 رؤية قسم المحاسبة
رؤية قسم المحاسبة هي" :أن نكون رواد في تعميم المحاسبة والبحث  ،عمى الصعيدين الوطني
والدولي  ،مما يسهم في بناء اقتصاد قائم عمى المعرفة".
 رسالة قسم المحاسبة
تتمثل رسالة قسم المحاسبة في" :تهيئة بيئة تعميمية مميزة إلعداد مهنيين من المحاسبين
والمراجعين وفق المنظور الدولي ؛ إجراء البحوث التي تسهم في تطوير المعرفة التجارية والتنمية
االقتصادية ؛ وبناء شراكات فعالة مع المجتمعات المحمية والعالمية" .

فيما يمي األهداف والغايات االستراتيجية لمـ قسم المحاسبة ( :)DOA

 التعميم:
الهدف العام :توفير بيئة تعميمية تضمن جودة تعميم المحاسبة في القسم العممي.
الهدف  - 1قبول الطالب المؤهمين تأهيال عاليا في برامجها.
الهدف  :2دعم البرامج األكاديمية والممارسات التعميمية الفعالة التي تتوافق مع المعايير
األكاديمية الوطنية والدولية لتمبية احتياجات السوق  /أصحاب المصمحة.
الهدف  :3تعزيز التميز من خالل األنشطة األكاديمية والالمنهجية.

 البحث العممي:
الهدف العام :دعم الدراسات البحثية التي تنطوي عمى التطوير المهني والجهود العممية  ،والتي
تؤثر عمى تطبيق ونشر المعرفة التجارية.
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الهدف  :4تعزيز جودة البحوث من خالل بناء ثقافة بحثية في المحاسبة.
الهدف  :5دعم وتعزيز الممارسات المحاسبية األخالقية  ،والتعمم  ،والتربية  ،والبحث  ،والمنح
الدراسية القائمة عمى االنضباط.
أعضاء هيئة التدريس والموظفين
 :الهدف العام :توظيف أعضاء هيئة التدريس والموظفين ذوي الجودة العالية واالحتفاظ بهم
لتحسين األداء العام لمكمية.
الهدف  :6احتضان األفراد المتنوعين (أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب) الذين يقدرون
فرصة العمل والتعمم.
الهدف  :7تشجيع التطوير الفكري والمهني ألعضاء هيئة التدريس والموظفين من خالل التركيز
عمى االتصاالت الفعالة والتفكير النقدي وتوسيع مجاالت العمل الرئيسية.
 الشراكة
الهدف :تعزيز الشراكات مع مجتمعات األعمال  ،والمؤسسات المهنية  ،والصناعة لتحسين
البرامج المتخصصة وتعزيز التدريب والتوظيف
الهدف  :8متابعة الشراكة التعاونية بين قسم المحاسبة ومنظمات األعمال والمدارس الرائدة
لتشجيع التعمم والتدريب التعاوني والمشاركة المجتمعية.
الهدف  :9توسيع والحفاظ عمى عالقات الخريجين والمشاركة في المجتمع.
الهدف  :11بناء سمعة لقسم المحاسبة  ، DOAعمى الصعيدين الوطني والدولي  ،من خالل
تطوير وتوفير تجربة تعميمية جيدة.
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الموارد:
اقتصاديا لتعزيز التميز
الهدف العام  :الحفاظ عمى الموارد والممارسات والسياسات المستدامة
ً
المستمر.

بناء عمى الكفاءات
الهدف  :11توليد موارد إضافية من خالل االستفادة من فرص النمو القائمة ً
األساسية لقسم المحاسبة .DOA
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