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: وصف المادة

العموم اإلدارية من مواد متطمبات التخصص لمحصول االقتصاد وبكمية المحاسبة عتبر مادة التدريب العممي لطمبة قسم ت       
.  المحاسبةعمى درجة البكالوريوس في 
 المادة عن طريق التدريب العممي في إحدى المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة، ه يجتاز الطالب متطمبات ىذ

 ساعة تدريب عممية، ويتركز مجال التدريب في األجيزة الحكومية وفي المؤسسات المصرفية وعشرونبحد أدنى مقداره مئة 
يقوم الطالب . والمؤسسات التجارية وغيرىاشركات الو ومكاتب التدقيق كالبنوك وشركات التأمين وشركات، وغير المصرفية

خالل تمك الساعات بالتعرف عمى المؤسسة وأقساميا وطبيعة نشاط كل قسم منيا بشكل عام، مع التركيز عمى النظم المالية 
بأعمال المطبقة في المؤسسة وأسس تحميميا ومتابعة العممية المالية والتدريب عمى جميع المعامالت المالية ذات العالقة 

.  تسعون ساعة معتمدةلوذلك بعد ان يكون الطالب اجتاز بنجاح ما يعاد. المحاسبة وتدقيق الحسابات
 :أهداف المساق

ييدف مساق التدريب الميداني إلى تدريب الطالب عمى مناخ العمل بشكل واقعي بيدف ترسيخ كيفية تطبيق المعارف 
 :والمعمومات التي تمقاىا بشكل نظري وذلك حتى يصبح جاىزًا لسوق العمل من خالل

.  إتاحة الفرصة لممتدرب لكسب الخبرة العممية والتدريب قبل التخرج.1
. تعميق فيم المتدرب لمتخصص الذي اختاره في مجال دراستو. 2

.  تعويد المتدرب عمى تحمل المسئولية والتقيد بالمواعيد وحسن التعامل مع اآلخرين.3
.  االطالع عمى التجييزات والمعدات الموجودة في قطاع العمل.4
 تمكين المؤسسات الخاصة والعامة من التعرف عمى ميارات المتدرب واستقطابو وتوظيفو .5
. إمكانية االلتحاق بجية العمل التي تدرب عندىا والتعرف عمى الفرص المتاحة. 6

.  اختصار فترة التدريب التي تسبق تعيينو الفعمي.7
اإلجراءات  إلمام الطالب بالييئات والدوائر والجيات العامة والخاصة ذات العالقة واختصاصاتيا واطالع الطمبة عمى سير. 8

. المتبعة أماميا
تطبيق الطالب لممعارف والمعمومات التي حصل عمييا خالل دراستو األكاديمية في الواقع العممي ومعرفة مدى الترابط . 9

. بينيما
تأىيل الطالب لمواجية واقع العمل الوظيفي باكتسابو ميارات االتصال والتعامل مع زمالئو أو التعامل مع الجميور من . 10

. خالل تعاممو مع موظفي المؤسسة التي تدرب فييا
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:  مخرجات التعميم
:  التدريب العممي أن يكون قادرا عمىمادة  يتوقع من الطالب الذي أنيى متطمبات 

A .المعرفة والفهم :
 :بإتمام ىذا البرنامج يكون الخريج قد اكتسب المعارف وقادرًا عمى

 تعمل فييا التييز بين االشكال واألنواع المختمفة لمؤسسات األعمال والسمات المميزة لكل منيا والبيئات المختمفة يمالت .1
 .المنظمات واألطر القانونية المختمفة لكل منيا

 . الحديثة والقضايا المعاصرة المرتبطة بمجال التخصصواالتجاىاتيعرف التطورات  .2
 .االجتماعيةيميز بين العموم التجارية وغيرىا من العموم  .3
 عالقتيا فيوجوانب المعرفة المحاسبية  .ر القرااتخاذوعالقتيا بدعم  (الكمية والجزئية)يتعرف عمى نظم المعمومات  .4

 .الصمةبالعموم ذات 
 فييتعرف عمى النظرية المحاسبية ومعايرىا وتطبيقاتيا وقواعد وأصول وأحكام تطبيق المعارف المحاسبية المتنوعة  .5

 . عمل دراسات الجدوى المالية لممشروعاتفي تفيد التي نوعياتو اختالف عمى العمميالواقع 

B .المهارات االدراك  :
 :بإتمام ىذا البرنامج يكون الخريج قادرا عمى

 واكتشاف التحسين المستمر وفق المستجدات وابداء النقد والتمييز واقتراح وتصميم النظم المحاسبية وأدلة العمل ابتكار .1
  . المسائل والقضايا المطروحةفيالعناصر اإليجابية والسمبية 

 . التفكيرفي العممييحمل المواقف المختمفة بإتباع المنيج  .2
بداء  .3  . مدعم باألدلة والموضوعيةعممي بأسموب الرأييعرض األفكار ووجيات النظر بوضوح وا 

C . (مع المصادر واالشخاص)مهارات االتصال والتواصل األكاديمي :
 :بإتمام ىذا البرنامج يكون الخريج قادرا عمى

دارة الوقتاالتصال وتحقيق الجماعيالقدرة عمى العمل  .1  . الفعال وا 
 . مياراتو لحل المشكالت الفردية والمؤسسيةواستخدام نحو التعمم المستمر والسعيالبحث عن المعرفة  .2
دارة نفسو  .3  . والتطويرواالبتكار العرض والحوار ومياراهمكتسبا لميارات العمل تحت ضغط وا 
 . مجال إدارة األعمالفي المصطمحات العربية واإلنجميزية واستخدام متفاوتةإجادة المغة اإلنجميزية بمستويات  .4

D .مهارات عممية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة :
بإتمام ىذا البرنامج يكون الخريج قادرا عمى 

 نتيجة الستخراج مجال محاسبة إلعداد القوائم المالية فييستخدم تطبيقات الحاسب اآللى وتكنولوجيا المعمومات  .1
 .أعمال المنشأة
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 والمحاسبي المالي االستثمارعداد الموازنات التخطيطية المالية والنقدية ودراسات الجدوى والتحميل والتقييم لبدائل ا .2
 .وتقارير متابعة التنفيذ

 . والتدليل والتوثيق لممستندات والحسابات والقوائم الماليةواالستنتاجيستخدم طرق الفحص والتدقيق والمقارنة  .3
 

:  ادةإجراءات تسجيل الم
التدريب العممي لدى قسم التسجيل، يتوجو لممشرف األكاديمي لتحديد المؤسسة التي سيتم إجراء ادة بعد تسجيل الطالب لم .1

. ادةالتدريب لدييا، وذلك خالل أسبوع من تسجيل الطالب لمم
 المؤسسة التي سيتدرب الطالب لدييا، يقوم المشرف األكاديمي بالطمب من سكرتارية القسم لتحرير كتاب من اختياربعد  .2

.  تقييم الطالبنموذج مرفق مع الكتاب الجامعة يوجو لتمك المؤسسة، 
لطالب بتسميمو لمجية التي  اويقوميسمم الكتاب المعد من قبل الجامعة بعد إعتماده من عميد الكمية أو من ينيبو لمطالب،  .3

.  سيتدرب بيا
.   حسب االصول لمطالبتعبئة لطالب بعدا نموذج تقييم الجية التي تدرب بيا الطالبسمم ت .4
 . في الكمية وحسب التخصصلمشرف األكاديمي يقوم الطالب بتسميم نموذج التقييم ل .5

.  ، من قبل المشرف األكاديميادةتتم مناقشة التقرير أو البحث المقدم من الطالب بعد إستكمال متطمبات الم .6
 
:  تقرير التدريب  العممي 

:  عند قيام الطالب بكتابة بحثو عميو مراعاة ما يمي
يسمم الطالب مسودة البحث المتعمق بالتدريب لممشرف األكاديمي لإلطالع عميو والتأكد من جدية البحث، ثم يقوم الطالب  -أ 

.  ياألكاديمبطباعتو بعد موافقة المشرف 
بالستيك غير شفاف عمى الوجو كرتون أو  و.يتم طباعة البحث ثم تجميده بوضع بالستيك شفاف عمى الوجو األمامي -ب 

. الخمفي وتدبيس البحث ثم لصق جانبو األيمن بشريط الصق يمف البحث من الجانبين
  :مواصفات اإلطار العام لكتابة البحث -ج 

عمى أن يتالفى الطالب اإلسياب والحشو ( باستثناء المالحق)صفحة  (25)يكون الحد األعمى لعدد صفحات البحث  (1
.  أبيضA4والتكرار ويراعي االختصار والتركيز عمى النوعية، وتطبع باستخدام تقنية عالية الجودة عمى ورق 

 خالية من األكاديمي المشرفيكتب البحث بمغة سميمة سواء أكانت بالعربية أم باإلنجميزية، وتسمم إلى الدكتور  (2
. األخطاء النحوية واإلمالئية والمطبعية

يجب أن تبدأ الجممة بكممة وال يجوز أن تبدأ برقم أو اختصار أو رمز، وفي ىذه الحاالت تكتب األرقام أو  (3
. االختصارات أو الرموز كتابة

تكتب االختصارات عند ورودىا ألول مّرة كاممة ويوضع االختصار بين قوسين، فمثاًل إذا وردت منظمة األغذية  (4
، ثم يستخدم (FAO):      فيكتب اختصارىا كالتاليFood and Agriculture Organizationوالزراعة الدولية 
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االختصار فقط في المرات الالحقة دون وضعو بين قوسين، عمى أن يوضع في مقدمة الرسالة قائمة بالمختصرات 
.   الواردة فييا

ويمكن أن تكتب . تبدأ عناوين فصول البحث في صفحات جديدة، وال يجوز أن تبدأ في وسط الصفحة أو آخرىا (5
. العناوين عمى صفحة منفصمة

 لمعناوين الرئيسة عند الكتابة بالمغة العربية، كما يجوز تصغير حجم الحرف داخل 16 لممتن و14يستخدم الحرف  (6
 12 لمعناوين الرئيسة؛ ويكون حجم الحرف 14 لممتن و12وعند الكتابة بالمغة اإلنجميزية يكون حجم الحرف . الجدول

. أو أقل لكتابة المعادالت إذا كانت طويمة
 Arabic، وبـالعربية يستخـدم Times New Romansبالمغة اإلنجميزية  (Font)يكون شكل الحرف  (7

Transparent. 
تكون المسافة بين السطور عند الكتابة بالمغة اإلنجميزية بمقدار مسافتين، أما عند الكتابة بالعربية فتكون مسافة  (8

. ونصف
تكون المسافة عند كتابة العناوين الرئيسة وعناوين الجداول والرسومات والمراجع مسافة واحدة أما المسافة بين المرجع  (9

. والذي يميو فتكون مسافتين
.   سم2.5سم، أما بقية اليوامش فتكون 3.5تكون مسافة اليامش من جية التجميد  (10
يكتب عنوان الجدول في األعمى، ويكتب عنوان الشكل أو الرسم في أسفمو، ويجب أن يكون العنوان في الحالتين  (11

. معبرًا عن محتواه
ترقم الجداول والرسومات بشكل متسمسل لكل منيا داخل البحث، ويجب أن تظير الجداول واألشكال والرسومات  (12

. مباشرًة بعد ذكرىا في النتائج والمناقشة، وال يجوز وضعيا في نياية البحث
 .يكتب عنوان البحث وعناوين الفصول بخط غامق (13

 .يتم متابعة الطالب من المشرف األكاديمي خالل الفص من خالل نموذج معد خصيصًا ليذه الغاية -د 

 االختباراتعشر يوما تقريبا قبل بداية اربعة  ىو األكاديمي، بحوث التدريب العممي من قبل المشرف إلستالمآخر موعد  -ه 
 . ويتحّمل الطالب مسئولية أي تأخيرومناقشتو،النيائية لمفصل ليتسنى مراجعتو 

 
:  محتويات البحث 
 

:  صفحة العنوان وتحتوي على:اوال

 .شعار الجامعة -1

 .الدكتور المشرف األكادٌمً كما أقر من البحث عنوان  -2

 .(كما هو مسجل رسمٌاً فً الجامعة)اسم الطالب  -3

 اسم المشرف  -4

 .الفصل الدراسً، السنة الدراسٌة -5
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 فهرس المحتوٌات : ثانٌا

  التالًنموذجٌستخدم الفً حالة الكتابة باللغة العربٌة -   -1

 فهرس المحتوٌات

 وع                                                                                الصفحةضالمو

 أ... ........................................................................فهرس المحتوٌات 

  ب.. .............................................................................قائمة الجداول 

 جـ  ...................................................................قائمة األشكال والصور

    د.............................................................................قائمة المالحق 

   هـ..... . ...........................................باللغة العربٌة  واالنجلٌزٌةالملخص 

  1   .....................................................................................المقدمة 

 2............................. ..................................................الفصل األول 

 8. ..............................................................................الفصل الثانً 

 12................................................................................الفصل الثالث

 20............................................................................... الفصل الرابع

 25 ...............................................................االستنتاجات والتوصٌات 

 26..... ............................................................................... المراجع

    27 ....................................................................................المالحق 

 

 (ABSTRACT)  الملخص:ثالثا

وبعد ذلك ٌبدأ . ّم اسم الباحث ٌلٌه اسم المشرف وتكون جمٌعاً فً وسط الصفحةث، البحث  تبدأ صفحة الملخص بعنوان   

وتحدٌد منهجٌة وٌشتمل الملخص على أهداف الدراسة، . كلمة (250)ٌزٌد عدد كلماته عن  الملخص فً بداٌة سطر جدٌد، وال

. وال ٌشتمل الملخص على أٌة مراجع أو أشكال أو جداول. لنتائج واالستنتاجات الرئٌسةا، وتلخٌص الدراسة

 المحتوى :رابعا

 الدراسةبالمقدمة وٌنتهً باالستنتاجات أو التوصٌات، وتختلف عناوٌن المتن باختالف موضوع  (المتن)المحتوى ٌبدأ 

 :، وٌتم ترتٌبها على النحو التالًومنهجٌتها

 والفهارس  التوصٌات ثم المصادر والمراجع، والمالحق،، االستنتاجات، الفصول، األبواب،مقدمةال
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 كما . بما ٌتٌح للقارئ فهم النتائج والمناقشة دون الرجوع لمصادر أخرىالتعرٌف بالدراسة تهدف المقدمة إلى :المقدمة

 وٌراعى أن تكون ، إجراء الدراسة وأهمٌتها وتختتم بأهداف الدراسة والتً تدرج على شكل نقاط متسلسلةمسّوغاتتتضمن 

. تزٌد عن بضع صفحات الوالمقدمة مختصرة ما أمكن 

 فً األدبٌات المحلٌة والعالمٌة والنتائج التً تم التوصل الدراسةنشر حول موضوع   تهدف إلى إبراز ما:الدراسات السابقة

وتكتب مراجعة األدبٌات على صورة من األفكار العلمٌة المتسلسلة بحٌث تعكس فهم الباحث لتلك الدراسات، ال أن تكون . إلٌها

وتبدأ الكتابة عادة بعمومٌة، ثم تندرج نحو خصوصٌة .  لما نشره الباحثون الواحد تلو اآلخرمنفصلعلى صورة عرض 

المشكلة، وٌكون ذلك على هٌئة عناوٌن رئٌسة تندرج تحتها عناوٌن فرعٌة، وٌتم التركٌز على األبحاث المنشورة فً المجالت 

 أمكن من االمنشورة، وعدم تضمٌن مقاالت لم ٌطلع الكاتب علٌها، والتقلٌل ماألصٌلة المحكمة بالرجوع إلى المقاالت 

االستشهاد بالدراسات واألبحاث غٌر المحكمة أو التقارٌر، وورش العمل، والمعلومات الموجودة على الشبكة العنكبوتٌة 

 االقتباس تالفًمن الدراسات واألبحاث غٌر المحكمة والمجالت، فهً لٌست مقبولة كمراجع علمٌة، وبالتالً ٌجب  (اإلنترنت)

. ترتٌب الدراسات السابقة من األقدم فاألحدثمنها، وٌراعى 

ٌغطً هذا الجزء التفاصٌل الدقٌقة للمواد، والطرائق والتقنٌات واألدوات المستخدمة فً الدراسة  : البحثقالمنهجٌة وطر

. بحٌث تكون مرجعاً ألي باحث فً الموضوع ٌستطٌع الرجوع إلٌها واستخدامها فً دراسته والحصول على نتائج مشابهة

  أو االختباراتتاالستباناوفً حال . نهايخزت ووجمع البٌانات وتحلٌلهاوطرٌقة اختٌار العٌنات من حٌث تحدٌد حجم العٌنة 

 . فً باب المالحقلها وٌوضع نموذج اسم مصممهاٌذكر 

ٌعرض الطالب النتائج التً توصل إلٌها بوضوح مع استخدام األشكال والصور أو الرسوم التوضٌحٌة إذا لزم األمر  :النتائج

 .وٌراعً التركٌز على األشكال التوضٌحٌة والتقلٌل ما أمكن من السرد. دون أن ٌناقشها

 موضّحافً ضوء نتائج األبحاث المنشورة حول الموضوع وٌقدم تفسٌراً لها ٌناقش الطالب نتائج الدراسة  :المناقشة

 .توصل إلٌه خصوصٌة ما

 .متصلة نقاط فًبناء على ما توّصل إلٌه من نتائج ٌورد الطالب استنتاجاته وتوصٌاته  :االستنتاجات والتوصٌات

 :المراجع والمالحقوالمصادر 

طروحات مرتبة هجائٌاً ومكتوبة أ من مقاالت علمٌة منشورة وكتب ودراسته،تتضمن كافة المراجع التً استخدمها الباحث فً 

 . التوثٌق أدناهفً هو موضح ومثلماحسب الطرٌقة المعتمدة 

: ٌلً ٌراعى فً نظام التوثٌق ما: التوثٌـــــق

 .كبٌرةبحروف    Capitalized المراجع على صفحة جدٌدة فً وسط الصفحةكلمة كتابة  (1

 .الدراسةوال ٌجوز كتابة أي مرجع لم ٌرد ذكره فً متن .  فقطالدراسةكتابة المراجع التً ورد ذكرها فً  (2

 ال بد من ذكر المرجع لكً ٌستطٌع من ٌرغب فً زٌادة الدراسةعند ورود كلمة دراسة أو دراسات فً متن  (3

.  معلوماته أن ٌرجع إلٌه

 وتبدأ الكتابة من أقصى الشمال ،"اسم العائلة"تكتب المراجع حسب ترتٌب الحروف الهجائٌة لالسم األخٌر للمؤلف  (4

 من بدءاً وٌكتب اسم المؤلف .  فً حالة كتابة المراجع العربٌةومن أقصى الٌمٌن ،لغة اإلنجلٌزٌةبالإذا كان المرجع 

  .فاصلة ثم توضع  والثانً إن وجد ثم االسم األول،اسم العائلة

 . قبل كتابة اسم المؤلف األخٌرباإلنجلٌزٌة (and)  وتستخدم كلمة، بواسطة فواصلالمؤلفٌنتفصل أسماء  (5

 . بالعربٌة (و)تفصل أسماء المؤلفٌن بواسطة  (6

سم الكتاب أو عنوان المقالة فً الدورٌة أو ا ثم فاصلة، تتبعها ثم سنة النشر بٌن قوسٌن المؤلفٌنٌلً اسم المؤلف أو  (7

 . األطروحة الجامعٌة/عنوان الرسالة
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 .ٌكتب عنوان الكتاب أو اسم الدورٌة أو أي عنوان آخر بخط غامق (8

: مالحظات عامة حول التوثٌق فً قائمة المراجع

. تبدأ قائمة المراجع فً صفحة جدٌدة -أ 

. فصل المراجع العربٌة عن المراجع اإلنجلٌزٌة فً قائمة المراجع -ب 

. ٌجب أن تتطابق المراجع فً المتن مع المراجع فً قائمة المراجع -ج 

. ٌبدأ السطر الثانً واألسطر التً تلٌه للمراجع بعد خمسة فراغات على بداٌة السطر األول -د 

:  ٌنبغً أن ٌشتمل التوثٌق على عناصر التوثٌق األساسٌة بالترتٌب التالً -ه 

وٌفصل بٌن كل منهما والعنصر الذي ٌلٌه فاصله ). مكان النشر: المؤلف، سنة النشر بٌن قوسٌن، العنوان، الناشر

. (باستثناء الناشر ومكان النشر نقطتٌن

: كتابة المراجع فً نهاٌة الدراسة

 المراجع 

 الكتاب المقرر الرئيس

  منهجية البحث العلمي

 

 المقررات المساندة 

 مثبت على الموديل لمساق التدريب الميداني. مواصفات كتابة مشاريع التخرج الجامعية

 

 :طرق التعليم 

 

 الطرق العالمة التاريخ

 تقييم المؤسسة التي تدرب بها الطالب 20 

 اعمال اعداد البحث واالعمال والتحضير  30 

 (مناقشة البحث وتنفيذه النهائي)االمتحان النهائي  50 

 


