ال اٌّؼذي ٠زجغ اٌطبٌت اخز١بس. 2

 اٌمٛح
وٛٔٙب *. اٌزبس٠خ اٌط٠ًٛ ٌى١ٍخ االداسح ٚااللزظبد 

احذ اٌى١ٍبد اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ ٚاعؾ ٟٚ٘ ِٓ ػّٓ 

 اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ اٌّزمذِخ
*. االخزظبص اٌحذ٠ش ٌٍمغُ ٚاٌّطٍٛة فٟ وً 

  لطبػبد اٌؼًّ
*. اٌزطٛس اٌىج١ش فٟ رىٌٕٛٛع١ب ٚاٌجشاِظ 

 اٌّحبعج١خػٍٟ اٌظؼ١ذ اٌؼبٌّٟ

 

 اٌؼٛاًِ اٌذاخ١ٍخ

 

 اٌّخبؽش
 .ٚعٛد اٌى١ٍبد اال١ٍ٘خ إٌّبفغخ 1

 .لٍخ ػذد اٌخش٠غ١ٓ اٌّٛ٘ٛث2ٓ١

 .لٍخ فشص اٌؼًّ ٌٍخش٠غ3ٓ١

  .اٌظشٚف غ١ش اٌّغزمشح ٌٍجٍذ ٚاٌذٚي اٌّغبٚسح4

 

 اٌفشص
 .ادخبي ٚعبئً حذ٠ضخ فٟ اٌزذس٠ظ 1

.أشبء لبػبد ِٚخزجشاد ِغٙضح ثبٌزم١ٕبد 2

 اٌحذ٠ضخ 

 .االعزفبدح ِٓ اٌخجشاد اٌذاخ١ٍخ 3

 .االعزؼبٔخ ثبٌخجشاد اٌشبثخ4

 

 اٌؼٛاًِ اٌخبسع١خ

 



 اٌّحبعجخ ٌمغُ اٌزٕظ١ّٟ ا١ٌٙىً

Organizational structure of Accounting Dept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقسام كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة واسط

 إدارة األعمال مالية ومصرفية االحصاء االقتصاد المحاسبة

 رئاســـــــــــــة قســـــــم المحاسبـــــــــــة

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانٌة

 لجنة التوثٌق

 ٌغٕخ إٌذٚاد ٚاٌّئرّشاد

 اللجنة االنضباطٌة

 لجنة االنشطة الطالبٌة

 لجنة االرشاد التربوي

 القاعات الدراسٌة

 المختبرات

 شؤون الطلبة

 قاعة الندوات

 المكتبة

 اللجنة االمتحانٌة

 اٌحّبِبد ٚاٌّغب١ِغ اٌظح١خ

 ادارة التسجٌل

 الدراسة الصباحٌة

 الدراسة المسائٌة



 للهيكليت العلويت للعام الدراسي  1النوىذج رقن 

 الهيكليت العلويت لقسن الوحاسبت / التدريسيين

 كليت اإلدارة واالقتصاد / جاهعت واسط

 

 ػ١ٍّخ رخظض اٌى١ٍخ

 اٌؼذد اٌشِض اٌزفبط١ً د
 2021-2020ٌٍؼبَ  ػذد ؽٍجخ اٌذساعبد اال١ٌٚخ اٚال

 
861 

 20 ػذد ؽٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب صب١ٔب
 اٌغذٚي  اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌٍغبػبد اٌزذس٠غ١خ فٟ اٌمغُ اٌؼٍّٟ صبٌضب

 ---  االخشٜ ٚااللغبَ اٌى١ٍبد فٟ اٌمغُ ِٓ رذسط اٌزٟ اٌغبػبد ِغّٛع خبِغب
   اٌّؼبدٌٗ ٚفك ػٍٝ اٌؼ١ٍّٗ إٌغجٗ حغت اٌزذس٠غ١١ٓ ػذد عبدعب

 

 
 النــــــــــــــــرفبط١ً اٌّ

 اعّبػ١ً ػجبط ًِٕٙسئ١ظ اٌمغُ: أ.َ.د.  1

 اٌزذس٠غ١١ٓ بدـــــــــــِؼٍِٛ 2

 االعُ اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ د
االخزظبص 

 اٌؼبَ
 ِالحظبد اخشٜ االخزظبص اٌذل١ك

وادارٌة كلفة محاسبة محاسبة د. ػجبط ٔٛاس وح١ؾ اعزبر 1  ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

وادارٌة كلفة محاسبة محاسبة د.اسماعٌل عباس منهل اعزبر ِغبػذ 2  اٌمغُسئ١ظ  

وتدقٌق مالٌة محاسبة محاسبة د.ستار جابر خالوي اعزبر 3   

مالٌة محاسبة محاسبة د.عماد غفوري عبود اعزبر ِغبػذ 4   

ورقابة مالٌة محاسبة محاسبة د.عماد محمد فرحان اعزبر ِغبػذ 5   

الكترونٌة معلومات نظم مكتبات د. فاضل عبد علً خرمٌط اعزبر 6   

وادارٌة كلفة محاسبة محاسبة د.حٌدر عطا زبٌن اعزبر ِغبػذ 7   

العربٌة اللغة د.علً محمد شندي ِذسط 8 العربٌة اللغة فلسفة    

سٌاسٌة علوم د. نسرٌن فالح حسن ِذسط 9 ودولٌة اقتصادٌة عالقات   
ِذ٠شح لغُ اٌزظبس٠ح 

 اال١ِٕخ

 عالء كاظم كمر ِذسط 10
Hebrew 

Language 
Comparative 

Literature 
 ِمشس لغُ اٌّحبعجخ

اقتصادٌة نظرٌة اقتصاد حسٌن علً كٌطان ِذسط 11   

مالٌة محاسبة محاسبة سجاد مهدي عباسد. ِذسط 12   

  اقتصاد اقتصاد د.نور عبد الستار ابراهٌم ِذسط 13

مالٌة محاسبة محاسبة نجوم طاهر عرار ِذسط 14  ؽبٌجخ دساعبد 

مالٌة محاسبة محاسبة د. صابرٌن كرٌم بالسم ِذسط 15   

   محاسبة اٌناس حسن كاظم 315ػمذ  16

   محاسبة زٌنب فائق محمد 315ػمذ  17

 ؽبٌجخ دساعبد  محاسبة هناء قاسم مذبوب 315ػمذ  18

 ؽبٌجخ دساعبد  محاسبة مصطفى محمد حلٌو ِذسط ِغبػذ 19

  محاسبة مالٌة محاسبة زهراء عبد الحسن 315ػمذ  20

  محاسبة كلفة وادارٌة محاسبة ٌاسٌن كٌلونزٌنب  315ػمذ  21

  محاسبة مالٌة محاسبة زمان حسن عبد هللا 315ػمذ  22

 ؽبٌجخ دساعبد محاسبة مالٌة  محاسبة هاجر كاظم محسن 315ػمذ  23

  محاسبة مالٌة محاسبة د.نادق جبار سالم ِذسط 24

 

 

 

 



 
 ِؼٍِٛبد اٌزذس٠غ١١ٓ صب١ٔب

 اٌؼذد اٌٍمت اٌؼٍّٟ د

 3 اعزبر 1

 7 اعزبر ِغبػذ 2

 6 ِذسط 3

 1 ِذسط ِغبػذ 4

 7 315ػمذ  5

 

 2020-2021ٌٍؼبَ اٌذساعٟ  إٌّزذث١ٓ فٟ لغُ اٌّحبعجخاٌّحبػش٠ٓ 

 

 االعُ اٌضالصٟ د

 إٌّظت فٟ اٌذائشح اٌذائشح

 اٌشٙبدح

 االخزظبص

 إٌّزغت ا١ٌٙب
إٌّغت 

 ا١ٌٙب
 إٌّزغت ا١ٌٙب

إٌّغت 

 ا١ٌٙب
 اٌذل١ك اٌؼبَ

 رغ٠ٛك اداسح  دوزٛساٖ   اٌّحبعجخ االداسح وش٠ُ عبثش ػبحٟ 2

 اداسح اداسح ِبعغز١ش   اٌّحبعجخ االداسح عؼذ ِٛعٝ ِح١ّذ 3

4         

5         

 

 اٌؼذد اٌزفبط١ً 

 2 اٌزذس٠غ١١ٓ إٌّزذث١ٓ اٌّحبػش٠ٓ فٟ اٌمغُ 1

 7 اٌزذس٠غ١١ٓ اٌّطٍٛة رؼ١١ُٕٙ 2

 9 ا١ٌٙىٍخ اٌؼ١ٍّخاٌّغّٛع اٌىٍٟ حغت 

 

  اٌشبغشٖ االخزظبطبد فٟ إٌمً ٌغشع اٌزشش١ح رفبط١ً 

 
 اٌشبغشٖ االخزظبطبد فٟ اٌزؼ١١ٓ ٌغشع اٌزشش١ح رفبط١ً ا

 ٌغذ اٌشبغش فٟ رذس٠ظ االخزظبص اٌزخظض اٌشٙبدح اٌحبطً ػ١ٍٙب ٌخذِبرُٙ اٌحبعٗ ٔئ٠ذ ة

     

     

     

     

  اٌّغّٛع

 

 ٌٍزذس٠غ١١ٓرح١ًٍ عٛاد 

SWAT Analysis of Members of faculty 
 

 

 اٌؼؼف

 

 اٌؼٛاًِ اٌذاخ١ٍخ اٌمٛح

 ػٕذ٘ب ٚاٌزٛلف اٌؼ١ٍّخ اٌزشل١خ ػٍٝ ثبٌحظٛي اال٘زّبَ
 انذساعٛخ انجؼضبد ٔعٕد*. 
 نزطٕٚش ٔانذافغ ٔانُذٔاد انًٕؤرًشاد ٔعٕد*. 

 انزذسٚغٍٛٛ يٓبساد
 

 

 انًخبؽش

 

 

 انفشص

 

 

 انؼٕايم انخبسعٛخ

 



 إٌّبظشح. اٌى١ٍبد ٚعٛد -1

ٚاٌجشاِظ   اٌزم١ٕبد فٟ اٌغش٠غ اٌزطٛس -2

 .اٌّحبعج١خ

 .اٌزذس٠ظ ِٚٙبساد اٌؼٍّٟ اٌجحش رط٠ٛش -3

 .انزذسٚظ فٙ ؽذٚضخ ٔعبئم ادخبل -1
  ثبنزمُٛبد ٔيغٓضح ؽذٚضخ يخزجشاد اَشبء -2

 .انؾذٚضخ

 .انخبسعٛخ انخجشاد يٍ االعزفبدح -3

 

 

 

 اٌطٍجخ ػٛاثؾ لجٛي 

 لجٛي اٌطٍجخ

 -رهجٛخ انًزطهجبد انزبنٛخ: ثؼذ انًؾبعجخ لغى / اإلداسح ٔااللزظبد كهٛخ فٙ انجكهٕسٕٚط ثشَبيظ فٙ انمجٕل ٚزى

 ٚؼبدنٓب. يب أ انؼشالٛخ انضبَٕٚخ شٓبدح نذٚٓب / نذّٚ أٌ ٚكٌٕ ُٚجغٙ -1

 انؼهًٙ. ٔانجؾش انؼبنٙ انزؼهٛى ٔصاسح لجم يٍ انًشكض٘ انمجٕل خالل يٍ انمجٕل ٚزى اٌ -2

انًبػٛخ  انضالصخ انغُٕاد فٙ انًؾبعجخ لغى رنك فٙ ثًب اإلداسح ٔااللزظبد كهٛخ الغبو ػهٗ انطالة رٕصٚغ ٚزى -3

اػذاد انطهجخ انًمجٕنٍٛ ػهٗ  ٚضٚذ ػهٛٓبؽبنت ٔؽبنجخ نهذساعخ انظجبؽٛخ  100رزؼًٍ عُٕٚخ ػًٍ خطخ 

عٛخ انًمشسح يٍ لجم انكهٛخ يخزهف انمُٕاد انًؾذدح يٍ لجم انٕصاسح ثبعزٛؼبة اػذاد انطهجخ فٕق انخطخ انذسا

 نمغى انًؾبعجخ.

شًهذ خطخ لجٕل انمغى انؼذٚذ يٍ انمُٕاد يُٓب لُبحانمجٕل انشكض٘ ٔلُبح األٔنئم ػهٗ انًؼبْذ ٔلُبح انمجٕل  -4

انخبص نهًؼذالد انؼهٛب ٔلُبح انمجٕل انًٕاص٘ ٔاعبرزح انغبيؼبد ٔرٔ٘ انشٓذاء ثكبفخ اطُبفٓى ٔلُبح انغغُبء 

 انغٛبعٍٛٛ.

 انطالة. نمجٕل انمغى داخم يمبثهخ اعشاء ٚزى -5

 انمجٕل انًشكض٘ ؽشٚك ػٍ يمجٕنٍٛ انغٛش انطالة انمجٕل خطخ شًهذ فمذ انًغبئٛخ انذساعخ ٚخض فًٛب -6

 لجم يٍ ٚزى رٕصٚؼٓب اعزًبسح ؽشٚك ػٍ رؼهًّٛ اكًبل فٙ انشغجخ نذّٚ ٔيٍ انذٔنخ دٔائش كبفخ يٍ ٔانًٕظفٍٛ

  .انًؼذل يشاػبح يغ انكهٛخ

ؽبنت ٔؽبنجخ ٔانذساعخ  100ئنٗ  60ٚزشأػ ثشَبيظ انمجٕل فٙ لغى انًؾبعجخ يب ثٍٛ  2011-2010ٔيُز ػبو 

ٔفًٛب ٚهٙ عذٔل ٕٚػؼ يذٖ اعزٛؼبة انطهجخ فٙ لغى انًؾبعجخ نًذح صالس  2021ػبو  88ئنٗ  70يبثٍٛ انًغبئٛخ 

 -عُٕاد ٔنهذساعخ انظجبؽٛخ:

إٌّم١ٌٛٓ اٌٝ اٌمغُػذد اٌطٍجخ  اٌغذد اٌطالة ػذد اٌغٕخ  ػذد اٌطٍجخ اٌخش٠غ١ٓ 

2015-2016 114 12 124 

2016-2017 79 14 88 

2017-2018 118 11 116 

2018-2019 152 6 158 

2019-2020 230 10 198 

2020-2021 157 7 182 



 

 

 
 اٌطٍجخ أداء رم١١ُ

Performance Evaluation of Students 
 -اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ:

يٍ االيٕس انًًٓخ انزٙ رأخز ثُظش اال ػزجبس يٍ لجم انغبدح انزذسٚغٍٛٛ ْٕ يذٖ لذسح انطبنت ػهٗ االعزٛؼبة ٔانفٓى نهًبدح 

انؼهًٛخ يٍ يب ٚزجغ يٍ اعبنٛت انًُٓظ انؼهًٙ انشطٍٛ ٔؽشق انزؼهى انؾذٚضخ كزنك يزبثؼخ انطبنت يٍ خالل َظبو انزذسٚت 

خ انضبنضخ يٍ اعم اكزغبة انطبنت انخجشاد انًؼشفٛخ ٔانًٓبساد انؾشفٛخ فٙ يُٓخ انظٛفٙ انز٘ ٚطجك ػهٗ ؽالة انًشؽه

 انًؾبعجخ ثؾٛش ٚغؼهّ لبدسا ػهٗ يًبسعخ يُٓخ انًؾبعجخ ثبؽزشافٛخ. 

 انًٕػٕع نٓزا ْٕ االَغت نًب ٔفمب انًٓبو ٔإَاع ػذد ٔرخزهف انزذسٚظ ْٛئخ ػؼٕ لجم يٍ يبدح كم فٙ انطهجخ اداء رمٛٛى ٚزىٔ

 ( شفٕٚخ ػشٔع أ يشبسٚغ أ ثؾضٛخ أرمبسٚش انجٛزٛخ ٔانٕاعجبد ٔاالخزجبساد االيزؾبَبد يٍ يضٚظ ػًٕيب ْٙ انًٓبو ْزِ .

 يٍ يغًٕػخ لجم يٍ انًٓبو ثؼغ رظُف  .انًٕػٕػبد نجؼغ Presentationأ اعهٕة انزمذٚى انًؼشٔف   )عًُبساد

 كًب َٓبئٙ رخشط يششٔع يكزٕثب أ رمشٚشا انطبنت ٚمذو انغُخ َٓبٚخ فٙ انًضبل عجٛم ػهٗ , انفٍُٛٛ أ انزذسٚظ ْٛئخ اػؼبء

ًٔٚكٍ أٌ َٕعض أْى االعبنٛت  رنك فٙ ػهٗ االعئهخ ٔاالعبثخ انًششٔع فٙ انؼًم نٓب أ نّ يٍ شفٕٚب ػشػب نهطبنت ٚؼطٗ

 .ٔانٕعبئم انزؼهًٛٛخ ٔانزشثٕٚخ انًزجؼخ فٙ لغى انًؾبعجخ نزؼهٛى انطهجخ

 فٟ لغُ اٌّحبعجخ اٌطٍجخ أ٘ذاف ثشاِظ رؼٍُِشاعؼخ ؽشق 

 
1- The Editorial Examination (Theoretical, Empirical)    

2- Quiz method 

3- Seminar 

4- Presentation Method 

5- Data Show 

6-  Scientific Trip 

7- Electronic Applications ( Access, SPSS, Excel, Quick Books) 

8- Google Classroom, Telegram, etc.  

9- The Internet 

10- Scientific research & the framework of accounting 

11- Academic References.  

 

 اٌطٍجخ رمذَ ِشالجخ

Observation of Students Progress 
  

 انؼبو فٙ َٓبٚخ رزؾٕل انُٓبئٛخ انذسعبد فبٌ , انًغزشبسٍٚ ٔنغُخ انزذسٚظ ْٛئخ اػؼبء لجم يٍ انطبنت رمذو يشالجخ ٠زُ

 يٍ انطبنت ٔنزًكٍٛ . عٛذ ٔػغ فٙ الرضال آَب / اَّ نؼًبٌ ؽبنت كم َغخخ يٍ انزؾمك ٔٚزى فؾض نغُخ انٗ انذساعٙ

 ركشاس ٔػذو يُزظى اعبط ثبنؾؼٕس ػهٗ االنزضاو نٓب / نّ الثذ عٛذا ٔاعزٛؼبثٓب انًفشداد ٔدساعخ انذساعٛخ انًُبْظ يزبثؼخ

 انغُخ. خالل انغبػبد يٍ االعًبنٙ انؼذد %( ي10ٍانًؾذدح ) انُغجخ غٛبثّ

 

 

 



 

 اٌّؼزّذح اٌغبػبد رؼش٠ف  /اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌجشاِظ

Educational Programs 
 134 ثٛالغ اٌذساع١خ اٌّٛاد ٌغ١ّغ اٌفظٍٟ إٌظبَ ٌٚذ٠ٗ اٌّؼزّذح اٌغبػبد ِٓ اٌّٛحذ اٌزؼش٠ف اٌّحبعجخ لغُ ٠زجغ

اٌذسٚط  ٌغ١ّغ اٌخش٠ظ ٌٍطبٌت اٌٛحذاد ِغّٛع اٞ ٚاٌؼبِخ اٌزشث٠ٛخ ٌٍذسٚط 44 ٚ ٚاٌّغبػذح اٌزخظظ١خ ٌٍذسٚط

180.  

 

 خبسؽخ ِٙبساد ثشاِظ لغُ اٌّحبعجخ

Maps of Accounting Dept. Skills  
 د أعُ اٌّبدح اٌّٙبساد

2-1ِحبعجخ ِب١ٌخ  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  1.  

  .2 ِجبدئ االداسح ٔظشٞ

  .3 ِجبدئ االحظبء ٔظشٞ

  .4 ِجبدئ االلزظبد ٔظشٞ

1س٠بػ١بد  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  5.  

  .6 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٔظشٞ

  .7 لشاءاد ِحبعج١خ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٔظشٞ

  .8 حمٛق االٔغبْ ٔظشٞ

  .9 اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٔظشٞ

2-1حبعٛة  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  10.  

2-1ِحبعجخ ِزٛعطخ  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  11.  

2-1ِحبعجخ ِزٛعطخ أى١ٍضٞ  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  12.  

2-1ِحبعجخ حى١ِٛخ  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  13.  

  .14 ِب١ٌخ ػبِخ ٔظشٞ

2س٠بػ١بد  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  15.  

  .16 رغ٠ٛك ٚرغبسح اٌىزش١ٔٚخ ٔظشٞ

  .17 لبْٔٛ االػّبي ٔظشٞ

  .18 اٌٍغخ االٔى١ٍضٞ اٌّغزٜٛ اٌضبٟٔ ٔظشٞ

  .19 ِحبعجخ ٚحذاد غ١ش سثح١خ ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

  .20 ِحبعجخ ػش٠ج١خ ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

  .21 ِحبعجخ ِٕشآد  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

  .22 ِحبعجخ ِظبدس ؽج١ؼ١خ ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

  .23 ِحبعجخ ِب١ٌخ ِزمذِخ ٔظشٞ ٚرطج١مٟ



  .24 ِحبعجخ ششوبد ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

2-1ِحبعجخ وٍفخ  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  25.  

2-1ٔظبَ ِحبعجٟ ِٛحذ ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  26.  

  .27 رح١ًٍ لٛائُ ِب١ٌخ ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

  .28 رذل١ك ٚسلبثخ ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

  .29 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ اٌّغزٜٛ اٌضبٌش ٔظشٞ

اداس٠خِحبعجخ  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  30.  

  .31 ِحبعجخ رىب١ٌف ِزمذِخ  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

  .32 ِحبعجخ د١ٌٚخ ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

  .33 ٔظش٠خ ِحبعج١خ ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

  .34 ِحبعجخ ِزخظظخ ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

  .35 ٔظُ ِؼٍِٛبد ِحبعج١خ ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

  .36 اٌزذس٠ت اٌّحبعجٟ رطج١مٟ

  .37 ِششٚع ثحش ٔظشٞ ٚرطج١مٟ

ثبالٔى١ٍضٞثحٛس ػ١ٍّبد ِحبعج١خ  ٔظشٞ ٚرطج١مٟ  38.  

 

 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػؼبء

Members of Faculty 

 

 
 اٌٍمت اٌؼٍّٟ اٌشٙبدح

 اٌّغّٛع
 ِذسط ِغبػذ ِذسط اعزبر ِغبػذ اعزبر ِبعغز١ش دوزٛساٖ

 31 3 8 6 1 4 31 685 ػذد اٌطٍجخ

        

        

 
 أخز انزؼهًٛٛخ رى انؼًهٛخ رطٕٚش أعم ٔيٍ , انزذسٚغٛخ انٓٛئخ أػؼبء يغ االنزمبء انطبنت ٚهضو انذساعٙ انؼبو فزشح خالل

 رمٛٛى اعزًبسح االشكبل فٙ يجٍٛ ٔكًب انزٕانٙ ػهٗ انزذسٚظ ْٛئخ حاػؼبء انذساعٛخ انًُبْظ ٚخض فًٛب انطهجخ آساء

 -كًب ْٕ يجٍٛ فٙ االعزجبَخ انًؼزًذح يٍ لجم انمغى العزمطبة أساء انطهجخ: انذساعٙ نهؼبو دساعٛخ نًبدح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 واسط / كمية االدارة واالقتصاد /جامعة 

 ضمان الجودة واالداء الجامعي شعبة         

 
 طالب                     طالبة                 استبانة اراء الطمبة حول المادة الدراسية          

 الكمية ....................  القسم ..................   السنة الدراسية ....................         
 الدراسية ورقميا ................................اسم المادة         
 .........  ،  .............. ..……اسماء التدريسيين ................................  ، ...................         

 اعزائي الطمبة:      
 ين تزويدنا بريأكم من خالل االتعميمية في الجامعة نأمل منكم مشكور انتم محور اىتمام الجامعة ، ورأيكم ييمنا ، ولتطوير العممية          

 بدقة عن عبارات االنموذج االتية في الجوانب المختمفة بوضع عالمة )   ( في المكان الذي يعبر عن رأيك ، مع مراعاةاالجابة 
 ستستعمل لتطوير العممية التعميمية متمنينالدقة والموضوعية ، عمما انو التوجد اجابات صحيحة واخرى خاطئة  وان االجابات  
 لكم التوفيق والنجاح . 
 

موافق  السؤال ت
 (5(بشدة

 موافق
(4) 

 ال اعرف
(3) 

 ال اوافق
(2) 

ال اوافق 
 (1)مطمقا

      اجماال ىذه المادة الدراسية جيدة ومفيدة 1
      وقت المحاضرة كاف لتغطية محتويات المادة الدراسية 2
      المادة يتناسب مع ىدف المادة الدراسيةمحتوى  3
      محتوى المادة الدراسية مترابطة المعمومات 4
      الكتب الدراسية والمراجع متوافرة ومفيدة  5
      المراجع المتوافرة تحفز وتساعد عمى التفكير 6
      الكتاب خالي من االخطاء المغوية والطباعية 7
      المعمومات التي يحتوييا الكتاب قديمة  8
      يحتوي الكتاب عمى امثمة وتمرينات متنوعة 9

      نظام التقويم مناسب لممادة الدراسية )طريقة االمتحان( 10
      عكست االمتحانات محتوى المادة الدراسية 11
      عدد االمتحانات شامل لمحتوى المادة الدراسية 12
      ساعدت االمتحانات والواجبات عمى استيعاب المادة الدراسية 13
      الدراسية االمتحانات والتمرينات تتفق مع اليدف من المادة 14
      االمتحانات والتمرينات تساعد عمى التفكير اكثر من الحفظ 15
      عدد االمتحانات وتكرار حدوثيا مناسب  16
      الدراسية مرضيةحالة تجييز القاعات  17



 

 7138-7132اعزّبسح رم١١ُ اعزبر اٌّبدح ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

 
 
 
 
 
 

 

 طالبة          طالب                              االستاذاستبانة اراء الطمبة حول 

 الكمية ....................  القسم ..................   السنة الدراسية ....................
 اسم المادة الدراسية ورقميا ....................... اسم التدريسي ......................

 )   ( ال ادري        )    (  نعم      )     ( ال   الدراسية من بداية الفصل الدراسي ؟ىل تم توزيع خطة تدريس المادة        
 ىل يمتزم التدريسي بالساعات المكتبية المحددة لممادة الدراسية ؟         )   ( ال ادري        )    (   نعم      )    ( ال

 ...................................  اذا كانت االجابة )ال( وضح ذلك ......................
 اعزائي الطمبة:

انتم محور اىتمام الجامعة ، ورأيكم ييمنا ، ولتطوير العممية التعميمية في الجامعة نأمل منكم مشكورين تزويدنا بريأكم من خالل 
لمكان الذي يعبر عن رأيك ، مع مراعاة االجابة بدقة عن عبارات االنموذج االتية في الجوانب المختمفة بوضع عالمة )   ( في ا

الدقة والموضوعية ، عمما انو التوجد اجابات صحيحة واخرى خاطئة  وان االجابات ستستعمل لتطوير العممية التعميمية متمنين لكم 
 التوفيق والنجاح . 

 

 السؤال ت
موافق 
 بشدة

)5) 

 موافق
 

(4) 

 ال اعرف
 

(3) 

 ال اوافق
 

(2) 

ال اوافق 
 مطمقا

(1) 
      مادة العممية بصورة سمسة ويسيرة لديو قدرة عمى ايصال ال 1
      يحرص عمى استعمال الوسائل وتقنيات التعميم الحديثة 2
يوضح التدريسي الجوانب النظرية في المادة الدراسية  3

 بأمثمة من الواقع .
     

      ممية بطريقة توازي وقت المحاضرة يعطي التدريسي مادة ع 4
      يمتزم التدريسي في مواعيد المحاضرات  5
يحسن ادارة صفو ويعطي فرصا متساوية لطمبتو في  6

 الحوار والمناقشة .
     

      جعيم عمى التفكير والبحث العممي يستثير الطمبة ويش 7
      يحترم التدريسي اراء الطمبة المختمفة . 8
البحث عن يشجع الطمبة من خالل التعمم الذاتي في  9

 الجديد والحديث .
     

      االمكانيات والمختبرات مناسبة وفعالة  18

 جامعة واسط
 ـــــة اإلدارة واالقتصادكلٌ

 شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعً

 



      يتقبل التدريسي االقتراحات والنقد بسعة صدر . 10
      يعد التدريسي موضوعيا ومنصفا في تقويمو لمطمبة . 11
يستعمل التدريسي طرقا متنوعة لتقويم اداء الطمبة مثل   12

( ،   quizzesتقارير ، ابحاث ، اختبارات قصيرة ))
 . (اختبارات

     

      يتابع الواجبات واالنشطة ويضع ليا وزنا في التقويم . 13
يمتمك التدريسي القدرة عمى مناقشة موضوعات المادة  14

 الدراسية جميعيا .
     

      يعمل عمى  زيادة الحصيمة المعرفية لطمبتو . 15
      يعد التدريسي شخصية مميزة ومثل يقتدى بو . 16
      بشكل واضح ومفيوم .يضع االسئمة  17
يصحح التدريسي االوراق االمتحانية ويعيدىا لمطمبة  18

 بسرعة .
     

      يتابع الواجبات واالنشطة ويضع ليا درجات . 19
يتحدث التدريسي عن موضوعات جانبية خارج نطاق  20

 المنيج العممي .
     

التي تتتضمنيا المادة والجدول الزمني لتدريسيا فضال عن المصادر االساسية والثانوية الخطة الدراسية : المقصود منيا توضيح لممفردات 
 واوقات االمتحانات وتوزيع الدرجات .

 
 الرجاء اختبار االجابة التً تالئمك بوضع دائرة حولها / ٌمكنك اختٌار اكثر من اجابة

 ٌة هً :اكثر االشٌاء التً ساعدتك على عملٌة تعلم هذه المادة الدراس -أ

 طرٌقة شرح التدرٌسً وعرضه للمادة. -3

 الحضور للمحاضرة بانتظام. -7

 التحضٌر والمراجعة للمادة باستمرار . -1

 المختبر ان وجد . -4

 النشاطات الصفٌة والبٌتٌة الخاصة بالمادة الدراسٌة ) الواجبات ، االبحاث ، التقارٌر ، االمتحانات ( -6

 

 ً هذه المادة كانت بسبب :اكثر االشٌاء التً اعاقت عملٌة تعلمك ف -ب

 عدم ربط مادة المادة الدراسٌة بالواقع . -3

 حجم الكتاب المقرر . -7

 محتوى الكتاب المقرر . -1

 شرح التدرٌسً/ سرعته ، وعدم كفاٌة طرائق التدرٌس . -4

 الظروف البٌئٌة المحٌطة. -6

 

 اكثر االوقات التً كنت فٌها مستمتعا ومشاركا فً عملٌة التعلٌم كانت : -ج

 التدرٌب فً المختبر ان وجد .اثناء  -3

 عند ربط المادة الدراسٌة بالواقع . -7

 عند المناقشة والحوار والمشاركة الفاعلة فً المحاضرة . -1

 عند عمل انشطة صفٌة وبٌتٌة . -4

 عندما الٌكون لدٌنا امتحانات فصلٌة . -6

 



 

 التعلٌم كانت :اكثر االوقات التً شعرت فٌها بالملل وعدم الرغبة فً المشاركة فً عملٌة  -د

 فً اوقات االمتحانات . -3

 عند الشرح النظري والتطرق لموضوعات جانبٌة . -7

 عندما ٌكون حجم المادة المطروحة كبٌرا . -1

 عند حدوث العطل واالحداث الجانبٌة . -4

 عدم المشاركة فً المحاضرة . -6

 

 ؟المستقبلً لهذه المادة الدراسٌة ان عند التدرٌسما االقتراحات التً تود تقدٌمها لتدرٌسً المادة الدراسٌة ألخذها فً الحسب -هـ

 تغٌٌر الكتاب المقرر . -3

 تنوٌع طرائق تدرٌس المادة الدراسٌة . -7

 تطوٌر الكتاب المقرر او اضافة كتاب مساعد اخر. -1

 اعطاء فرصة اكبر للطلبة للمشاركة والمناقشة . -4

 ط المادة الدراسٌة بالواقع والتطبٌق العملً .رب -6

 

 

 

 

 

 

 اٌطٍجخ أزمبي ػٛاثؾ

 
 ٔفمبٔيذٚش انزغغٛم  انطهجخ نشإٌٔ انؼًٛذ يغبػذ ٚشأعٓب نغُخ خالل يٍ انكهٛخ لجم يٍ يشكضٚب انطالة َمم ٚزى   

 انغذٔل أدَبِ ٚجٍٛ .ٕػًٍ َظبو انكزشَٔٙ رشؼجٙانؼهًٛ ٔانجؾش انؼبنٙ انزؼهٛى ٔصاسح لذيزٓب انزٙ ٔانزششٚؼبد نهمٕاٍَٛ

 -:2021-2020انؼبو  خالل انًُمٕنٍٛ انطالة ػذد

 اٌغٕخ ػذد اٌطٍجخ إٌّم١ٌٛٓ ٌىبفخ اٌّشاحً اٌٝ اٌمغُ اٌمغُ

 7173-7171 71 اٌّحبعجخ

 

 

 اٌزخشط ِزطٍجبد

Graduate Requirements   
 

 ػهٗ ٔٚزٕعت اإلداسح ٔااللزظبد كهٛخ فٙ انًؾبعجخ فٙ انجكهٕسٕٚط دسعخ ػهٗ نهؾظٕل يإْال انطبنت نٛظجؼ   

 : انزبنٛخ انًزطهجبدٚهجٙ  اٌ انطبنت

 
عُٕاد( كؾذ  7انذساعخ ) فزشح خالل ثّ انًغٕػ األلظٗ انؾذ ػًٍ األسثغ انذساعٛخ انغُٕاد اعزٛبص -1

 ألظٗ.

 .انزمٛٛى نغشع انذساعخ فزشح خالل اكبدًٚٙ عغم نذّٚ ٚكٌٕ اٌ -2

 ٔؽذح. 140 يغ يمشس 49 نذّٚ ٚكٌٕ اٌ -3



ٚزٕعت ػهٗ انطبنت أٌ ٚكًم انزذسٚت انظٛفٙ فٙ انغُخ انضبنضخ ٔانزٙ رؼذ ششؽ يٍ ششٔؽ يزطبثبد  -4

 انزخشط. 

 

 اٌزخشط ارغب٘بد

يٍ خالل ارغبْبد رخشعٓى نهذساعخ انظجبؽٛخ  2020-2019هجخ انخشٚغٍٛ نهؼبو انذساعٙ ٚجٍٛ انغذٔل انزبنٙ انط

 -ٔكًب يجٍٛ أدَب:

 

 انخشٚغٌٕ ثذسعخ ثكبنٕسٕٚطانطهجخ  يغًٕع انطهجخ انغُخ

2019-2020 152 149 

2020-2021 196 182 

 

 ٌٍطٍجخ ادعٛ رح١ًٍ

 :اٌمٛح ٔمبؽ

 .انزذسٚظ ْٛئخ ثأػؼبء انًزؼهمخ انطالة يٍ كبف ػذد ػهٗ انؾظٕل -1

ٚظٓش أٌ انمغى ًٚزهك رأسٚخب ؽٕٚال ٔغُٛب ثأػذادْى كٕادس كفإح رغذ ؽبعخ يزطهجبد انؼًم ٔانغٕق،  -2

 انغًؼخ انغٛذح انًكزغجخ ألداسح انمغى ػهٗ يشٔس انٕلذ.فؼال ػٍ 

 ٚظٓش يذٖ اْزًبو انٓٛأح انزذسٚغٛخ انًششفخ شخظٛب ثبنطهجخ ألَٓى ٚؼذٌٔ يخشعبرٓى.  -3

يشبسٚغ انجؾٕس انًُغضح يٍ لجم انطهجخ رزؼًٍ ؽم يشكالد يشرجطخ ثبنًغزًغ يٍ خالل اسرجبؽّ  -4

 طشٔؽخ فٙ انًإعغبد انخبػخ نهمطبع انؼبو ٔانخبص.ػًهٛب ثأخز ػُٛخ رؼبنظ يشكهخ يٍ انًشبكم انً

 :اٌؼؼف ٔمبؽ

 -:اٌّزخشع١ٓ ٚاٌزٟ رشزًّ ػٍٝ اٌطالة ٔزبئظ ثؼغ فٟ اٌمظٛس أٚعٗ -1

 االفزمبس ئنٗ يٓبساد االرظبل . أ

 لظٕس انزطجٛك انٕالؼٙ  . ة

 االفزمبس انٗ انضمبفخ انؼهًٛخ ٔانًذَٛخ انؼبيخ . د

 انًؼبطشحاالفزمبس ئنٗ انًؼشفخ ثبنمؼبٚب االلزظبدٚخ  . س

 أصش انذساعبد انؼبنًٛخ فٙ ثٛئخ انزؼهى . ط

 .ػذو كفبٚخ نغخ ئػذاد انًزخشعٍٛ ٔانؾبعخ ئنٗ أكضش يٍ نغخ -2

 ػذو كفبٚخ انزذسٚت فٙ انزفكٛش انؾشط ٔانزؾهٛم -3

 

 :اٌفشص

 انؼهًٛخ ٔاالكبدًٚٛخ ٔانًُٓٛخ انزخظظبد -1

 .انؾكٕيٛخ نهغبيؼبد انًبنٛخ انؾكٕيخ دػى -2



 خشٚغٙ ئنٗ ثؾبعخ انخبص انمطبع انٗ ثبالػبفخ ٔرشثٍٕٚٛ يذسعٍٛيٍُٓٛٛ ٔ انٗ ثؾبعخ انذٔنخ يإعغبد -3

 . انًؾبعجخ لغى

 

 -اٌزٙذ٠ذاد:
 . انؼهًٙ انجؾش ٔ انظُبػخ ٔ انًذاسط ػذد فٙ َمض -1

 .ػبو ثشكم نهًغزًغ انؼهًٙ انٕػٙ يغزٕٖ ػؼف -2

 ٔانٕظٛفخ انًُٓخ فشص نُٓذعخ انؼبو انٕػٙ كفبٚخ ػذو -3

 

 

 

 إٌّب٘ظ اٌذساع١خ

 Syllabus 

 -ػبِخ: ٔظشٖ

كٕادس يزخظظخ لبدسح  الػذاد ٔانًُٓٛخ ٔانزشثٕٚخ انؼهًٛخ انًٕاد يٍ يضٚظ انًؾبعجخ ْٙ لغى نطهجخ انذساعّٛ انًُبْظ

 فؼال ػهٗ يًبسعزٓب فٙ انمطبع االكبدًٚٙ. ػهٗ يًبسعخ يُٓخ انًؾبعجخ فٙ انمطبع انخبص ٔانؼبو

 -ِٕب٘ظ لغُ اٌّحبعجخ:

  -انغذأل انًشفمخ: يٕػؼ ٔكًب  2021-2019نهؼبو انذساعٙ  انًشاؽم نكبفخ نمغى انًؾبعجخ انذساعّٛ انًُبْظ

 اٌزؼ١ّ١ٍٗ اٌجشٔبِظ ا٘ذاف ِغ إٌّب٘ظ ػاللخ

 .انزؼهًّٛٛ ٔانجشايظ انًُبْظ ثٍٛ انزُغٛك فٙ ٔاػؼ ػؼف ُْبنك

 اٌمٛح اٌؼؼف

اٌؼٛاًِ 

 اٌذاخ١ٍخ

 .لذو انًُبْظ ٔػذو رطٕسْب1
 انهغخ االَكهٛضٚخ.ػذو رذسٚظ يبدح 2
.ػدددددذو رمجدددددم ثؼدددددغ انزذسٚغدددددٍٛٛ انزغٛدددددشاد ػهدددددٗ ثؼدددددغ 3

انًُدددددبْظ ٔاالطدددددشاس ػهدددددٗ انٓٛئدددددخ انمطبػٛدددددخ فدددددٙ رؾذٚدددددذ 

 انًُبْظ 
 .االػزًبد ػهٗ انًالصو 4

.االلجدددددبل انًزضاٚدددددذ ػهدددددٗ ْدددددزا انزخظدددددض 1

َظدددددشا نهزطدددددٕساد انؾبطدددددهخ فدددددٙ انجدددددشايظ 

 انًؾبعجٛخ ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد 

ذح فددددٙ يخزهددددف .ٚددددٕفش فددددشص ػًددددم ػذٚدددد2

 انمطبػبد انؼبو ٔانخبص

 اٌفشص اٌّخبؽش

اٌؼٛاًِ 

 اٌخبسع١خ

.ٔعدددددددٕد يُددددددددبْظ ؽذٚضدددددددخ ٔيزطددددددددٕسح يزددددددددٕفشح 1

 ػهٗ شجكبد االَزشَٛذ

.لٛدددددددبو انغبيؼدددددددبد انشطدددددددُٛخ ثزدددددددٕفٛش انًُدددددددبْظ 2

 .انًظبدس انزؼهًٛٛخ انًفزٕؽخ3نهطهجخ ػجش 

.االػزًددددددبد ػهددددددٗ انًخزظددددددٍٛ فددددددٙ 1

انزؼهًٛٛدددددددخ دساعدددددددخ اػدددددددذاد انًُدددددددبْظ 

 ٔانزذسٚغٛخ

.االعددددددزفبدح ٔادخددددددبل انًُددددددبْظ يددددددٍ 2

انغبيؼددددددبد انشطددددددُٛخ ٔثًددددددب ٚددددددزالئى 

 يغ اخزظبص انمغى



 

 

 

 اٌّحبعجخ ٌمغُ اٌجٕبء ١٘ى١ٍخ

 (( عجغ لبػبد7ػذد اٌمبػبد اٌذساع١خ )) -1

 (( اصٕب2ْػذد اٌّخزجشاد )) -2

 ػذد اٌّشافك اٌخذ١ِخ

 ((1انًخضٌ )) -1

 يشزشكخ يزٕفش فٛٓب عًٛغ انًشاعغ ٔانًظبدسانًكزجخ / يكزجخ انكهٛخ ٔركٌٕ  -2

 ((6انًشافك انظؾٛخ ٔػذدْب )) -3


