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 ألتعريف بقسم  المحاسبة

 مقدمـــــــــــة: 

،  يعد قسم المحاسب أحد األقسام العلمية المتخصصة واالساسية في  كليات االدارة واالقتصاد     

اذ يسعى القسم في برامجه أن تكون مخرجاته من المحاسبين والمدققين من ذوي القدرة على سد 

قادرة  تكون  وان  المالية  الخبرة  وذوي  المحاسبين  الى  األعمال  ومؤسسات  الدولة  ادارات  حاجة 

ورفد كافة مؤسسات مع  المساهمة بفاعلية في تطوير السعي الى التنمية المستدامة في المجت  على

با فتراألعمال  مدار  وعلى  المحاسبة  اقسام  فان  ولذلك   . والتدقيقية  والمالية  المحاسبية  ة لخبرات 

( الهدف4الدراسة  هذا  لتحقيق  تسعى  سنوات  والمالية   (  المحاسبية  البرامج  تقديم  خالل  من 

 تحقيق االهداف المؤشرة.زها بالتطبيقات والتدريب الذي يمكن خريجوا القسم من زيوتع

 

 م: ــأهداف القس

 من خالل انشطته وبرامجه المختلفة الى :القسم  يهدف 

المسيرة العلمية، ومواكبة التطورات التي تحصل في المجال المحاسبي في   خلق جيل يخدم -1

 . ومتابعه توجيهات اللجنة القطاعية للمحاسبه  جانبه النظري والتطبيقي 

التعريف بالعلوم والتخصصات األخرى ذات الصلة بالتخصص المحاسبي والتي تخدم   -2

التخصصات األخرى   متطلبات التخصص وتزيد من فرص خريجيه على معرفة متطلبات

 في ادارات الدولة ومؤسسات األعمال في القطاع الخاص.

تزويد الطالب بالخبرة الضرورية في مجاالت العمل المحاسبي األساسية وهي المحاسبة   -3

والمالية والتدقيق ولذلك فان القسم يسعى الى توفير الخبرة الشاملة والضرورية لخريجي  

 التخصص المحاسبي. 

المجال لموظفي الدولة والقطاع الخاص من خريجي الدراسة االعدادية  لالرتباط  فسح   -4

ببرامج التخصص المسائية وتنمية قابلياتهم للمساهمة في خدمة اداراتهم ضمن اطار  

 التخصص المحاسبي والمالي.
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 الخطــــــة  العلمية: 

بالخط    المرتبطة  يقصد  االنشطة  مجموعه  العلمية  العلمية ة  للمواد  الدراسي  المنهاج  بتقديم 

البحث  وانشطة  يرتبط    المختلفة  السنة    وما   خالل  بها  القيام  القسم  ينوي  التي  العلمي  بالجانب 

قبل   المحددة من  التدريسية  الدراسة األكاديمية والمناهج  التطبيق وتشتمل على  األكاديمية موضع 

لالقس القطاعية   وزارةا اللجنة  في  المحاسبية  العراقي   م  العالي  العلمي التعليم  البحث  وانشطة  ة 

وعدد الساعات المعتمده وغيرها من االنشطة التي يسعى القسم لتطبيقها من خالل والتأليف والنشر

 ة تتضمن :د المتوفرة لديه. ولذلك فان الخطالموار

يحتاجهم   توزيع المواد الدراسية بين التدريسيين  على المالك اوال ، والتدريسيين الذين قد -1

 تعاونة في حالة الحاجة لهم والذينالقسم والذين يمكن تنسيبهم من قبل ادارات الدولة الم

 يتميزون  بالكفاءة ثانياً.  

التدريسيين على المواد الدراسية المحددة وكذلك اعداد جداول الدروس التي تنسق توزيع  -2

لتوقيتات المناسبة المحاضرات على القاعات الدراسية التابعة للقسم ووفق اتوزيع 

 للدراسات  الصباحية والمسائية. 

  تشجيع اعضاء هيئة التدريس في القسم على القيام باعداد البحوث العلمية والكتب الدراسية -3

التزم اعضاء هيئة  البحوث والدراسات والندوات التي هذه  متابعة انجاز   والمقاالت و 

 .بانجازها سنويا   التدريس

تدريسيي القسم من جهة ومع األقسام العلمية األخرى في الكلية اقامة حلقات نقاشية بين   -4

 والعمل على اشراك طلبة القسم ضمن هذا االطار.

او الراغبة طلبتنا التحري عن المؤسسات الخاصة والحكومية القادرة والراغبة في تدريب   -5

 .   تطوير الخبرات الميدانية  لغرض في قيام طلبتنا بزيارتها

 توزيع تدريسيي القسم على اللجان التي يحتاج القسم الى انشطتها .  -6

الصباحية  طالب جديد في الدراسات   250استقطاب  عمل على رفع قدرة القسم فيال -7

 التدريسية للقسم وفقاً لذلك. والمسائية وتعزيز الطاقة

معايير المطلوبة للتعيين و لطاقة القسم  التخطيط لسد حاجة القسم من التدريسيين وفقا لل -8

 المتوقعة خالل السنة القادمة وعدد الطلبة المتوقع استقطابهم . 
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 : مجلس القســــــم

 من السادة التدريسيين التالية اسماؤهم:  2220-2120يتألف مجلس القسم للسنة الحالية 

 اللقب العلمي              صفة ال                        األســــــــــم  

 مدرس               رئيسا               م.د.سجاد صادق الهيد      -1

   مدرس مساعد        مقرر القسم        م.م.  نافع علي مجيد               -2

 استاذ مساعدعضوا               .د.  فاضل حنتوش عبد هللا  أ.م -3

 استاذ مساعد     عضوا    م.د.عالء الدين عبد الوهابا. -4

 استاذ    عضوا            د.ناظم حسن                           ا. -5

 مدرس      عضوا   م.   عبد اللطيف ناصر الحمد  -6

 مدرس مساعد     عضوا    م.م. عبد الحسن رحيم حمادي -7

 مدرس مساعد     عضوا     م.م. زينب جعفر سلمان  -8

 مدرس      عضوا                          م.عباس فاضل             -9

 ا.م.د.عبد الكريم عبد الغني          عضوا             استاذ مساعد -10

 م.م.ماجد احمد محمد                 عضوا             مدرس مساعد  -11

 م.اشرف عبد ربه                     عضوا             مدرس  -12

 شكيل اللجان في القسم وفق االتي: وقد تم ت 

 _ اللجنة االمتحانية  1

 م.د.سجاد صادق الهيد )رئيسا(  (1

 م.عبداللطيف ناصر)عضوا( (2

 م.م. نافع علي مجيد )عضوا( (3

 اللجنة العلمية  -2

 م.د.سجاد صادق الهيد )رئيسا(  (1

 ا.م.د.عبد الكريم عبد الغني عودة )عضوا(  (2

 م.د.عالء الدين عبد الوهاب )عضوا( ا. (3

 ا.د.ناظم حسن )عضوا(  (4

  _ لجنة االرشاد التربوي3

 م.د.سجاد صادق الهيد )رئيسا(  (1

 م.م.نافع علي مجيد     عضوا )المرحلة االولى(  (2

 م.م.عبد الحسن ناصر   عضوا )المرحلة الثانية(  (3

 عضوا )المرحلة الثالثة(      م.عباس فاضل (4

 الرابعة( م.د.عالء الدين عبد الوهاب         عضوا )المرحلة  (5

 _ لجنة التعليم المستمر والتدريب الصيفي 4

 م.م.نافع علي مجيد    رئيسا  (1

 عضوا   م.م.زينب جعفر      (2
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   لجنة متابعة مشاريع التخرج_ 5

 رئيسا        م.عباس فاضل (1

 عضوا  م.م.زينب جعفر             (2

  _ لجنة الرصانة العلمية6

 رئيسا        م.د.سجاد صادق الهيد     (1

 عضوا       ا.م.د.فاضل حنتوش        (2

 ا.م.د.عبد الكريم عبد الغني     عضوا (3

 عضوا     م.د.عالء الدين عبد الوهاب  (4

 

 قائمة بأسماء الطلبة ومشرفيهم في مادة مشروع البحث 

 الدراسة الصباحية -2022-2021للعام الدراسي 

 2022  – 2021الطلبة ومشرفيهم في مادة مشروع البحث للعام الدراسي قائمة باسماء 

 اسم االستاذ المشرف  اسم الطالب  ت 

  ابو الحسن كريم طالب زاج    1 
 

 أ.د. طاهر محسن منصور 
 احمد اسعد صادق مزعل   2 

 احمد جاسم حمود فليح  3 1
 احمد رحيم عبد علي عبد الحسن  4 

 محمود يونس حمزه محمد  5 

  احمد عدنان ديوان شديد  1 
 

 أ.د. جاسم خريبط خلف 
 احمد عالء رحمة شده  2 

 احمد عالء سلمان يوسف  3 2

 احمد محمد ياسين خلف  4 

 5  

  احمد ميثم مشكل علك 1 
 

 أ.م.د. نزار هاشم الجزائري
 احمد نجيب فارس حمادي  2 

 احمد هاشم جاسم محمد  3 3

 محمد عطية فاضل اركان  4 

 5  

  ارساء شكري محمود حمدي 1 
 

 م.د. سجاد صادق الهيد 
 اكرم عزيز صدام منشد   2 

 اكرم نعيم احمد عبد الرزاق  3 4
 االء حمدان حطاب سعيد  4 

  الصادق محمد عطوان خلف 1 
 

 م.م.يوسف سامي 
 ايات جميل مجبل جاسم  2 

 ايات عصام طه الزم  3 5
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 اياد عماد يارس حسن  4 
 5  

  أحمد صفاء يوسف فالح  1 
 

 أ.م.د. علي حسين منهل 
 أرساء جاسم محمد حبيب  2 
 أصيل إبراهيم خليفة جب   3 6
 تبارك هادي راه  تريج    4 
 5  

  نعمه عبد العزيز السيد فرج 1 
 

 أ.م.د. عادل مالك خنفر 
ن  2  ن نعيم ياسي   نعيم ياسي 

 جعفر مزبان نايف نوال  3 7
 هاجر هيثم عبد الرضا منب   4 
 5  

  جعفر احمد لفته شبب   1 
 

 أ.د. محمد عبود 
 جنان عبد الباسط عبد الحميد خالد  2 
 حسن جبار جاسم لفته  3 8
 4  
 5  

  حسن سالم مطرود سند  1 
 

 م. عبد اللطيف ناصر 
 حسن صادق رشيد صادق  2 
 خليل اسماعيلحسن عل   3 9
 حسن غال  رخيص حسون  4 
 5  

ن كريم عبد عودة  1    حسني 
 

 م. عباس فاضل جياد 
 2   

ن سالم صبيح طريفن  حسي 
ن صالح 3 10 ن عبد العظيم حسي   حسي 
 عل  كاظم ابراهيم  4 

ن  حسي 
ن نوري عيىس حميد  1    حسي 

 
 أ.م.د. فاضل حنتوش عبد للا 

 عبدالستار عبدالجبارحيدر اركان  2 
 حيدر صادق جعفر هاشم  3 11
 حيدر عبدالكريم دغالوي عيىس 4 
 5  

  حيدر فائق محمد صالح 1 
 

 م.د. عالء الدين عبدالوهاب 
 حيدر محمود عبد ليلو  2 
 خلدون خلف عبد الوهاب عبد الواحد  3 12
 دعاء طالب خلف محمد عل   4 
 5  

  االمب  سالم خضب  دعاء عبد  1 
 

 م.م. ماجد احمد محمد 
 ذكريات سالم يوسف سهر  2 
 رائد فارس عكموش نجم  3 13
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 رحيم عبدالكاظم شويش لفته  4 
  سجاد زين الدين عبد الكاظم حسن 1 

 سيف عالء عون علي  2  م.اشرف عبد ربه 

 سيف مضر نوري محمد  3 14

 شيماء عبدالرضا موسى سلمان 4 

  فاطمة عادل عبد السيد حسن 1 
 

 م.م. عبد الحسن رحيم حمادي
 زين العابدين سام  يوسف زامل 2 
 زين العابدين عالء حسن علوان 3 15
 زينب صفاء شاكر عيىس  4 
 5  

  زينب طالب صخر زياره  1 
 

 م.م. نافع علي مجيد 
 زينب عبد الصمد هويدي جالب  2 
 غضبان زينب عقيل عباس  3 16
 زينب كاظم عباس جب   4 
  زينب مجيد يوسف عبد هللا 1 

 
 م.م. زينب جعفر الهاللي 

 سجاد احمد شعيبش عكار  2 
 سجاد انور فاضل جعفر  3 17
 سج  لؤي نجم عبد هللا  4 
 5  

  سعد فائق محيبس سعيد  1 
 

 ا.م.د.ناظم حسن 
 سكينة عل  احمد عيىس 2 
 عاشور غال  سلىم سمب   3 18
 سيف الدين صالح حسن سعد  4 
 5  

  لعيب    1 
  شاه زنان محمد راضن

 
 م.د. زهير خريبط 

 شهد سالم هاشم عوده  2 
غام أحمد حسن كاظم  3 19  ضن
 ظاهر عيىس عل  لفته  4 
 5  

  عادل مزيد حسن سالم  1 
 

 م.د.زين العابدين جاسم محمد 
 غنتاب عباس عبد الزهرة لفتة  2 
 عباس عبداالمب  عبدالنب   عل   3 20
 عباس ناض محسن موحان  4 

  عبد الرحمن حمد غبيش غضيب  1 
 عبد القادر محمد نجيب عبد القادر جاسم  2  م.حيدر ناصر خريبط 

 عبد الكريم رعد عبد الكريم يعقوب  3 21
 عبد الكريم عقيل حسن عراك 4 
  بدر عبد هللا احسان فلج   1 

 عبد هللا ضياء يوسف سبهان 2  
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 ا.م.احمد حسن خماط عذراء حيدر طعمه سلمان  3 22

 عالء مقداد عيدان حسن  4 
  عل  اكب  دريد عبد االمام مهاوي  1 

 
 م.م.خالد عبد الجبار صبر 

 عل  ايهاب محمد فرمان  2 
 عل  حازم جبار عطية 3 23
 عل  حامد صندل عيىس  4 
  عل  حسن فاضل جابر   1 

 
 د. ماجد سلمان 

ن جباري ناض  2   عل  حسي 

 عل  حمودي عبد السالم طه 3 24
 عل  رياض رسن صب   4 
  عل  سالم كاظم جعفر  1 

 
 د. هاني الشاوي

 عل  صباح كاظم فالح  2 
 عل  طالب عبد السيد زامل 3 25
 عل  عبد الحسن مزيد عبد الشيخ 4 
  هللا عطوان عبيد عل  عبد  1 

 
 كاظم م. عبدللا

ن  2   عل  عبدالكريم مج  حسي 
 عل  عالء عيىس عبد هللا  3 26
 عل  فارس عبد العباس سعيد  4 
  عل  فالح محسن مساعد  1 

 
 د. عقيل الحامدي 

 عل  فؤاد خيون كاظم  2 

 عل  محسن لعيب   عبد الحسن 3 27
 عل  مصطفن محمد غانم  4 
  مؤيد عبد الحسن عريب   عل   1 

 عل  ناض جاسب ناض  2  م.حسين محمد حسين 
 غسان مؤيد صالح هادي  3 28

 عل  حسن  4 
ن  فاطمة حسي 

  زيد مزاحم محمد زغب   1 
 

 خليل ابراهيم د. ا.م.
 فاطمة مهداوي منادي جميل 2 
 فرقان ماجد انس مسلم  3 29
 فهد كريم مزعل علك  4 
  قاسم رمضان قاسم حميد  1 

 
 ا.د.عامر جميل 

 قاسم هاشم عبود دهش   2 

 كرار عبود غانم عبود  3 30
 كرار عيىس خلف مخيور  4 
ن قائد خلف شذر  1    لجي 

 
 م.د.حمد منشد 

 مجتب  كاظم محمد بدن  2 31
 محمد جاسم محمد عبود  3 
 محمد ذياب خليل ابراهيم  4 

  محمد رحيم عبود زبون  1 
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  محمد رضا عبد االمب  شويش مهدي  2 32
 م.د.صفاء عادل 

 
 محمد رياض نجم عبدهللا  3 
 محمد زهب  عبد الكاظم جبار 4 
  محمد سعد قيس غالب  1 

 
 م.م.اكرم تحسين 

 محمد عباس جاسم جودة  2 33
 محمد عبد المجيد عبد الحميد عبود  3 
 محمد نجم عبود ساه   4 
  عبد الجليل شبيب محمد يعرب  1 

 
 م.د.علي طالب 

 محمدعل  عل  عبدالرسول حبيب  2 34
 مراد هادي مايع سدخان  3 
 مرتضن سعيد جبار احمد  4 
 عل  عبد الحسن جاسم  1 

  مرتضن
 

 م.د.اياد محمد جبار 
 مرتضن منذر حاجم سلطان  2 35
 مريم جاسم محمد مجيد  3 
 مصطفن احمد عباس فرج  4 
 عل  عبد الحسن جاسم  1 

  مرتضن
 

 م.م.خالد حميد  
 

 مرتضن منذر حاجم سلطان  2 36
 مريم جاسم محمد مجيد  3 
 مصطفن احمد عباس فرج  4 
  مصطفن رياض خلف رضاوي 1 

 
 ا.م.د.عبد الكريم عبد الغني 

 مصطفن سعد وناس باشط  2 37
 مصطفن عامر شاكر عبد الحافظ  3 
 عل  عبد  4 

 الرزاق خليلمصطفن
 عل  عبدالكريم موج   1 

  مصطفن
 

 م.م.عمارعبد الهادي 
  عبدالمنعم محمد  2 38

 منذر عبدالباق 
 ميام  مجل  حمادي مجل   3 
 نبأ سلمان عبد الرزاق يوسف 4 
ي خالد 1    هالة فريد صب 

 
 م.د.رفعت حمود ثجيل 

 هبه جاسم محمد خضب   2 39
 عل  هنادي عبد هللا عباس  3 
 ورود عبدالقادر حلو سعيد  4 
  وسام حامد حنتوش عبد هللا 1 

 
 م.د.عدنان عبد الدايم 

ن حسن عزيز وطبان  2 40  ياسي 
 يوسف عل  محسن محمد  3 
 يوسف يعقوب يوسف ناض  4 
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 الدراسة المسائية
 2022  – 2021قائمة باسماء الطلبة ومشرفيهم في مادة مشروع البحث للعام الدراسي 

 اسم االستاذ المشرف  اسم الطالب  ت 

  احمد اسعد ثامر محي  1 1
 

 أ.د. جاسم خريبط خلف 
 احمد حسين نعمه معتوق  2 

 احمد رافد جمعه محسن  3 

 احمد طاهر بريسم جابر  4 

  احمد علي جاسم محمد  1 2
 احمد ماجد حميد هاشم  2  م.د. سجاد صادق الهيد 

 الحافظ حميد صالح اسامه عبد  3 

 االء جبار مهودر رزن  4 

  بشرى نوري عبدللا طاهر  1 
 

 م. عبد اللطيف ناصر 
 ثناء ابراهيم ياسين عبدالواحد 2 3

 جاسم محمد علي جاسم 3 

 جالل مرجان زامل عيسى  4 

  فاطمة وائل فيصل فنجان 1 4
 فرقان عادل نايف خلف  2  م.د.حيدر ناصر خريبط 

 أ.م.د. علي حسين منهل  امير عبد الوهاب علي ضيدان 1 5

 انتصار ازيارة عبود عبدللا  2 

  مهدي مهند جاسم محمد   1 6
 مهند حمزة قاسم محمد  2  ا.م.د.هاني الشاوي 

  فواز فائق عبد علي عبد الزهرة   1 7
 فيصل روكان مسير عبدللا  2  د. خليل ابراهيم 

  الكاظم عبودحسام علي عبد  1 8
 

 م. عباس فاضل جياد 
 حسنين جعفر مهدي حسن 2 

ن صادق عبد الهادي جاسم  3   حسي 
 حسين عبد الرضا كريم حمادي 4 

  بارق عبد للا بوهان درويش 1 9
 باسم عبدللا غضبان جنديل  2  أ.د. محمد عبود 

ن  3   حسن اكرم لفته حسي 

  حسين علي حسين يعقوب  1 10
 

 أ.م.د. فاضل حنتوش عبد للا 
 حسين علي محمد صالح 2 

 حسين محمد زاكور عناد  3 

 حيدر عبدالكريم عبدللا مزيد 4 

  حيدر كريم تايه الزم  1 11
 حيدر ياسين محمود فالح 2  
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 م.د. عالء الدين عبدالوهاب  ذو الفقار علي عودة فنجان 3 

 عبدالكريم رسل نبيل عبدالحسن  4 

  كاظم علي خزعل   1 12
 كرار حيدر عبد الحسين ابريسم 2  ا.د.عامر جميل 

  رنا حميد نعمه عبدللا  1 13
 

 م.م.ماجد احمد محمد 
 زهراء غالب تقي عبد الرحيم 2 

 زين العابدين فالح حسن محيسن 3 

 زينب ليث كاظم منصور  4 

  صفاء عبيد يوسف حسين  1 14
 

 عبد الحسن رحيم حماديم.م. 
 طاهر صكر رحيم عبدعلي  2 

 عباس ماجد عبد الحسن محسن 3 

 عبد السالم هشام جبار سلمان 4 

  عبدللا عيسى قاسم عيسى  1 15
 
 

 م.م. نافع علي مجيد 

 عبدللا نجم الدين عبد للا عبد الحسين 2 

 عالء احسان علي سبع  3 

 علي اياد محمد هاشم  4 

  علي جابر سعدون مراد 1 16
 علي صادق عجيمي سعدون 2  م.م. زينب جعفر الهاللي 

 علي عبد االمير عبد للا جعفر  3 

 علي عبدللا هادي احمد  4 

  علي غازي عجمي عيدان  1 17
 

 .م.د.ناظم حسن ا
 علي فرقان محمد علي جايد  2 

 علياء كاظم صفر عبد للا  3 

 مهدي علي عماد مزاحم   4 

 م.د. زهير خريبط  عماد هاشم ياسين محمد  1 18

 2  

  سجاد زين الدين عبد الكاظم حسن 1 19
 

 م.اشرف عبد ربه 
 سيف عالء عون علي  2 

 سيف مضر نوري محمد  3 

 شيماء عبدالرضا موسى سلمان 4 

 م.د.ماجد سلمان  مصطفى حسين عباس ساجت 1 20

  درباش محمود فوزي جواد  1 21
 مرتضى جواد كاظم عويد  2  ا.م.د.عقيل الحامدي

  مروة مصطفى مطشر عبدالجبار 1 22
 مصطفى جعفر طالب احمد  2  م.حسين محمد حسين 

  موفق اسماعيل عدوان مهاوي 1 23
 مصطفى هيثم سامي عيسى  2  م.د.حمد منشد 

 م.د.صفاء عادل  نور الدين حسن عبد للا حسين 1 24

  هاله عدي عوده رسن  1 25
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 م.م.اكرم تحسين  مصطفى سمير محمود عبدللا  2 

 مصطفى عباس عبدالحسين حسن 3 

  هشام محمد خضير محمود  1 26
 منتصر هيثم هادي محمد حسن 2  م.د.علي طالب

  كرار ماجد اسماعيل طاهر  1 27
 

 .م.د.عبد الكريم عبد الغني ا
 محمد سمير شاغي هاشم 2 

 محمد قاسم خلف فارس  3 

 محمد محمود جواد كاظم  4 

 م.د.رفعت حمود ثجيل  مصطفى سمير ابراهيم عباس 1 28

 م.م.يوسف سامي  فاطمة عامر كاظم حسن  1 29
 

 

 

 شهادات وتخصصات اعضاء مجلس القسم:  -1

 التخصص  الشهادة اللقب العلمي  االسم الثالثي  ت 

 اقتصاد الدكتوراه مدرس م.د.سجاد صادق الهيد  1

 المحاسبة  الدكتوراه استاذ مساعد  أ.م.د.  فاضل حنتوش عبد هللا 2

 محاسبة ال الدكتوراه استاذ  عبد السيدد.ناظم حسن ا. 3

 المحاسبة  الدكتوراه استاذ مساعد  ا.م.د.عبد الكريم عبد الغني  4

 المحاسبة  الدكتوراه استاذ مساعد  م.د.عالء الدين عبد الوهابا. 5

 االحصاء ماجستير  مدرس م.   عبد اللطيف ناصر الحمد  6

 االدارة  ماجستير  مدرس مساعد م.م. عبد الحسن رحيم حمادي 7

 المحاسبة  ماجستير  مدرس مساعد زينب جعفر سلمان م.م.  8

 علوم حاسوب  ماجستير  مدرس مساعد علي مجيد الحمادينافع م.م.  9

 محاسبة ال ماجستير  مدرس م.عباس فاضل جياد 10

 المحاسبة  ماجستير  مدرس مساعد م.م.ماجد احمد محمد  11

 المحاسبة  ماجستير  مدرس م.اشرف عبد ربه  12

13     

14     

15     
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 -واجبات اعضاء القسم والكادر الوظيفي :         

 التعميم المذكور وبالشكل االتي: على منتسبي القسم وحسب ما جاء في  توزع المهام واالعمال والواجبات 

  

 واجبات رئيس القسم  (1)

 :المهام العلمية

محاضر  وإرسال  قراراته  وتنفيذ  جلساته  لحضور  والدعوة  شؤونه  تنظيم  على  واإلشراف  القسم  مجلس  رئاسة 

 .جلساته إلى عميد الكلية

 .تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة .1

 .فيما يتعلق بالقسمتنفيذ قرارات مجلس الكلية  .2

 .اإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها .3

 .اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية  .4

 ًً .اإلشراف على تطوير القسم إدارياً وأكاديمياً وبحثيا .5

 .دراسيالقيام بالعب التدريسي المكلف فيه لكل فصل  .6

 . مراقبة مواظبة الطلبة وإجراء االمتحانات للمساقات النظرية والعملية .7

 .تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها  .8

 .اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية .9

 .اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها .10

 .قرارات مجلس القسم تنفيذ ومتابعة .11

 .القيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية .12

الرفع لعميد الكلية كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالوجبات المطلوبة أو   .13

 .أي مخالفات أخرى

و  .14 واألكاديمية  العلمية  القسم  مناهج  بتطوير  الكفيل  الدوري  والتقييم  المراجعة  عرضها على مجلس  عمل 

 .الكلية

استضافة المحاضرين الخارجيين إللقاء محاضرات في موضوعات محددة على طلبة الدراسات االولية   .15

 .والعليا

 . االشراف على سير التدريسات واساليب التدريس وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية بواجباتهم .16

 . لقسم العلمياعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات ا .17
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 . عرض البحوث على اللجان العلمية ألغراض التعضيد والترقية .18

توزيع الطلبة على المواقع التدريبية وتوزيع االشراف عليه بين منتسبي القسم واصدار االوامر االدارية  .19

 . الالزمة لذلك

عل .20 االضافية  والمحاضرات  الجامعي  بالتفرغ  الخاصة  االدارية  االوامر  اصدار  الحاجة  اقتراح  وفق  ى 

 الفعلية وانسجاما مع الضوابط الجامعية النافذة بعد موافقة مجلس الكلية

 . االشراف على الشؤون العلمية للطلبة لمختلف المراحل الدراسية .21

 . اقتراح الخبراء للنظر في الترقيات العلمية لتدريسيي القسم .22

الح .23 التدريسية وحسب  بالمهمات  للقيام  التدريسيين  من  اي  السقف تكليف  النظر عن  بغض  ذلك  الى  اجة 

 . المحدد من قبل الجهات االعلى

الموافقة على قيام اعضاء الهيئة التدريسية بإلقاء المحاضرات في البرامج التدريسية او الدراسية لألقسام   .24

 . االخرى

 . والعلميةالموافقة على ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في اللجان الفنية واالدارية  .25

المحاضرات  .26 دخول  عن  تأخرهم  او  تغيبهم  حالة  في  التدريسية  الهيئة  ألعضاء  االستفسارات  توجيه 

 . ومساءلتهم

 . رئاسة اللجنة العلمية في القسم .27

وهيئة   .28 االخرى  العراقية  الجامعات  في  المناظرة  العلمية  واالقسام  الجامعة  في  العلمية  االقسام  مفاتحة 

علق بالشؤون العلمية والتدريسية او انتقاء المحاضرين واستحصال الموافقة الالزمة  المعاهد الفنية فيما يت

 . على االستفادة من خدماتهم على ان تعلم عمادة الكلية بذلك

عليها   .29 العمادة  موافقة  استحصال  بعد  العلمية  القسم  بشؤون  يتعلق  فيما  الالزمة  االدارية  االوامر  اصدار 

 . على وفق صالحيتها العلمية

 . تحديد احتياجات القسم من التدريسيين والفنيين واالداريين  .30

 . اقتراح االعداد والشروط الخاصة بخطة القبول في القسم العلمي وحسب الطاقة االستيعابية .31

 . التوصية بإقرار النتائج النهائية لطلبة القسم ومتابعة الطلبة في كل ما يتعلق بسيرهم الدراسي .32

 . لهيئة التدريسية في القسم العلميتوزيع الدروس على اعضاء ا .33

 . وضع الجداول الدراسية وجداول اإلمتحانات الخاصة بالقسم وإبالغها لعمادة الكلية .34

عقد اجتماع بطالب وطالبات القسم بما ال يقل عن مرة واحدة لكل فصل دراسي للوقوف على احتياجاتهم   .35

بالجامعة واالستماع إلى مقترحاتهم وأرائهم  والمشاكل والصعوبات التي تواجههم خالل مسيرتهم العلمية  

 .وايجاد الحلول الالزمة بذلك ورفع توصياته لعميد الكلية إن لزم

إعداد تقاريرتقويم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين في القسم التابع له ورفعه   .36

 لعميد الكلية

 .م وتوزيع الطلبة على أعضاء هيئة التدريساألشراف على عملية اإلرشاد األكاديمي في القس .37
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 .إجراء معادالت المواد للطلبة المنتقلين من تخصصات أخرى أو من جامعة أخرى .38

 .النظر في األعذار المقدمة من الطلبة للغياب عن المحاضرات أو االمتحانات   .39

الفنية   .40 والورش  والمشاغل  المختبرات  عمل  على  األجهز اإلشراف  صالحية  من  واستكمال  والتأكد  ة 

 .النواقص 

 اإلدارية  المهام 

القسم كافة والتوصية   .1 لمنتسبي  المباشر  الرئيس  والترفيع في حقل  السنوية  العالوة  التوقيع على استمارة 

 . بمنحهم العالوات والترفيع

الموافقة على منح موظفي الخدمة الجامعية االجازات االعتيادية التي يستحقونها بموجب الفقرة )أ ( من   .2

 ( الرقم  ذي  الجامعية  الخدمة  قانون  من  التاسعة  لسنة  142المادة  مع    1976(  القطر  داخل  بها  للتمتع 

 . ( من المادة انفة الذكر1مراعاة احكام الفقرة )

المتراكمة  .3 الفرع االجازات االعتيادية  او  القسم  الجامعية من منتسبي  الخدمة  الموافقة على منح موظف 

التدر مالك  خارج  مع  عن خدماتهم  يتعارض  ال  وبما  الجامعية  الخدمة  قانون  وفق  على  ان وجدت  يس 

 . متطلبات العمل

حاالت   .4 في  خارجه  من  هم  لمن  وكذلك  الفرع  او  القسم  لمنتسبي  والتقدير  الشكر  كتب  بتوجيه  التوصية 

 . االداء المتميز

ة واصدار االوامر  توزيع الواجبات على منتسبي القسم او الفرع على وفق ما تمليه مصلحة القسم العلمي .5

 . االدارية بذلك

 . دعوة مجلس القسم لالنعقاد في جلسات استثنائية عند الضرورة .6

التوصية بإصدار قرارات الفصل بسبب الغياب لمن يتجاوز النسبة المسموح بها من طلبة القسم او الفرع   .7

 . على وفق التعليمات النافذة

 بالغيابات او عند تقصيرهم ومخالفتهم لألنظمة والتعليمات اصدار اوامر التنبيه ورسوب الطلبة  .8

الخارجيين   .9 المحاضرين  او  المنتسبين  قبل  من  المحاضرات  بإلقاء  الخاصة  االدارية  االوامر  اصدار 

تدقيقها على وفق االوامر   بها مع  الخاصة  او االستمارات  السجالت  الكلية ( وفتح  )بالتنسيق مع عمادة 

 ا ومتابعة صرف اجورها من قبل امانة القسم بالتنسيق مع القسم المالي في الكليةاالدارية الصادرة بشأنه

. 

 -المهام المالية :

 -يمارس رئيس القسم الصالحيات المالية االتية: 

 التوصية بالمساعدة المالية للطلبة المحتاجين من ذوي السلوك الحسن  .1

( خمسة االف دينار  5000ولغيرهم على ان ال يزيد عن )منح المكافات المالية لمنتسبي القسم او الفرع   .2

الف   )مائة  بحدود  الموازنة  ومواد  فقرات  على  والصرف  المالية  التخصيصات  وبحدود  حالة  لكل 

 دينار(عن كل حالة في القسم لتوفير احتياجات القسم. 
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خار .3 من  والتطبيقية  المختبرية  اللوازم  او  واالجهزة  المواد  جميع  باستيراد  وحسب  التوصية  البلد  ج 

 االعتمادات المصدقة للقسم وعن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض  

 شراء الكتب والدوريات داخل البلد ضمن االعتماد المرصود  .4

 -:واجبات مقرر القسم  (2)

تنظيم   .1 على  اإلشراف  من خالل  القسم  رئيس  له  يخولها  التي  الصالحيات  بعض  في  القسم  رئيس  عن  النيابة 

 . شؤون القسم

 .ابعة قرارات مجلس ورئاسة القسمتنفيذ ومت  .2

 . مساعدة رئيس القسم في اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات القسم العلمية .3

 مساعدة رئيس القسم في االشراف على الشؤون العلمية للطلبة لمختلف المراحل الدراسية  .4

الق   رفع .5 سم من إخالل بالوجبات المطلوبة أو أي  مذكرات لرئيس القسم في كل ما يقع من الطلبة او موظفي 

 .مخالفات أخرى

 . رفع المذكرات الخاصة بتحديد احتياجات القسم من التدريسيين والفنيين واالداريين .6

 . مساعدة رئيس القسم في توزيع الدروس على اعضاء الهيئة التدريسية في القسم العلمي .7

 . الخاصة بالقسموضع الجداول الدراسية وجداول اإلمتحانات  .8

 اعداد الحمل التدريسي واجور المحاضرات للمحاضرين الداخليين والخارجيين  .9

متابعة التزام الطلبة بالضوابط والتعليمات الجامعية والزي الموحد ورفع مذكرات بالتوصية بإصدار قرارات  .10

 . فق التعليمات النافذةالفصل بسبب الغياب للطلبة لمن يتجاوز النسبة المسموح بها من طلبة القسم على و

 -: واجبات اعضاء الهيئة التدريسية (3)

تتعدد الواجبات والمهام التي توكل ألعضاء هيئة التدريس والتي يقع على عاتقهم القيام بها وتنفيذها على أكمل    

 وجه، ومن واجبات أعضاء هيئة التدريس ما يأتي: 

السياسة والخطة األكاديمية الصحيحة التابعة  يقع على عاتق أعضاء هيئة التدريس تدريس الطلبة ضمن   .1

 للجامعة التي يدرس الطلبة فيها. 

استدعت  .2 حال  في  وذلك  للطلبة  اإلضافي  التدريس  إلى  اللجوء  التدريس  هيئة  أعضاء  على  يتوجب 

 الضرورة والحاجة القيام بذلك.

ارات التي تتعلق  يتوجب على كل عضو وفرد من أعضاء هيئة التدريس أن يقوم بتحضير وإعداد االختب .3

 بالمواد التي يدرسها للطلبة.

إليه  .4 ينتمي  الذي  القسم  وأفراد  أعضاء  مع  التعاون  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عضو  كل  على  يتوجب 

 للمشاركة في وضع الخطط األكاديمية واالستراتيجية للقسم الذي ينتمون له. 

بالجزئيات العملية والميدانية التي  يتوجب على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس االهتمام واالعتناء   .5

 تتعلق وترتبط ارتباط وثيق كمتطلب للمواد التي يدرسونها للطلبة.

يتوجب على كل من ينتمي إلى أعضاء هيئة التدريس أن يهتم ويركز على البحث دوماً عن كل ما هو   .6

 جال.جديد في مجال تدريسه للطلبة واالطالع على آخر التحديثات والتطورات في ذات الم 

ينتمي إلى أعضاء هيئة التدريس أن يهتم بمنظور الكتابة التي تحمل سمة اإلبداع  .7 يتوجب على كل من 

 لتقديم معلومات جديدة ومفيدة للمجتمع بشكل إبداعي وخارج عن نطاق التقليد.

يتوجب على كل من ينتمي إلى أعضاء هيئة التدريس أن يهتم بحضور المجالس واالجتماعات المختلفة  .8

 تي يتم فيها نقاش النقاط الرئيسية لدعم المجتمع الطالبي ومجتمع وبيئة أعضاء هيئة التدريس.ال
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 -واجبات الكادر االدراي: (4)

 توزيع الواجبات  واالعباء االدارية على الكادر الوظيفي والفني في القسم وهم: 

 يتواجد في القسم موظفان اداريان هما: 

 حاصل على شهادة البكالوريوس ادارة اعمال يشغل وظيفة السكرتارية. ــ    السيد عبد هللا فتحي جاسب -

 تنظيم الوثائق العادية )بدون درجات( وكتابة معلومات الخريجين عليها  (1

 حفظ البريد بعد توقيعه من قبل رئيس القسم.  (2

حفظ االسئلة االمتحانية والجداول االمتحانية لالمتحانات الفصلية والنهائية وتنظيم اجازات   (3

 طلبة خالل السنة الدراسية.ال

 تنظيم هويات الطلبة   (4

 استالم البريد  (5

 مسك سجل االقساط الدراسية ومتابعة االقساط  (6

 متابعة تاييدات الطلبة المستمرين بالدوام الرتباطها باالقساط الدراسية  (7

 
 . بكالوريوس علوم حاسبات يشغل وظيفة السكرتارية –  السيد محمد احسان  غازي -

 جميع اعمال الطباعة داخل القسم   (1

 متابعة قوائم الطلبة وتحديثها وتاشير المتغيرات التي تحصل عليها   (2

 تدقيق الوثائق بالدرجات باالشتراك مع مقرر القسم وتوقع من كليهما   (3

 تسجيل الغيابات في السجالت الدراسية )الصباحية والمسائية( واصدار التنبيهات واالنذارات  (4
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 : توزيع  المواد  الدراسية حسب المراحل مبين فيها عدد الوحدات )نظري + عملي ( 

 األولى: الكورس األول:ألمرحلة  

 التدريسي عدد الساعات  المادة الدراسية

 ا.م.د.عبد الكريم عبد الغني  نظري   5 ( 1محاسبة مالية )

 عبد الحسن رحيم م.م. نظري  2 مبادئ ادارة األعمال 

 ا.د.ناظم حسن  نظري  3 مبادئ االقتصاد

 م.م.نافع علي مجيد  عملي  2نظري +  2 مهارات الحاسوب

 عبد الحسين برغش د. نظري  2 العربية اللغة 

 م.م.ماجد احمد محمد  نظري  2 1اللغة االنكليزية

 

 : ثانيألمرحلة  األولى: الكورس ال

 التدريسي عدد الساعات  المادة الدراسية

 ا.م.د.عبد الكريم عبد الغني  نظري   5 2محاسبة مالية 

 عبد اللطيف ناصر م. نظري  3 1رياضيات عامة 

 عبد اللطيف ناصر م. نظري  3 االحصاء مبادئ 

 م.م.نافع علي مجيد  نظري  4 2مهارات حاسوب 

  نظري  2 قراءات ومراسالت 

  نظري  2 حقوق انسان وديمقراطية 

 م.م.ماجد احمد محمد  نظري  2 2نكليزيةالغة اللا
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 : الكورس األول:ثانيةألمرحلة  ال

 التدريسي عدد الساعات  المادة الدراسية

 زينب جعفر سلمان م.م. تطبيقي  2+ نظري 3 1المحاسبة المتوسطة العربي 

 عبد للا  وشتفاضل حنا.م.د. + تطبيقي  نظري 2 1المحاسبة الحكومية  

 عبد الحسن  رحيمم.م. نظري 3 تسويق وتجارة الكترونية

 عبد اللطيف ناصر م. نظري 2 رياضيات عامة 

 م.اشرف عبد ربه نظري 2 قانون االعمال 

 ميثاق هاشم علي د. تطبيقي  2نظري +  2 حاسوب محاسبية بالتطبيقات 

 د.عالء الدين عبد الوهاب ا.م. تطبيقي  2+ نظري  2 1 باللغة  االنكليزيةالمحاسبة 

 

 

 : ثاني: الكورس الثانيةألمرحلة  ال

 التدريسي عدد الساعات  المادة الدراسية

 زينب جعفر سلمان م.م. تطبيقي  2+  نظري 3 2المحاسبة المتوسطة عربي 

 فاضل حنتوش عبد للا ا.م.د. تطبيقي  2+  نظري 2 2المحاسبة الحكومية  

 ميثاق هاشم علي د. نظري 3 محاسبة وحدات غير ربحية

 م.عباس فاضل  نظري 2 مالية عامة 

 ا.م.د.عالء الدين عبد الوهاب  تطبيقي  2+  نظري E   2 2المحاسبة 

 عبد الحسن رحيمم.م. نظري 3 عمليات محاسبية بحوث 
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 : الكورس األول:ثالثةألمرحلة  ال

 التدريسي عدد الساعات  المادة الدراسية

 فاضل حنتوشا.م.د. تطبيقي  2+ نظري 3 1محاسبة كلفة  

 م.عباس فاضل  نظري 3 1نظام محاسبي موحد 

 عبد الحسن رحيم م.م. تطبيقي  2+  نظري 2 تحليل قوائم مالية 

 م.د.ميثاق هاشم  تطبيقي  2+ نظري 3 محاسبة شركات 

 م.م.زينب جعفر  نظري 4 محاسبة منشات مالية 

 أشرف عبد ربهم.م. نظري 3 المحاسبة الضريبية 

 

 

 : ثاني: الكورس الثالثةألمرحلة  ال

 التدريسي عدد الساعات  المادة الدراسية

 فاضل حنتوش عبد للا ا.م.د. تطبيقي  2+ نظري 2 2محاسبة كلفة  

 م.عباس فاضل  نظري 3 2نظام محاسبي موحد 

 ميثاق هاشم د. تطبيقي  2+ نظري 2 تدريب محاسبي 

 ا.د.ناظم حسن تطبيقي  2+ نظري 3 المحاسبة المالية المتقدمة 

  نظري 3 تدقيق ورقابة  

 ا.م.د.عالء الدين عبد الوهاب  نظري  4 محاسبة مصادر طبيعية 
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 : الكورس األول:رابعةألمرحلة  ال

 التدريسي عدد الساعات  المادة الدراسية

 ماجد احمد محمدم.م. نظري 2+ نظري 3 ( 1)  المحاسبة االدارية

 ا.م.د.عالء الدين عبد الوهاب  نظري 2+  نظري 3 المحاسبة المتخصصة 

 د.ناظم حسنا. نظري 2+  نظري 3 ( 1كلفة متقدمة )

 م.عباس فاضل  نظري 2 التدقيق الدولية معايير 

 م.عبد اللطيف ناصر  نظري 2 منهجيات واخالقيات البحث العلمي 

 ا.م.د.عبد الكريم عبد الغني نظري 2 معايير  دولية 

 

 

 : ثاني: الكورس الرابعةألمرحلة  ال

 التدريسي عدد الساعات  المادة الدراسية

 د.ناظم حسن نظري 5 ( 2متقدمة )تكاليف  محاسبة 

 احمد محمد م.م.ماجد نظري 5 ( 2محاسبة ادارية ) 

  نظري 2 لالفصاح المالي   معايير الدوليةال

 اشرف عبد ربهم.م.  نظري 5 نظم معلومات محاسبية 

  نظري 3 ة المحاسبية يالنظر

  نظر  2 مشروع  البحث 

 

ساعات اسبوعيا    8ساعة لغاية  2للمرحلة الرابعة  مادة مشروع البحث ضمن مواد الفصل الثاني : مالحظة 

  حيث يوزع الطلبة على مدرسي القسم ويحسب للمدرس ساعتان عن كل طالب كمحاضرات.
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 المدرسون : 

 أوالً: كما هو مؤشر في الجدول السابق  حول تدريسيوا القسم والمواضيع المنسبة لهم. 

 الخارجيين: ثانياً: المتعاقدون من المحاضرين 

 ميثاق هاشم علي :  م.د. -1
 المرحلة الثالثة -تطبيقات محاسبية على الحاسوب

 عبد الحسين برغش   م.د. -2
 المرحلة االولى   -اللغة العربية 

 البحوث واالنشطة العلمية  المخططة: 

 التأريخ المتوقع  اسم البحث  الوظيفة  اسم التدريسي ت 
اثر تغيرات اسعار الفائدة االنمائية في  -1 تدريسي م.د.سجاد صادق الهيد 1

 2019 – 2008اسعار النفط العالمية للمدة 

مؤشرات تنامي صناعة الغاز الطبيعي -2

 واثرها في اسواق النفط الخام في العالم .

 

أ.م.د.  فاضل حنتوش  2
 عبد هللا

على  -1 تدريسي المالية  المؤسسات  بين  االندماج  أثر 

 األداء المالي 
تحسين  أثر  -2 في  االجتماعية  المحاسبة 

 ربحية المنظمات المالية

 نهاية العام الدراسي الحالي 

م.د.عالء الدين عبد   3
 الوهاب

_اثر راس المال الفكري على القيمة 1 تدريسي

السوقية على سهم )دراسة ميدانية في  
 السوق العراق لالدوات المالية( 

خطوات اولية نحو محاسبة -2

صفاة نفطملة لالكاربون/دراسة حا  

 

وفق  -1 تدريسي ا.م.د.ناظم حسن  4 على  الشمسية  الطاقة  تكاليف  قياس 

الطاقة   انتاج  لغرض  المستدامة  المحاسبة 
التنمية  على  اثرها  وبيان  الكهربائية 

 المستدامة  
خارطة  -2 باستخدام  الوثيقة  المحاسبة  دور 

 تيار القيمة في تخفيض تكلفة المنتج 
االداء  -3 في تحسين  الرشيقة  المحاسبة  دور 

 المالي  

 

طيف ناصر  م.   عبد الل 5
 الحمد

تقديرالقيمة المفقودة في تحليل التباين ومدى   تدريسي
 تأثيرها على النتائج

 

م.م. عبد الحسن رحيم   6
 حمادي

الوقت  -1 تدريسي تحديد  على  والتدريب  التعلم  اثر 

 المعياري للعمل في المشاريع الصناعية  
باستخدام -2 واالداري  المالي  االداء  تقييم 

في  ميدانية  دراسة  المالي  التحليل  اسلوب 
 شركة عراقية مختارة

 

تعزيز -1 تدريسي زينب جعفر  سلمانم.م. 7 في  للتكاليف  الثنائي  السلوك  دور 

 لمحاسبيدرجة التحفظ ا
قيمة  -2 تعزيز  في  المستقبلية  المالية  دور 

 المشاة

 

الهمية -1 تدريسي م.عباس فاضل جياد  8 التجارية  المصارف  ادراك   مدى 
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المسؤولية   عن  واالفصاح  المحاسبة  تطبيق 
 االجتماعية

واداء -2 كفاءة  رفع  في  التدقيق  دور 

المصارف التجارية /دراسة تحليلية في عينة  
 التجارية العراقية من المصارف  

  ال يوجد كونه طالب دكتوراه سنه ثانيه تدريسي م.م.ماجد احمد محمد  9

ا.م.د.عبد الكريم عبد   10
 الغني

 the role of the accounting data-1 تدريس 
in planning small investment 
projects,and their impact on the 

project’s results 
2-the role of accounting 
information systems in the 
financial performance and 

control of companies. 

 

     

 

 

 

 ثانيا : عناوين الندوات والحلقات النقاشية المقترحة 

 التاريخ  العنوان  اسم التدريسي ت

 2022قراءات في موازنة عام  م.د.سجاد صادق الهيد 

في   -1 الدستورية  المسارات التحالفات 

 االقتصادية في العراق 

في  -2 والغاز  للنفط  الدستوري  االطار 

 العراق

 

د.عالء الدين عبد  ا.م. 

 الوهاب

/عقود  17الصعوبات التي تواجه تطبيق معيار االبالغ المالي رقم 

 التامين في العراق 

 

دور التكلفة المستهدفة الخضراء في تحقيق ابعاد  م.م.زينب جعفر  
 المستدامة التنميه 

 

  محاسبة االستدامة  ا.م.د.ناظم حسن  

    

 

 ثالثا : الكتب  

 االهمية   تاريخ البدء  عنوان الكتاب   اسم التدريسي ت

   كتاب محاسبة التكاليف المتقدمة  ا.د.ناظم حسم  
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 رابعا : المؤتمرات وااليفادات  

 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد   عنوان المشاركة   اسم المؤتمر  اسم التدريسي  ت

      

      

      

      

 

 

 خامسا : الدورات التدريبية  

 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد   الجهة المستفيدة   اسم الدورة    اسم التدريسي  ت

 2/5/2021 قسم المحاسبة   كلية شط العرب الجامعة  المحاسبة الحكومية  م.عباس فاضل جياد  1

      

      

      

 

 سادسا : خدمة المجتمع  

 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد   الجهة المستفيدة   نوع الخدمة  اسم التدريس  ت

كلية شط العرب الجامعة/  زيارة  فاضل جياد م.عباس  1

 قسم المحاسبة   

مستشفى البصرة -1

 التخصصي لألطفال  

دار الدولة لرعاية   -2

 األيتام في البصرة

1/3/2022 

 

1/4/2022 



 كلية  شــــط   العرب  الجامعــــة
 قســــــــم  ألمحاسبــــــــــة    

25 
 

كلية شط العرب الجامعة/  زيارة م.م.زينب جعفر  2

 قسم المحاسبة   

زيارة الى احدى  

المؤسسات غير الهادفة  

 الى الربح 

 

ا.م.د.فاضل   3

 حنتوش 

كلية شط العرب الجامعة/  زيارة

 قسم المحاسبة   
زيارة مستشفى  -1

 الطفل

زيارة دار -2

المسنين في  

 البصرة 

 

كلية شط العرب الجامعة/  زيارة ا.د.ناظم حسن  4

 قسم المحاسبة   
زيارة مستشفى  

 الطفل

 

ا.م.د.عبد الكريم   5

 عبد الغني 

كلية شط العرب الجامعة/  زيارة

 قسم المحاسبة   

زيارة دار االيتام  

 وتقديم التبرعات  

 

 


