
االقتصاد والتمويل 

 والمحاسبة 
 

!سوف نعلمك أن تقرأ وتربحالمال الكبير  



هل ترغب في كسب الكثير وتحقيق النجاح في مجال 
 االقتصاد والمصرفية؟



قسم  -ثم تعرف بشكل عاجل على فريقنا الرائع من المهنيين 

"!االقتصاد والمالية والمحاسبة"  



 يرأس فريقنا

زميلياكوف يوري ديميترييفيتشأستاذ ، دكتوراه في االقتصاد ، عامل تكريم من 
MASIالمدرسة العليا لالتحاد الروسي ، أكاديمي   1995، رئيس القسم من  

 إلى الوقت الحاضر



يقوم القسم بتدريب البكالوريوس في اتجاه 

:بواسطة ملفين"االقتصاد"  

 المحاسبة ، التحليلوالتدقيق

 المالية واالئتمان



.متخصص في مجال االقتصاد ، خبير في القضايا االقتصادية -خبير اقتصادي   

(متخصص في االقتصاد)عالم   
ممارس يعمل في مجال البحث والتخطيط 

وإدارة األنشطة االقتصادية للكيان 
.االقتصادي  



 مزايا مهنة االقتصاديين

 الطلب على سوق العمل

 فرص عمل غير محدودة

 ارتفاع األجور



 مجاالت االقتصادي المحترف

الشركات والشركات 
 والشركات

البنوك والمؤسسات 
 االئتمانية وشركات التأمين

البرلمان : سلطات الدولة

، مجلس الشيوخ ، 
 الكونغرس ، الحكومة

 المنظمات البحثية

  



"المحاسبة والتحليل والمراجعة( "لمحة)التوجيه   

المحاسب والمراجع والمحلل هي 

المهن ألولئك الذينيحب النظام 

في األرقام والمستندات ،على 
 استعداد للتعلم وتطوير مهنيا

 



 محاسب
هذا هو عامل المكتب 

يأخذ في االعتبار :الذي
اإليرادات والمصروفات 
؛يحسب تكلفة اإلنتاج 
؛يحسب أجور 

يحدد مقدار .الموظفين
الضرائب ؛هو اإلبالغ عن 
.الشركة  



 المدقق

 يتحقق:الذي المتخصص هو هذا
 المشورة تقديم.محاسب عمل

 التقارير حالة بشأن للشركات
 وتقديم والضريبية المالية

 الخدمات تقديم ؛يمكن توصيات
 وتحليل األعمال تخطيط في

 واالقتصادية المالية األنشطة
 المطالبات في النظر في ؛يشارك

 - التحكيمالتدقيق محكمة في
"!األكروبات" المحاسبة  



 المحلل

- المشاركات متنوعة 
محلل ماليمحلل :للغاية

المخاطرمحلل 
:محلل.استثمار  

- أسباب النجاح يحلل 
والفشل ؛تخطط األرباح 

يتوقع تطوير .المستقبلية
 األعمال



"المالية واالئتمان("الملف الشخصي)االتجاه   

التمويل هو محيط واسع من 
إذا كنت محلالا في نفس .الفرص

ا ، وعالم  ا ماكرا الوقت ، وشخصا
ا ،  رياضيات ، وبراغماتيا

فهذا هو الملف  -ومغامراا قليالا 
هذه طريقة إلدراك .الشخصي لك

مواهبك وطموحاتك في مجاالت 
مثل االستشارات والبنوك وسوق 

عند اختيار .األوراق المالية ، إلخ
:  مجال التمويل ، لن تخسر

المهن األكثر شهرة واألجور 
.المرتفعة موجودة هنا  



.العديد من خريجي قسمنا لديهم أعمالهم الخاصة  

على سبيل المثال ، تم بناء مركز التسوق األنيق هذا بواسطة خريجنا بعد 

.التخرج  



 يعمل خريجنا اآلخر في بناء وبيع المساكن الفاخرة



 لدينا خريجين يفضلون أعمال النفط



.نحن نعلم طالب االقتصاد والتمويل من جميع أنحاء العالم  



في المنزل ، ينجح خريجو القسم في النجاح في حياتهم 
 المهنية

رئنفتالي نكوجو نشاما إلفيرومحاسب   
 يسيشرك

البناءبويج باتيمانجة   

 بوب سوسوافرانسينسكو 
 

haver البنك )الممول  
 (المركزيوسط افريقيا

القسماإسومبا مارتنرئيس   
الشركةالتصاالتمن   

ماروسيمبانغ إيسونو   
Kamebun شرك القسمرئيس   

البناءة   

مهديمحاسبشرعبد محمد   
التأمينكة   

روبوستيانمابيلي نتوتوموأبينا   
الهاتفوتسويقشركة  Hetesa 



اليوم ، تقوم جميع دول المجتمع الدولي بتنظيم وتنسيق االتجاهات الرئيسية 

لذلك ، فإن خريجينا في الطلب ليس فقط في السوق المحلية ، ولكن . لالقتصاد
.أيضا في المشاريع الدولية  



 يلبي القسم المتطلبات الروسية والدولية لجودة التعليم االقتصادي للطالب



.يحتوي قسمنا على كل المواد األساسية الالزمة للعملية التعليمية  



في المكتب المنهجي ، يمكن للطالب التعرف على األدلة المنهجية والتعليمات  

.الصادرة عن معلمي القسم في السنوات األخيرة  



مدرسة بنك "، يتم تنفيذ برنامج التعليم اإلضافي للطالب  2016منذ عام 
VTB" 



بشكل نشط في البطولة حول  -خبراء االقتصاد المستقبليون  -كل عام ، يشارك الطالب 
MHK EuroChemحاالت  ، اإلمالء االقتصادي لعموم روسيا ، أولمبياد الطالب الروس  

 Glavbuchفي نظام 



طالبنا ال يدرسون فقط ، ولكن أيًضا يستريحون ويمارسون الرياضة ويحسنون 
.أراضي المعهد  



فريقنا؟ إلى االنضمام بالفعل تريد هل  



نحن نحترم طالبنا الرائعين ونفخر بهم ونبذل قصارى جهدنا حتى بعد 
!التخرج من الجامعة سيتم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية  



!نحن في انتظارك  


