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 الطالب مححاواتإ معاييش جقىيموظم المحاسبه ل

 عة الضقاصيقمجا - كلية الهىذسة

 

 مححان الححشيشي:المعاييش الخاصة بىسقة اإلأوال: 

 

 .المىعذ المحذد لزلكمححان فً ومىرجيه فً جسليم اإل -1

 :المحاسبة
يٍ قجم ٔكٛم  ْٛئخ انزذسٚظ انًكهفٍٛ ثٕضغ اإليزحبٌء ػضبنفذ َظش أ  -

 . فٗ حبنخ ػذو االنزضاو ثبنًؼٛبس انغبثق.انكهٛخ نشئٌٕ انطالة/ انذساعبد انؼهٛب

ٌ فٗ حبنخ ركشاس ػذو االنزضاو )اكثش يٍ يشِ( ثبنًؼٛبس انغبثق ٚزى حشيب -

اس خ ركشيزحبٌ انخبصخ ثبنذٔس انزٖ رى فٛػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٍ يكبفبح اإل

هّٛ )ٚزى اخزٛبسيٍ عٛقٕو يزحبٌ انذٔس انز٘ ٚانًخبنفخ ٔٚحشو يٍ ٔضغ اإل

 .يزحبٌ ثًؼشفخ يدهظ انقغى(ثٕضغ اإل

 

 جطابق االمححان الححشيشي مع جذول المىاصفة المحذد مه قبل لجىة   -2

 .مححان بشئاسة سئيس القسماإل

 %08ثًب الٚقم ػٍ  صفخايزحبٌ خذٔل انًٕأعئهخ اإل اعزٛفبء -

يشكهّ يٍ ثالثخ خجشاء رقٕٚى ػهٙ أٌ ٚكٌٕ يزحبٌ يٍ قجم ندُّ اإل ٚزى فحص -

 .حذْى يٍ َفظ انزخصصأ

 :المحاسبة     

يٍ رٕصٚغ انذسخبد ػهٗ انًُبرج اإلسشبدٚخ  ػضبء ْٛئخ انزذسٚظٚحشو أ  -

نزضاو ثزٕصٚغ انذسخبد ثًب ى ٔضؼٓب يٍ قجم ندُخ يخزصخ يغ اإلخبثبد ٔٚزنإل

 .يزحبٌحقق انزطبثق يغ يٕاصفخ اإلٚ

فٗ حبنخ ركشاس رنك ٚحشو أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ يكبفبح اإليزحبٌ ٔٚغزجذل  -

 .خشٖانهدُخ ثهدُخ أ
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 جابات وفً الىقث المحذد لزلكجصحيح اإلمححان وفقا للىمارج اإلسشادية لإل -3

 انزصحٛح فٗ انٕقذ انًحذد.ػًبل ٚدت اإلَزٓبء يٍ أ  -

          خزٛبس ػُّٛ ػشٕائّٛ يٍ قجم سئٛظ انكُزشٔل ثؼذ إَزٓبء أػًبل انزصحٛح ٚزى إ  -     

 .يزحبٌيٍ قجم  سئٛظ انقغى ٔ ػضٍٕٚ يٍ أػضبء ندُخ اإل ٚزى يشاخؼزٓب        

 .ػًبل انزصحٛح ثبنًُٕرج انًخصص نزنكٚقٕو سئٛظ انكُزشٔل ثًزبثؼخ أ  -     

 المحاسبة:
     خبثبد أ زذسٚظ انزٖ نى ٚهزضو ثبنخطٕاد اإلسشبدٚخ نإلنفذ َظش ػضٕ ْٛئخ ان  -     

 يٍ قجم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انطالة/ انذساعبد انؼهٛب. ٔقذ انزصحٛح        

     حشيبٌ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٍ انزصحٛح فٗ انذٔس انزٖ ٚهٛخ يغ حشيبَخ يٍ  -     

 .يزحبَبد انخبصخ ثزنكيكبفبح اإل        

 

 مححان الشفهً:المعاييش الخاصة بإ ثاويا:

 :يزحبَبد انشفٓٗ نًقبٚٛظ انًٕضٕػٛخ ٔانشفبفٛخ انخبصخ ثٓب يثمإعزٛفبء أػًبل إ    

 .ٔخٕد كشٔد شفٓٗ -

 .ػًبل انشفٓٗ يٍ قجم سئٛظ انقغىيشاخؼخ أ -

 .انشفٓٗيزحبَبد ػذو ٔخٕد شكبٖٔ طالثٛخ يٍ أػًبل إ -

  .خزالف ثٍٛ دسخبد انطالة فٗ انهدبٌ انًخزهفخَقص َغجخ اإل -

يزحبٌ ٚزى رٕصٚغ َزبئح إعزجٛبٌ نقٛبط سضب انطالة ثؼذ إَزٓبء أػًبل اإل -

 .انشفٓٙ

ٚزى كزبثخ رقشٚش يزبثؼّ ألػًبل اإليزحبٌ يٍ قجم ندُخ اإليزحبٌ ٚشفغ نًشكض  -

 .يزحبَبدرقٕٚى اإل

  :المحاسبة
 .انقغى ثهفذ َظش ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٕضٕع انشكٕٖٚقٕو سئٛظ   -

   يزحبٌ انزٖ ٚهٛخ ٔكزنك ْٛئخ انزذسٚظ يٕضٕع انشكٕٖ يٍ اإلٚحشو ػضٕ   -

 .يزحبَبد انًخصصخ نزنكيكبفبح اإل   
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 :ثالثا: المعاييش الخاصة بامححان العملً

 :اعزٛفبء اػًبل ايزحبَبد انؼًهٛخ نًقبٚٛظ انًٕضٕػٛخ ٔانشفبفٛخ انخبصخ ثٓب يثم    

 .ٔخٕد كشٔد ػًهٗ -

 يٍ قجم سئٛظ انقغى. يشاخؼخ اػًبل انؼًهٗ -

 .طالثٛخ يٍ اػًبل ايزحبَبد انؼًهٗ ػذو ٔخٕد شكبٖٔ -

  .َقص َغجخ االخزالف ثٍٛ دسخبد انطالة فٗ انهدبٌ انًخزهفخ -

زجٛبٌ نقٛبط سضب انطالة ثؼذ اَزٓبء اػًبل االيزحبٌ ٚزى رٕصٚغ َزبئح اع -

 .انؼًهٛخ

ٚزى كزبثخ رقشٚش يزبثؼّ الػًبل االيزحبٌ يٍ قجم ندُخ االيزحبٌ ٚشفغ نًشكض  -

 .رقٕٚى االيزحبَبد

  :المحاسبة
 .ٚقٕو سئٛظ انقغى ثهفذ َظش ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ يٕضٕع انشكٕٖ  -

 يزحبٌ انزٖ ٚهٛخ ٔكزنك   يٍ اإلْٛئخ انزذسٚظ يٕضٕع انشكٕٖ ٚحشو ػضٕ   -

 يزحبَبد انًخصصخ نزنك.يكبفبح اإل   

 

 

 

 

 

 

 
 

 


