


إضاءة على المهنة
يقوم خبير المحاسبة بتحليل المعلومات والقيود المحاسبية والسجالت المالية، فضاًل عن إجراء حسابات 
والشركات.  للمؤسسات  المالية  النشاطات  من  وغيرها  الضريبة  واحتساب  والجرد  والخسارة  الربح 
تعتبر هذه المهنة العمود الفقري للنشاط المالي ألي مؤسسة، لذلك فإن الطلب عليها ال يزال متزايدًا وإن 
كانت بنسبة تختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن منطقة جغرافية إلى أخرى. تتطلب هذه المهنة الجلوس 
ا يتسبب بآالم في الظهر والرقبة. كما أن التدقيق  الطويل داخل الغرف المجهزة جيدًا وراء المكاتب ِممَّ
المستمر بالقيود على الدفاتر أو شاشة الحاسوب قد يسبب إجهادًا في البصر وآالمًا للرأس.  قد يمل 
البعض من المهام الروتينية لهذه المهنة، وقد يشعر البعض اآلخر باألمان بسبب ثبات ظروف العمل.

أبرز المهام
يحضر ويجري القيود المحاسبية، والبيانات المالية، وغيرها من التقارير للوصول إلى رسم صورة 

دقيقة عن النشاط المالي للمؤسسة.
يحتسب الضرائب الواجبة على المؤسسة، وفوائد القروض، والتسويات المطلوبة.

يحلل عمليات احتساب الكلفة والدخل واإليرادات وااللتزامات المالية للمؤسسة.
يعد جداول محاسبية تتضمن البيانات األساسية المرتبطة بالحركة المالية للمؤسسة.

واالستهالك  واإلستدانة  واإلقراض  والشراء  البيع  بحركة  المرتبطة  اليومية  المحاسبية  القيود  يعد 
وغيرها.

ل القيود المحاسبية إلى دفتر خاص يسمى دفتر األستاذ. ُيرحِّ
يقوم بإعداد حسابات الجرد والربح والخسارة.

د الميزانية العمومية في نهاية السنة المالية موضحًا حركة رأس المال ونسبة الربح أو الخسارة. ُيعِّ
الشخصّية المهنّية

الشخصية التقليدية -الشخصية المبادرة - الشخصية البحثية.
المهارات والقدرات المطلوبة

الرياضيات: استعمال الرياضيات لحل المشكالت.
والضعف  القوة  مكامن  لتشخيص  والتحليل  المنطق  استخدام  الناقد:  التفكير 

للرؤى المختلفة.
الحكم واتخاذ القرار: الترجيح بين سلبيات وايجابيات األعمال الممكنة أو المحتملة.
التفكير أالستنتاجي: القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج 

أجوبة منطقية.
تنظيم المعلومات: القدرة على إتباع قواعد محددة لتنظيم األشياء أو األحداث بترتيب معين.

التفكير الرياضي: القدرة على فهم وتنظيم المشكلة، تم اختيار منهج أو معادلة رياضية لحلها.
براعة استخدام األرقام: القدرة على الجمع والطرح والضرب والقسمة بسرعة ودقة.

بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص
الجامعة اللبنانّية – الجامعة األميركّية في بيروت – جامعة القّديس يوسف – الجامعة اللبنانّية الدولّية 
– جامعة بيروت العربّية – جامعة الجنان – الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST– الجامعة 
األميركّية للثقافة والتعليم AUCE – الجامعة الحديثة MUBS – جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا 

AUL – جامعة هايكازيان –  الجامعة اإلسالمّية - جامعة سيدة اللويزة – جامعة الروح القدس...
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