
 WI —522.D13-4.1-01-01رمز الدليل:                                               دلٌل لسم المحاسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WI —522.D13-4.1-01-01رمز الدليل: 

 2022-12-3تاريخ االصدار:                                                                   02رقم االصدار: 

 مصادقة السيد العميد احملرتم

 .د حسن شاكر جمديأ

 اعداد:

 م.م. زين امعابدين عبود اكظم احلسيين

 الأاكدميي عضو ارتباط ضامن اجلودة والاعامتد

 ارشاف:

 أأ.م.د ابراهمي عبد موىس امسعربي 

 رئيس املسم

 تدكيق:

 م.م. مـصـطـفى اكمـل شكــري

 شعبة ضامن اجلودة والاعامتد الااكدميي

 



 WI —522.D13-4.1-01-01رمز الدليل:                                               دلٌل لسم المحاسبة

 

 الدليل فهرس

 الصفحة العنوان ت

 ا لائمة المحتوٌات  .1

 ب كلمة السٌد رئٌس المسم المحترم  .2

 ت ممدمة  .3

 التوجه االستراتٌجً

 1 نبذة عن المسم  .4

 2 رؤٌة المسم  .5

 2 رسالة المسم  .6

 2 اهداف المسم  .7

 إدارة المسم

 3 مجلس المسم  .8

 4 مخطط مجلس المسم  .9

 5 التدرٌسٌةالهٌئة   .11

 6 واالداري الكادر الفنً  .11

 6 .لغة الدراسةو النظام الدراسً ومدة الدراسة  .12

 8-7 مفردات المناهج الدراسٌة واعتمادٌتها  .13

 مهام المسم العلمً وصالحٌاته 

 11-9 اللجان العلمٌة   .14

 11 الشؤون العلمٌة  .15

 12 الشؤون االدارٌة  .16

 الطلبــــــــــــــــة

 12 آلٌة لبول الطلبة  .17

 13 الدراسٌة والمساعدات المالٌةاألجور   .18

 13 توصٌف عمل الخرٌج  .19

 14 آلٌة توزٌع الطلبة على الصفوف  .21

 14 آلٌة اجراء االمتحانات والتمٌٌم  .21

 16-14 آلٌة التدرٌب الصٌفً للطلبة   .22

 17 اعداد الطلبة الممبولٌن فً المسم حسب السنوات  .23

 البنى التحتٌة

 18 االساسٌةمخطط بناٌة المسم والمرافك   .24

 19 صور المكاتب االدارٌة للمسم  .25

 21 صور الماعات الدراسٌة  .26

 21 مع نبذة( اسماء وصور المختبراتالمختبرات )  .27

 21 صورة مكتبة المسم مع نبذة  .28

 23-22 المرافك الترفٌهٌة )نوادي وساحات خضراء(  .29

 ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

 24 العلمً مع ذكر الشهادة والتخصص. اسم عضو ارتباط الجودة واللمب  .31

 24 توصٌف عمل عضو ارتباط الجودة فً المسم  .31

 32 )االتفالٌات( العاللات الخارجٌة  .23

 32 الخاتمة: آلٌة التواصل مع المسم   .22

 



 WI —522.D13-4.1-01-01رمز الدليل:                                               دلٌل لسم المحاسبة

 

 

 

 

  

 

 

 

 إرشاد  وسٌلة لٌكون انشاءه تم والذي لسم المحاسبة دلٌل  فً بكم أُرحب أن ٌسعدنً البداٌة فً

 وإٌضاح لسمنا أعمال ٌخص من التدرٌسٌٌن والطلبة فٌما المستفٌدٌن جمٌع مع وتواصل ومساعدة

فً  العالً التعلٌم تطوٌر فً بالمسم المناط الدور انجاح أجل من وذلن النشاطات والمواد الدراسٌة ،

 البحث مسٌرة لدعم وصوالا  المتمدمة الدول فً العالمٌة المستوٌات لٌماثل بمستواه بلدنا العزٌز والرلً

 تأهٌلهم فً تساهم عالٌة بمؤهالت الخرٌجٌن وإعداد المعرفة مجتمع إلى التحول نحو والسعً العلمً

 .والتطوٌر للنهضة صناعا لٌكونوا

 جودة تحسٌن من اجل األعزاء، لطلبتنا الكاملة المعلومة تمدٌم أجل من هذا الدلٌل انشاء تم و كما

 .اجراءاته كافة فً والموثولٌة الشفافٌة درجات أعلى وتحمٌك الطلبة مهمة وتسهٌل الممدمة الخدمات

التدرٌسً  به عمادة كلٌة المستمبل الجامعة والكادر تموم الذي الهام الدور الى أشٌر أن البد الختام وفً

 الهدف الى للوصول اختصاصه حسب كال الواحد الفرٌك بروح ٌعمل فً المسم والذي واالداري

 .العلمٌة الرٌادة الى والوصول المعرفة مجتمع بناء فً والمتمثلة الشاملة بالرؤٌة مؤمنٌن المنشود

 

 

 السٌد رئٌس لسم المحاسبة 

 ا.م.د ابراهٌم عبد موسى السعبري

 

 

 كلمة السيد رئيس القسم المحترم



 WI —522.D13-4.1-01-01رمز الدليل:                                               دلٌل لسم المحاسبة

 

 

 

 

بت ٠حخاا س ئر اااو رٌّٛلاااو ر ٌىخوٚٔااٟ ٌّمو ااات وز١اااو ِااآ ر ِااٛق رٌق مااات ا ٌمضاااُ ٌاا ٌه لااا َ لضاااُ رٌّح صااا

ٌىاااٟ حىاااْٛ ا١ٌاااً ٚرلااام ٚوااا  ٟ ٌىاااً ِااآ ٠و٠ااا  ر  ااا    2023-2022٘ااا ٖ رٌٕضاااقت ٌٍمااا َ رٌ قرصاااٟ 

ِااآ ر ِاااٛق رٌخمو٠ف١ااات  ٌفخاااوة  ااااٗٚرٌخاااٟ ح اااًّ واااً ِااا  ٠خمٍاااك  رٌمضاااُعٍاااٝ رٌضٛرٔاااص رٌق مااات  اااٟ 

رٌ قرصاات ٚواا ٌه ر صااٛق ٌىااً عاا َ اقرصااٟ ٚر٠ااا   خااوة رٌ قرصاات ٚ ٚمااك عّااً رٌقااو٠ش ٚ ١ااو  ٌااه 

رٌم١ٍّاااااااااااااااااااااااااااااااااات ٚر ِااااااااااااااااااااااااااااااااااٛق ر ارق٠اااااااااااااااااااااااااااااااااات.ٌٍضاااااااااااااااااااااااااااااااااا ْ ِاااااااااااااااااااااااااااااااااآ ر

 مقدمة



 WI —522.D13-4.1-01-01رمز الدليل:                                               دلٌل لسم المحاسبة

 

 

 

 

 

 

 

حصٍج رٌّٛر مت عٍٝ رصخح رد اْ لضُ رٌّح صبت ٘ٛ ِٓ رح  رأللض َ  ٟ و١ٍت رٌّضخمبً رٌض ِمت ، ا  

، ِٓ  24/7/2017اخ ق٠خ  5031َ  عٍٝ ٚ ك رٌىخ ب رٌٛئرقٞ  ٞ رٌم ا ث ٘ـ / أ ق / 2017مضُ ع َ رٌ

رصً رإلصٙ َ  ٟ حٛ ١و رٌط ل ث ٚرٌّٛرقا رٌب و٠ت رٌّئٍ٘ت ع١ٍّ ً  ٟ ِض ي عٍُ رٌّح صبت، ٌٚخٍب١ت ح صت 

 ٌط ل ث. رٌّئصض ث رٌّقخٍفت رٌّح١ٍت ٚرٌموا١ت  ٟ رٌمط ع١ٓ رٌم َ ٚرٌق ص اٌٝ ِزً ٘ ٖ ر

رٌىٛراق رٌّئٍ٘ت  ٟ ِض ي رٌّح صبت ٚرٌخ ل١ك رٌم اقة عٍٝ حخّزً رٌّّٙت رألص ص١ت ٌٍمضُ  ٟ اع را 

رٌىب١وة ٚرٌّخٛصطت رٌحضُ  رٌّٕ آث١ِٓ ِ  ححخ س ر١ٌٗ ؤطٛقرث ر لخص ا٠ت ,ٚرإلصٙ َ  ٟ حِٛروبت رٌخ

رٌّح١ٍت ٚرٌموا١ت , ِٓ ِٛرقا ا و٠ت  رث وف ءة ع ١ٌت  ٟ ِقخٍك أٔ طخٙ  , ٚخ مت  ٟ ِض ي رٌّح صبت 

رٌخى ١ٌك ، ِٚورصمٗ رٌحض ا ث ٚح ل١مٙ  , ٚرٌّح صبت رٌاو٠ب١ت ، ٚرٌّح صبت رإلارق٠ت رٌّ ١ٌت ، ِٚح صبت 

ِٚح صبت رٌبٕٛن ٚرٌخ ١ِٓ , ِٚح صبت رٌفٕ اق ٚرٌّضخ ف١ ث ِٚٛروبٗ رٌخطٛقرث رٌم١ٍّت ٚ رٌم١ٍّت  ٟ ِض ي 

خّ  رٌمضُ  ٟ ح ق٠ض١ٗ عٍٝ رٌّم ١٠و رٌّح صبت رٌ ١ٌٚت ِٚم ١٠و رٌخم ق٠و رٌّ ١ٌت ِٚم ١٠و رٌخ ل١ك رٌ ١ٌٚت , ٠ٚم

رٌّمٍِٛ ث ٚر حص  ث  أح د ٚص  ً ر حص ي  ٟ ِض ي رٌّمٍِٛ ح١ت رٌخٟ حٛ و٘  ٔظو٠ ث ٚحم١ٕ ث عصو

رٌّخم ِت

 نبذة عن المسم

 للمسم التوجه االستراتٌجً
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 ححم١ك رٌخ١ّز ٚرٌو٠ اة  ٟ ص١ّو صٛرٔص رٌّح صبت رألو ا١ّ٠ت ٚر١ٌّٕٙت ٚخ ِت رٌّضخّو .

 

 

 

 

رو ا١ّ٠ت ١ِٕٙٚت ل اقة عٍٝ حقو٠ش وٛراق ِخ١ّزة  ٟ رٌّض ي رٌّح صبٟ ٍِٚخزِْٛ ر٠ض ا ا١ئت 

 اؤخ ل١ ث رٌّٕٙت ٌّم اٍت ِخطٍب ث صٛق رٌمًّ ٚحفم١ً رٌ وروت رٌّضخّم١ت.

 

 

 

 

  ٟ لٛء قإ٠ت رٌمضُ ٚقص ٌخٗ  بْ رٌمضُ ٠وِٟ رٌٝ ححم١ك رأل٘ رف ر٢ح١ت: 

 ١ّت ٚرٌم١ٍّت رٌّح صب١ت ٌّٛرصٙت رٌب١ئت رٌّح صب١ت رٌّخغ١وة.حز٠ٚ  رٌطٍبت ا ٌقبورث رٌمٍ .1

 اع را رٌبحٛد ٚرٌ قرص ث رٌّح صب١ت رٌّخ١ّزة. .2

حم ٠ُ خ ِ ث ح ق٠ب١ت ٚرصخ  قرث ِح صب١ت ٌ عُ ٚحط٠ٛو ِقخٍك ِئصض ث رٌّضخّو  .3

 رٌّحٍٟ.

 ِمو ت أص ١ٌص رٌّح صبت ِٚ رخٍٙ  رٌح ٠زت اخطب١مٙ   ٟ رٌ وو ث ٚرٌّئصض ث. .4

 نزُخ االعتًبدٌخ فً انقطى 

 التكلٌف االسم ت

 رئٌسا عب س دمحمر.َ.ا. ح ِ   1

 عضوا   َ.ا. عز رٌ ٠ٓ حضٓ 2

 عضوا   َ َ ئ٠ٓ رٌم ا ٠ٓ عبٛا و ظُ 3

 عضوا   قٚرء   ئَٞ َ  4

 عضوا   َ َ ح ئَ دمحم ار٠خ 5

 

 

 رؤٌة المسم

 رسالة المسم

 اْذاف انقطى
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 د االضى  انهقت انعهًً  انصفخ

 1  اثراٍْى عجذ يٕضى انطعجري استاذ مساعد دكتور رئٍطب

 2 عسانذٌٍ حطٍ كبظى استاذ مساعد دكتور عضٕ

 3 عطبرد ضعذ رجر  استاذ مساعد دكتور عضٕ

 4 زٌُخ حًسح خضٍر مدرس دكتور يًخم انجحٕث 

 5 عجذ انكرٌى دمحم ضهًبٌ مدرس دكتور عضٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادارة المسم 

 

 يزهص انقطى
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 يخطظ يزهص انقطى
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حخىْٛ ر١ٌٙئت رٌخ ق٠ض١ت ِٓ ع ا ِٓ حٍّت شٙ اة رٌّ صضخ١و ٚرٌ وخٛقرٖ  ٟ رخخص م ث رٌّح صبت  ٚ ١و٘  

 ِٓ ر خخص م ث رٌّخمٍمت ا ٌّٛرا رٌ قرص١ت  ٟ رٌمضُ .

       كهٍخ انًطتقجم انزبيعخ 

       انًحبضجخ قطى:

 3032-3033ٔانشٓبداد ٔاالنقبة انعهًٍخ نهعبو انذراضً  ثبألعذادثٍبَبد احصبئٍخ   

 انتخصص انهقت انعهًً انشٓبدح  االضى انرثبعً د
 ِح صبت حى١ِٛت رصخ   ِض ع  اوخٛق اوخٛقرٖ ر.َ.ا.راور١ُ٘ عب  ِٛصٝ رٌضمبوٞ 1

 ِح صبت وٍفت ٚرارق٠ت رصخ   ِض ع  اوخٛق اوخٛقرٖ .عزرٌ ٠ٓ حضٓ و ظُر.َ.ا 2

 ِح صبت ل ١ٔٛٔت ِ قس اوخٛق اوخٛقرٖ رٌىو٠ُ دمحم صٍّ ْ  َ.ا.عب  3

   رلخص ا ِ قس اوخٛق  اوخٛقرٖ َ.ا ح ِ  عب س دمحم صٍّ ْ  4

 ِح صبت رصخ   ِض ع  اوخٛق اوخٛقرٖ .عط قا صم  صبو ر.َ.ا 2

 ِح صبت وٍفٗ ٚرارق٠ت  ِ قس اوخٛق اوخٛقرٖ َ.ا.ئ٠ٕت حّزة خا١و  2

 ِح صبت ِ ١ٌت ِ قس اوخٛق اوخٛقرٖ عٍٟ دمحم حض١ٓ ص صُ َ.ا 7

 ِح صبت ِ ١ٌت ِ قس ِض ع   ِ صضخ١و َ.َ.حضٓ   ٘و او٠بو  8

 ِح صبت ِ ١ٌت ِ قس ِض ع   ِ صضخ١و َ.َ.قٚرء   ئٞ عب  رٌٛرح   9

 ِح صبت  ِ قس ِض ع   ِ صضخ١و َ.َ.ح ئَ دمحم ار٠خ 10

 ِح صبت رارق٠ت ِ قس ِض ع   ِ صضخ١و َ.َ.ص قة ِ ٘و عب  ر ٌٗ 11

 ِح صبت ِ ١ٌت ِ قس ِض ع   ِ صضخ١و َ.َ.ِوٚة رقو ْ صٛرا  12

 رحص ء/رحص ء حطب١مٟ ِ قس ِض ع   ِ صضخ١و َ.َ.ئ٠ٓ رٌم ا ٠ٓ عبٛا و ظُ 13

 ِح صبت ِ ١ٌت ِ قس ِض ع   ِ صضخ١و َ.َ.دمحم عب  رٌوصٛي ص او  14

 ل ْٔٛ ِ قس ِض ع   ِ صضخ١و َ.َ. ١ص دمحم ِطو  15

 ٌٛص١  رٌّمٍِٛ ثٛحىٕ ِ قس ِض ع   ِ صضخ١و َ.َ.قصً صخ ق ا ق   16

 ِح صبت ِ ١ٌت  ِ قس ِض ع  ِ صضخ١و  َ.َ حض َ دمحم ٚ م ْ  77

 ِح صبت ِ ١ٌت  ِ قس ِض ع  ِ صضخ١و  حٛقرء حضٓ  ١ٍم َ.َ   71

 رارقة مٕ ع١ت  ِ قس ِض ع   ِ صضخ١و  ٓ  عٍٟ حضئ٘ورء َ.َ  71

 ِح صبت ِ ١ٌت ِ قس ِض ع  ِ صضخ١و َ.َ رّٔ ق ٔٛقٞ ارٚٚا  30

 ِح صبت ِ ١ٌت ِ قس ِض ع  ِ صضخ١و ر ِو و ظَُ.َ حض١ٓ  37

 حض٠ٛك ِ قس ِض ع  ِ صضخ١و خ١ٍكَ.َ قصً ئِ ْ  33

 

 انٍٓئخ انتذرٌطٍخ 
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 عهٕو يبنٍخ ٔيصرفٍخ   ثكبنٕرٌٕش ايٍر فبرش طّ 7

 ق٠ ل١ ث   اى ٌٛق٠ٛس ر٠ّ ْ ِحضٓ عب  3

 ٌٛص١  رٌّمٍِٛ ثٛحىٕ   اى ٌٛق٠ٛس ِٕ ق رحض ْ ح١ّ  2

ٕ٘ صت حم١ٕ ث    اى ٌٛق٠ٛس ٔٛق رٌٙ ٜ صٛرا عّورْ 4

 رٌح صٛب
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بكالورٌوس فً لسم المحاسبة ، علما  ان سنوات وٌمنح بعدها الخرٌج شهادة  4ان مدة الدراسة فً المسم 

المسم هو ضمن اللجنة المطاعٌة أللسام المحاسبة فً العراق وٌطبك النظام الفصلً فً الدراسة , اما لغة 

 الدراسة فهً مدمجة  بٌن اللغة العربٌة و االنكلٌزٌة .

 

 

 

 ممررات المرحلة األولى 

 المادة
 الساعات

 الوحدات
 عملً/تطبٌمً نظري

    الفصل االول

 4 ت 2 3 1محاسبة مالٌة 

 2   2 االلتصاد

 2   2 إدارة االعمال

 3 2 2 1حاسوب 

 2   2 اللغة العربٌة

 2   2 اللغة اإلنكلٌزٌة

    الفصل الثانً

 4 ت 2 3 2محاسبة مالٌة 

 3   3 اإلحصاء

 3   3 1رٌاضٌات عامة 

 3 2 2 2حاسوب 

 E 2   2لراءات محاسبٌة 

 2   2 حموق االنسان

 

 ممررات المرحلة الثانٌة 

 المادة
 الساعات

 الوحدات
 عملً/تطبٌمً نظري

    انفصم االٔل

(1يحبضجخ يتٕضطخ) د 2 3   4 

(1يحبضجخ حكٕيٍخ ) د 2 2   3 

 لغة الدراسةو النظام الدراسً ومدة الدراسة

 مفردات المناهج الدراسٌة واعتمادٌتها
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(1يحبضجخ ثبإلَكهٍسٌخ ) د 2 2   3 

انكترٍَٔختطٌٕق ٔتزبرح   2 - 2 

 2 - 2 قبٌَٕ االعًبل

 3 2 2 تطجٍقبد يحبضجٍخ عهى انحبضٕة

 3 - 3 (3رٌبضٍبد عبيخ )

    انفصم انخبًَ

(2يحبضجخ يتٕضطخ) د 2 3   4 

(2يحبضجخ حكٕيٍخ ) د 2 2   3 

 3 - 3 يحبضجخ انٕحذاد غٍر انرثحٍخ

 2 - 2 يبنٍخ عبيخ

 3 - 3 ثحٕث عًهٍبد يحبضجٍخ ثبالَكهٍسٌخ

(2يحبضجخ ثبإلَكهٍسٌخ ) د 2 2   
 

3 

(2انهغخ االَكهٍسٌخ )  2 0 2 

 ممررات المرحلة الثالثة 

 المادة
 الساعات

 الوحدات
 عملً/تطبٌمً نظري

    انفصم االٔل

(1يحبضجخ كهفخ )  3 د 2 2 

د 2 3 يحبضجخ شركبد  4 

1 َظبو يحبضجً يٕحذ  4 د 2 3 

 2 - 2 يحبضجخ ضرٌجٍخ

2د  2 تحهٍم قٕائى يبنٍخ   4 

 2 2د   2 يُشآد يبنٍخ

 3 2 2 أضبنٍت كًٍخ

    انفصم انخبًَ

 4 د 2 3 يحبضجخ يبنٍخ يتقذيخ

 3 د 2 2 يحبضجخ يصبدر طجٍعٍخ

2َظبو يحبضجً يٕحذ   3 د 2 2 

(2يحبضجخ كهفخ ) د 2 2   3 

ٔرقبثختذقٍق   3 - 3 

 2 4 - تذرٌت يحبضجً **

(3) اإلَكهٍسٌخانهغخ   3 0 3 

 

 ممررات المرحلة الرابعة 

 المادة
 الساعات

 الوحدات
 عملً/تطبٌمً نظري
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    انفصم االٔل

(1يحبضجخ كهفخ يتقذيخ ثبإلَكهٍسٌخ )  4 د 2 3 

د 2 3 َظى يحبضجٍخ يتخصصخ  4 

 3 - 3 يعبٌٍر تذقٍق دٔنٍخ

( 1يحبضجخ ادارٌخ ثبإلَكهٍسٌخ )  4 د  2 3 

انًبنًيعبٌٍر اإلثالغ      

 2 - 2 يُبْذ ٔاخالقٍبد انجحج انعهًً **

    انفصم انخبًَ

(2يحبضجخ ادارٌخ ثبإلَكهٍسٌخ )  4 د 2 3 

(2يحبضجخ كهفخ يتقذيخ ثبإلَكهٍسٌخ )  4 د 2 3 

 3 - 3 يعبٌٍر دٔنٍخ نالثالغ

 3 - 3 َظرٌخ يحبضجٍخ

 3 - 3 َظى يعهٕيبد يحبضجٍخ

 2 - 2 ثحج تخرد

(4االَكهٍسٌّ )انهغخ   3 0 3 

 

 

 

 

 

 -: قطى انًحبضجخااليتحبٍَخ فً انهزُخ 

 ث ر صُ  رٌٍمص رٌمٍّٟ  رٌصفت

 1  راور١ُ٘ عب  ِٛصٝ رٌضمبوٞ رصخ   ِض ع  اوخٛق ق ١ض 

 2 عزرٌ ٠ٓ حضٓ و ظُ رصخ   ِض ع  اوخٛق عضٕ

 3 ئ٠ٕت حّزة خا١و  ِ قس اوخٛق عضٕ

 4 حضٓ   ٘و او٠بو ِ قس ِض ع  عضٕ 

 اللجان العلمٌة

 مهام المسم العلمً وصالحٌاته
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 5 ئ٠ٓ رٌم ا ٠ٓ عبٛا و ظُ  ِ قس ِض ع  عضٕ 

 6  ِوٚة رقو ْ صٛرا  ِ قس ِض ع   عضٕ

 7 ص قة ِ ٘و عب  ر ٌٗ  ِ قس ِض ع   عضٕ

 

 -: انتذقٍقٍخ فً قطى انًحبضجخانهزُخ 

 ث ر صُ  رٌٍمص رٌمٍّٟ  رٌصفت

 1 عب  رٌىو٠ُ دمحم صٍّ ْ  ِ قس اوخٛق ق ١ض 

 2  قٚرء   ئٞ عب  رٌٛرح  ِض ع ِ قس  عضٕ

ِض ع ِ قس  عضٕ  3 قصً ئِ ْ خ١ٍك 

 4 حٛقرء  ١ٍم حضٓ  ِ قس ِض ع  عضٕ 

 انهزُخ انعهًٍخ فً قطى انًحبضجخ : 

 د االضى  انهقت انعهًً  انصفخ

 1 عط قا صم  صبو استاذ مساعد دكتور رئٍطب 

 2 دمحم ِحّٛا رٌط  ٟ دكتوراستاذ مساعد  عضٕ

 3 ا وٜ عب  رٌٛ٘ ب دمحم استاذ مساعد دكتور عضٕ

 4 رصّ ء ِٙ ٞ حض١ٓ رٌٙ شّٟ استاذ مساعد دكتور عضٕ

 5 عب  رٌىو٠ُ دمحم صٍّ ْ مدرس دكتور عضٕ



 WI —522.D13-4.1-01-01رمز الدليل:                                               دلٌل لسم المحاسبة

 

 
 

11 

 ة البحوث العلمٌة و االنشطة العلمٌة لجن

 

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
مساعد مدرس َ.َ ح ئَ دمحم ار٠خ   

 البحوث التطبٌمٌة

3 
 مدرس مساعد  َ.َ حضٓ   ٘و او٠بو 

 متابعة البحوث

 توثٌك السمنارات مدرس دكتور م.د علً دمحم حسٌن جاسم  2

 

  لجنة الجودة و االعتماد االكادٌمً

 

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس مساعد َ.َ ئ٠ٓ رٌم ا ٠ٓ عبٛا و ظُ

 ممثل الجودة

3 
 مدرس مساعد  ح ئَ دمحم ار٠خ  َ.َ

 عضو االعتمادٌة

 عضو التدرٌب والتطوٌر مدرس مساعد م.م حسٌن ثامر كاظم  2

 عضو التنسٌك مع المطاع العام مدرس دكتور م.د علً دمحم حسٌن جاسم 4

 

 لجنة جودة المختبرات العلمٌة 

 

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس مساعد َ.َ قصً صخ ق ا ق

 رئٌس

3 
 مدرس مساعد  َ.َ حض َ دمحم ٚ م ْ 

 بحوث

 عضو معٌد نور الهدى جواد عمران   2
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 لجنة تكنولوجٌا المعلومات 

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس مساعد َ.َ ص قة ِ ٘و عب  ر ٌٗ

 المولع االلكترونً

3 
 مدرس مساعد  َ.َ حٛقرء  ١ٍم حضٓ  

 الدوام االلكترونً

 متابعة البروفٌالت مدرس مساعد حسام دمحم وفمان  م.م 2

 تطبٌك البرمجٌات معٌد منار احسان حمٌد 4

 

 

 لجنة متابعة االستدامة

 

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
ا ح ِ  دمحم عب سَ. دكتورمدرس    

 رئٌس

3 
 مدرس مساعد  قٚرء   ئٞ عب  رٌٛرح َ.َ 

 عضو

 

 

 الحكومًلجنة النشاطات و البرنامج 

 

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس مساعد  َ.َ حضٓ   ٘و او٠بو 

 رئٌس

 عضو مدرس مساعد م.م حسٌن ثامر كاظم  3

 عضو معٌد امٌر فارس طه 2
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 لجنة مشارٌع التخرج

 

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس دكتور َ.ا ئ٠ٕت حّزة خا١و 

 رئٌسا

3 
 مدرس مساعد  َ.َ ِوٚة رقو ْ صٛرا 

 عضو

 عضو مدرس مساعد م.م انمار نوري داوود 2

 عضو معٌد نور الهدى جواد عمران 4

 

 لجنة انضباط الطلبة 

 

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس مساعد َ.َ ئ٠ٓ رٌم ا ٠ٓ عبٛا و ظُ

 رئٌس

3 
 مدرس مساعد  َ.َ  ١ص دمحم ِطو

 عضو

 عضو معٌد امٌر فارس طه  2

 

 لجنة االنشطة الطالبٌة 

 

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس مساعد  َ.َ حضٓ   ٘و او٠بو 

 رئٌس

 عضو مدرس مساعد م.م رسل زمان خلٌف   3

 عضو مدرس مساعد م.م انمار نوري داوود 2

 عضو معٌد امٌر فارس طه 4
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 وتوزٌعات الباجات لجنة دفوعات الطلبة

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس دكتور َ.ا ح ِ  عب س دمحم

 رئٌس

3 
 معٌد ر٠ّ ْ ِحضٓ عب  

 عضو

 عضو معٌد امٌر فارس طه  2

 لجنة التدرٌب الصٌفً

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس مساعد َ.َ ح ئَ دمحم ار٠خ 

 رئٌس

3 
 مدرس مساعد  َ.َ حٛقرء  ١ٍم حضٓ 

 عضو

 عضو معٌد اٌمان محسن عبد  2

 لجنة تمكٌن المراة

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس مساعد َ.َ ِوٚة رقو ْ صٛرا

 رئٌس

3 
 مدرس مساعد  َ.َ ص قة ِ ٘و عب  ر ٌٗ

 عضو

 عضو مدرس مساعد م.م انمار نوري داوود  2

 لجنة االرشاد التربوي

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس دكتور َ.ا ح ِ  عب س دمحم 

 رئٌس

3 
 مدرس مساعد  َ.َ دمحم عب  رٌوصٛي ص او 

 عضو
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 لجنة التعلٌم الحضوري

 الصفة اللمب العلمً االسم ت

7 
 مدرس دكتور َ.ا عب  رٌىو٠ُ دمحم صٍّ ْ 

 رئٌس

3 
 معٌد  ٔٛق رٌٙ ٜ صٛرا عّورْ 

 عضو

 

 

 مهام اللجنة االمتحانٌة :

الوزارة والجامعة ومجلس الكلٌة واللجنة تطبٌك التعلٌمات والضوابط والتوجٌهات الصادرة عن  -أ

 االمتحانٌة المركزٌة بشأن االمتحانات والسجالت االمتحانٌة .

 الفرعٌة تحت اشراف مباشر من السٌد العمٌد .  اللجنةٌكون عمل  -ب

 لابلٌة اللجان االمتحانٌة للتغٌر فً تشكٌالتها سنوٌا وحسب المستجدات . –ج 

 الفرعٌة بالمهام االتٌة :تموم اللجنة االمتحانٌة  -د

 علٌها مما ٌضمن سالمة سٌر االمتحانات . الطلبةالماعات االمتحانٌه وتوزٌع  تنظٌم -1

 تهٌئة لوائم اسماء الطلبة مع تأشٌر حاالت الرسوب والغٌاب والعبور والتأجٌالت بشكل دلٌك . -2

 استالم درجات السعً بعد اعالنها من المسم . -3

 االمتحانٌة صباح ٌوم االمتحان . استالم االسئلة -4

توزٌع الدفاتر االمتحانٌة على الماعات واستالمها بعد انتهاء االمتحان على ان تكون الدفاتر االمتحانٌة  -5

 مختومة بختم الكلٌة .

الدفاتر االمتحانٌة واعادة لصمها بعد االنتهاء من عملٌة و وضع االرلام السرٌة على  رفع االسماء -6

 وتدلٌمها .تصحٌحها 

 تشكٌل لجان لتصحٌح الدفاتر وتدلٌمها من ذوي االختصاص داخل المسم . -7

تنزٌل الدرجات المثبتة على الدفاتر االمتحانٌة فً لوائم خاصة بكل مادة وتدلٌمها بشكل نهائً  -8

 وتثبٌتها فً السجل النهائً للدرجات )الماستر شٌت( .

ة وفك برنامج الكترونً خاص داخل اللجنة االمتحانٌة فضال عن حفظ الدرجات االمتحانٌة لكافة للطلب -9

 . CDحفظ النتائج النهائٌة على لرص 

 . إلعالنهارفع نتائج االمتحانات النهائٌة للسٌد العمٌد للمصادلة علٌها تمهٌدا  -11
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 اعالن النتائج االمتحانٌة للدورٌن االول والثانً . -11

الخاصة باالمتحانات )نماذج االسئلة مع االجوبة , الدفاتر االمتحانٌة تحتفظ اللجنة بكافة الملفات  - 12

 واستمارات الغٌاب( .

 مهام اللجنة العلمٌة :جزء من 

النظر فً الطلبات والممترحات الممدمة من لبل اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً المسم بتعدٌل المناهج  -1

 او الحذف منها وحسب التعلٌمات الوزارٌة .  باإلضافة

وعدد الوحدات لمواضٌع الدراسات الرار مفردات المواضٌع الدراسٌة ومتابعة تنفٌذ المناهج الدراسٌة  -2

 األولٌة .

 متابعة الحركة العلمٌة فً المسم و وضع الخطط لتطوٌرها . -3

 نتسبٌن فً المسم .تسجٌل ومتابعة النشاط البحثً لكافة التدرٌسٌٌن والم -4

 فتح الدورات التطوٌرٌة فً المسم والترشٌح للدورات التطوٌرٌة خارج المسم لكافة منتسبٌن المسم . -5

 

 

 انشؤٌٔ اإلدارٌخ:يٓبو 

  ٗق  صت ِضٍش رٌمضُ ٚرإلشورف عٍٝ حٕظ١ُ شئٚٔٗ ٚرٌ عٛة ٌحاٛق صٍض حٗ ٚحٕف١  لورقرح

 ٚاقص ي ِح لو صٍض حٗ اٌٝ ع١ّ  رٌى١ٍت.

  رأل٘ رف ٚرٌض١ ص ث رٌم١ٍ   ٟ رٌض ِمت.ححم١ك 

 .ُحٕف١  لورقرث ِضٍش رٌى١ٍت  ١ّ  ٠خمٍك ا ٌمض 

 . ٘ رإلشورف عٍٝ اع را رٌقطت ر صخورح١ض١ت ٌٍمضُ ِٚخ امت حٕف١ 

 .رإلشورف عٍٝ اارقة شئْٚ رٌمضُ رٌخم١ّ١ٍت ٚرٌبحز١ت ٚرإلارق٠ت ٚرٌزم  ١ت 

 ز١ .ً رإلشورف عٍٝ حط٠ٛو رٌمضُ اارق٠ ً ٚأو ا١ّ٠ ً ٚاح 

 . ٙحٕض١ك ٚحط٠ٛو ع ل ث رٌمضُ ارخً رٌض ِمت ٚخ قص 

 .رإلشورف عٍٝ حٛ ١و وً ِخطٍب ث رٌمضُ رٌخم١ّ١ٍت ٚرٌبحز١ت ٚرإلارق٠ت 

 . ٙرإلشورف عٍٝ ق و ِضخٜٛ رٌضٛاة ٚحط٠ٛو ِقوص ح 

 .ُحٕف١  ِٚخ امت لورقرث ِضٍش رٌمض 

 .رٌم١ َ اّ  ٠فٛض ا١ٌٗ ِٓ م ح١ ث ِٓ لبً ع١ّ  رٌى١ٍت 
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 المبول فً المسم

 

 ٌكون :  المسم أنٌشترط فً الطالب الذي ٌمبل فً 

حائزا  على شهادة الدراسة االعدادٌة معززة بتصدٌك من المدٌرٌة العامة للتربٌة فً المحافظة  -

 او على شهادة تعادلها .

للدراسة الصباحٌة وٌسمح للطالب الذي ٌتجاوز عمره  ( عاما  24ٌتجاوز عمر الطالب ) ان ال -

 ( عاما  بالتمدٌم للدراسة المسائٌة .24)

ان الحدود الدنٌا لمعدالت المبول فً الدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة تكون وفك جدول مدخالت  -

 المبول الواردة من الوزارة .

 ان ٌكون ناجحا  فً الفحص الطبً . -

 ٌجوز الجمع بٌن الوظٌفة والدراسة فً الدراسة الصباحٌة . دراسة والان ٌكون متفرغا  لل -

 

 

 

 

, وتمدم كلٌة المستمبل الجامعة  دٌنار 1,611,111 اجور الدراسة الصباحٌة والمسائٌة 

ومنها عوائل  المتعففة مالٌة كبٌره سنوٌا و ذلن عن طرٌك تخفٌض االجور للعوائل  تخفٌضات

الشهداء وكذلن العوائل التً ٌدرس منها اخوٌن او اكثر فً الكلٌة باإلضافة لذلن تعمل على 

 المساعدات والحمالت المستمرة  من السلة الغذائٌة والمبالغ المادٌة .

 

 طلبــــــــــــــــةال

 آلٌة لبول الطلبة

 األجور الدراسٌة والمساعدات المالٌة
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دلٌمٌة وفً جمٌع المؤسسات بالعمل بكافة الدوائر الحسابٌة والت بإمكانٌتهان خرٌج المسم ٌتمتع 

 ونلخص منها اآلتً:

ال ٌُوجد ُمنشأة صناعٌة مهما كان مجالها اإلنتاجً أو الخدمً ، إال وٌوجد  المطاعات الصناعٌة : .1

بها الكثٌر من المناصب الوظٌفٌة المسؤولة عن حسابات هذه الُمنشأة ، وُمتابعة حركتها النمدٌة 

 ر وفى ألسام ُمختلفة من المؤسسة.ُمستموتدفمها المالً ، وتمٌٌمه بشكل 

االكفأ  باعتبارهموهً الوظٌفة األكثر شٌوعا  لخرٌجً لسم الُمحاسبة ،  المصارف والبنون : .2

البنكٌة بكافة أشكالها وأنواعها ، بعد دراساتهم  االلتصادٌةواالكثر لدرة على التعامل مع المفاهٌم 

 م الجامعً .التعلٌالطوٌلة للمجاالت البنكٌة خالل فترة 

مجاالت االموال ، وتحلٌل األسواق ، والبورصة ،  فًأي مؤسسة تعمل  الخدمات المالٌة : .3

 ًفتعمل  التًومؤسسات االوراق المالٌة ، وهٌئات الضرائب ، وغٌرها من المؤسسات 

مناصبها  فًالمالٌة بشكل رئٌسً ، ٌتطلب وجود عدد كبٌر من الُمحاسبٌن  االلتصادٌةالمجاالت 

 .ظٌفٌة الو

الكثٌر من الحاصلٌن على شهادة الُمحاسبة ، ٌُفضلون تطبٌك ما اكتسبوه من  األعمال الحرة : .4

تكون أكثر كفاءة  والتًمعارف مالٌة والتصادٌة اثناء دراساتهم على أعمالهم الحرة والخاصة ، 

 نفس الولت. فًة عملٌة وأكادٌمٌة تحمٌك اهدافها ، ألنها تكون لائمة على خبر فًوسرعة 

 

 

 

ر العمل بالتعلٌم االلكترونً دعت الحاجة الى انشاء عدد ابالتزامن مع جائحة كورونا واستمر

( طالب فً الصف 71-51كبٌر من الصفوف االلكترونٌة وتمسٌم الطلبة بعدد مناسب )

  meet  االلكترونً لكً ٌسمح للتدرٌسً بتمدٌم محاضرة تفاعلٌة مع الطلبة عبر برنامج 

Google  

المدمج و الذي ٌتضمن دراسة  المواد االساسٌة لكل بدء العمل بالتعلٌم  2122-2121و فً عام 

مرحلة بشكل حضوري فً الماعات الدراسٌة فً الكلٌة مع استمرار العمل بالتعلٌم االلكترونً 

 للمواد غٌر االساسٌة .

 

 

 

 

 

 توصٌف عمل الخرٌج    

 

 آلٌة توزٌع الطلبة على الصفوف

 



 WI —522.D13-4.1-01-01رمز الدليل:                                               دلٌل لسم المحاسبة

 

 
 

19 

 

 

 

 

بعد مباشرة التدرٌسٌن بتمدٌم عدد من المحاضرات بدئت االختبارات الٌومٌة من خالل توجٌه 

من اجل  Google formاالسئلة المباشرة للطلبة فً ولت المحاضرة وكذلن عمل نموذج عبر 

اختبار مدى استجابة وتواصل الطالب مع المادة والتدرٌسً وبعد ذلن وضع جدول مركزي 

تحانات الشهرٌة للدراسة الصباحٌة والمسائٌة لكل منها فً ولتها وبنموذج االم ألجراءللمسم 

  اسئلة مغاٌر .

 

 حٌث تكون الٌة التمٌٌم وفك التالً :

 

Quiz الشهر  النشاط

 االول

الشهر 

 الثانً

السعً 

 النهائً

االمتحان 

 النهائً

الدرجة 

 النهائٌة

5% 5% 21% 21% 51% 51% 111% 

 

 

 

 

تدرٌب الطالب خالل اإلجازة الصٌفٌة ٌعتبر أحد أشكال التدرٌب الهادفة إلى تعرٌف الطالب بوالع البٌئة 

العملٌة وما تحتاج إلٌه من جد وانضباط، كما أنه من جهة أخرى ٌتٌح الفرصة لمؤسسات المطاع العام 

، هذا باإلضافة إلى فوائده فٌما ٌتعلك بتوجٌه الشباب والخاص للتعرف على إمكانات الطالب ومهاراتهم

 .نحو االستفادة من اإلجازة الصٌفٌة

 
 أهداف التدرٌب الصٌفً

 إتـاحة الفرصة للطالب لكسب الخبرة العملٌة والتدرٌب لبل التخرج. 

 تعمٌك فهم الطالب للعلوم النظرٌة التً تلموها فً مجال تخصصهم. 

 المسئولٌــة والتمٌـــد بالمواعٌــد توجٌـــه الطالب علـــى تحمل. 

 توجٌـه الطالب على التعامل مع أفراد المجتمع خارج الجامعـة. 

 توجـٌـــه الطالب على احتـرام اآلخرٌن واالستماع إلى آرائهـم. 

 تهٌئـــة الطــالب علـــى إعــــداد وكتابــــة التمارٌر الفنٌــــــــة. 

  وتهٌئته للعمل المٌدانًتطوٌر مهارات الطالب العلمٌة. 

 آلٌة اجراء االمتحانات والتمٌٌم

 

 التدرٌب الصٌفً للطلبةآلٌة    

 



 WI —522.D13-4.1-01-01رمز الدليل:                                               دلٌل لسم المحاسبة

 

 
 

20 

  تزوٌد المؤسسات الصناعٌة بالمعلومات عن نوعٌة الموارد البشرٌة التً ستساهم فً الصناعة

 .مستمبال   والتنمٌة والخدمات 

  إتـاحة الفرصة لتلن المؤسسات تموٌم أداء الطالب أثناء فترة التدرٌب ومعرفة مدى االستفادة منه

 .وتوظٌفه بعــد تخرجـــه

 -:التسجٌل خطوات 
 

  
ٌبدأ التسجٌل للتدرٌب الصٌفً عادة  فً بداٌة شهر نٌسان وٌستمر لنهاٌة شهر اٌار 

 :من الفصل الدراسً الثانً، وفٌما ٌلً خطوات التسجٌل
  

  

  ٌتوجه الطالب الى مسؤول التدرٌب الصٌفً فً الفرع ألخذ كتاب عدم ممانعة الى

 .جهة التدرٌب

  التــدرٌـــب المســــم بعــــدم ممــانعتهـــا فـــً تــدرٌــــب تخـــاطـــب جهــــة

 .الطالــــب

  

 -:التزامات لجنة التدرٌب 

  

تموم لجنة التدرٌب الصٌفً فً المسم بإدارة عملٌة التدرٌب وبالتنسٌك مع لجنة 

التدرٌب الجامعٌة، وتنسٌب مشرفٌن علمٌٌن من السادة التدرٌسٌٌن لألشراف على 

 .الطلبة فً موالع التدرٌب بالتنسٌك مع رئاسة المسم

 

  

 -:مدة التدرٌب 

  
ٌوم للمرحلة الثالثة خالل العطلة الصٌـــفٌة،  03مــدة التدرٌــــب الصٌفـــً هً 

 .على ان ٌتم استكمالها لبل االنتمال الى المرحلة الرابعة
  

 -:التزامات الطالب لبل فترة التدرٌب 

  

  عدم كونه ضمن لائمة الطالب المفصولٌن من الجامعة بعد انتهاء الفصل التأكد من

 . الدراسً الذي ٌسبك فترة التدرٌب الصٌفً

 إنهــاء جمٌــع اإلجــراءات والمتطلبات األكــادٌمٌة والتـً تختلف من لسم إلى آخر. 

 ما ٌلً إنهــاء جمٌـع اإلجـراءات لـدى لجنـة التدرٌـب الصٌفـــً والتـــً تتضمـــن: 

 .استحصال موافمة جهة التدرٌب وفك ما هو مذكور سابما   

استــالم الخطاب الرسمـً الموجـه مـن الجامعــة الـــى جهـة التدرٌب  

وٌتضمن تعرٌفــا بالطالــب وتخصصه واستمارة تموٌمه أثنــاء فترة 

 .التدرٌـب

  والنماذج التً تتعلــك استـالم ملف تعرٌفً ٌتضمن بعض المعلومــات واإلرشــادات

لمعرفـة المتطلبات  بالتدرٌـب الصٌفــً، ومراجعة مسؤول لجنة التدرٌب فً الفرع 

 .األخرى
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 -:التزامات الطالب أثناء فترة التدرٌب 

  

  لضـــاء فتــرة التــدرٌب المـحــــددة لـــــــدى جهـــة التــدرٌب التــً عــٌنت لــــه

علٌهــا مـــن لبــل إدارة التدرٌب الصٌفـــً وعـــدم االنتمــال إلـى أو تمت الموافمــة 

جهة أخرى إال بعــد الحصول علــى موافمـــة رسمٌـــة من كل مــن الجامعـــة 

 .وجهـــة التدرٌـــب

 االلتزام بمـواعــــد وأنظمـــة العمــل لـــدى جهــة التدرٌــب. 

 عناصر الالزمة لكتابــة التمرٌـر النهائــً ٌمــوم الطالب بجمع المعلومات وال

 .للتدرٌــب الصٌفـــً

 

  

 -التزامات الطالب بعد فترة التدرٌب: 

  

مراجعــة مسؤول لجنة التدرٌب الصٌفـً فً الفرع فـً بداٌة الفصل الدراسً 

التمـرٌـر الــذي ٌعمــب فتــرة التدرٌب لمعرفــة تارٌــخ المـوعــد النهائــً لتسلٌــم 

النهـائــً، كما وانه أي تأخٌر فً تسلٌم النسخة النهائٌة للتمرٌر سوف ٌترتب علٌه 

 .حصول الطالب على درجة راسب مما ٌتطلب منه إعادة التدرٌب

  

 -:التزامات جهة التدرٌب 

  

  ًتزوٌــد الطــالب بالوظٌفـــة المناسبة وان ال ٌستغل وجـــود الطــالب فـــ

فً المٌــام بأعمــال روتٌنٌــة لٌس لها عاللة بتخصصه كتوظٌفه  المـــؤسسة

 .الخ… لطباعـــة الكتب الرسمٌة أو مأمور ملفات، أو مترجم

  تحدٌد فترة التدرٌب، وتسمٌة مشرف عملً من لبل الجهة المتدربة على ان ٌكون

 .حاصل على شهادة البكالورٌوس على األلل، وتنظٌم برنامج تدرٌب لكل طالب

 ــــأل استمارة التمٌٌم الخاصة بالطالب المتدرب بعد انتهاء فترة التدرٌب، م

 .وارسالــها الــــى الجامعة

  على المؤسسة أن تعمل على تحمٌك العاللة المستمرة بٌن الجامعة والطالب وان

ٌسمح للمشرف العلمً من الجامعة بزٌارة الطالب بشكل دوري واالطالع على 

 .برنامج التدرٌب

  

  _ م.م حازم دمحم داٌخ   2023-2022للعام الدراسً  مسؤول التدرٌب الصٌفً
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 فً انقطى  انجحٕث انًُشٕرح 

حُ ٔ و ع ا ص١  ِٓ رٌبحٛد ِٓ لبً رٌى اق رٌخ ق٠ضٟ  ٟ رٌمضُ ح١ذ حٕٛعج ِٕٙ  رٌبحٛد 

رٌخطب١م١ت ٚحٛئعج رٌبحٛد عٍٝ ِض ث لّٓ ِضخٛعب ث صىٛا س ٚ و ٌه رٌم ١ٌّت ٚ 

 رٌّح١ٍت ر٠ا  .
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 اعداد الطلبة الممبولٌن و المتخرجٌن

 عدد الطلبة الممبولٌن 

 عدد الطلبة المتخرجٌن

 فً المسم حسب السنوات و الخرٌجٌن اعداد الطلبة الممبولٌن   

 



 WI —522.D13-4.1-01-01رمز الدليل:                                               دلٌل لسم المحاسبة

 

 
 

23 

 اَشطخ االضتذايخ انًُزسح فً انقطى 

ٚرٌضزء ر وبو   2023-2022 حٕٛعج ر ٔ طت ٚ رٌفم ١ٌ ث  ٟ لضُ رٌّح صبت ٌٍم َ رٌ قرصٟ

 ِٕٙ  حووز عٍٝ ِح ٚق ر صخ رِت .
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 البنى التحتٌة

 صور المكاتب االدارٌة للمسم
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بأساسٌات حاسبة، ٌتم تدرٌس المرحلتٌن االولى والثانً  52مختبر الحاسبات : ٌحتوي على 

 واهم التطبٌمات المحاسبٌة على الحاسوب الحاسبة وبرامجها

 

 المختبرات 
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 المرافك الترفٌهٌة )نوادي وساحات خضراء(
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زٌٍ انعبثذٌٍ عجٕد كبظى انحطًٍُ    و.و          

   قطى االحصبء  –كهٍخ االدارح ٔاالقتصبد  –يبرطتٍر         

  دمحم حطٍٍ ربضىد عهً و.

قطى انًحبضجخ  –كهٍخ االدارح ٔاالقتصبد –دكتٕراِ  

حبزو دمحم داٌخو.و   

قطى انًحبضجخ  –كهٍخ االدارح ٔاالقتصبد –يبرطتٍر   

 و.و حطٍٍ حبير كبظى

قطى انًحبضجخ –انكهٍخ انتقٍُخ االدارٌخ–يبرطتٍر   

 

 

 

 

يتم تذكيل لجان الجهدة في األقدام العمسية بجايت كل عام دراسي ججيج تتهلى مدؤولية إدارة ضسان    
الجهدة وتشفيح السهام السهكمة اليها من قبل الديج العسيج السحتخم ومدؤولي شعبة ضسان الجهدة واالعتساد 

ي وتطهيخ مدتهى األداء في كافة الجهانب األكاديسي بهجف تشفيح إجخاءات التقهيم واالعتساد األكاديس
 ونذخ ثقافة الجهدة في القدم الجراسي وتتسثل مهام المجان باآلتي:

 التشديق مع الديج رئيذ القدم العمسي إلنجاز السهام السكمف بها. .1
 فتح ممف شخري باألنذطة العمسية واإلدارية الخاصة بأعزاء الهيئة التجريدية والسهظفين .2
 ميء السمفات التقهيسية لسشدبي القدم العمسي. السداعجة في م  .3
تهثيق مفخدات السشاهج والهصف األكاديسي وحدب السخاحل الجراسية والشعام السعسهل فيه وتحجيثها  .4

 لكل عام دراسي ججيج ومتابعة نذخها في السهقع االلكتخوني.

 ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

 العلمي توصيف عمل لجنة الجودة في القسم
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خالل استسارة تعج من قبل متابعة تشفيح انجاز السشاهج الجراسية وفق نراب السالك التجريدي ومن  .5
 وحجة ضسان الجهدة.

 متابعة سيخ العسمية االمتحانية بهجف تحقيق جهدتها وفق استسارة تعج من قبل وحجة ضسان الجهدة. .6
جسع البيانات واالحرائيات التفريمية عن القدم العمسي وفق استسارة صادرة من شعبة ضسان  .7

 الجهدة واالعتساد األكاديسي 
 االدلة االرشادية ألساليب وقهاعج تطبيق ضسان الجهدة واالعتساد األكاديسي السداعجة في نذخ .8
 اعجاد تقخيخ فرمي وسشهي يتزسن كافة نذاطات القدم العمسي وبسختمف الجهانب. .9

 تحجيث وإنجاز األدلة والهثائق والدجالت البخامجية التخررية لمقدم العمسي.  .11
 (.1كل عام دراسي. استسارة رقم ) العسل عمى استسارة تقييم القدم العمسي نهاية .11
أي مهام أخخى يكمف بها مدؤول الجهدة في القدم من قبل شعبة ضسان الجهدة واالعتساد  .12

 األكاديسي لتعديد دور ضسان جهدة واالعتساد األكاديسي.
 

 

 

 

 

ٌحرص لسم المحاسبة على التواصل واالجابة على جمٌع االستفسارات الخاصة بالكلٌة او المسم حٌث ٌتم 

ذلن بالجهود الذي ٌمدمها الكادر بالتواصل مع الطلبة او غٌرهم عبر المولع الخاص بالمسم او لنوات 

حسٌنً( بجهود مضاعفة التلٌكرام او التلفونات الشخصٌة حٌث ٌعمل ممرر المسم )م.د عز الدٌن كاظم ال

 من اجل ذلن ...

     ACC.MUS.2017@GMAIL.COMالمولع الرسمً الخاص بالمسم 

 

  17817529311رلم ممرر المسم م.د عز الدٌن كاظم الحسٌنً   

Facebook                

  https://www.facebook.com/groups/1571519142942541/?ref=share       

 

                

 الخاتمة: آلٌة التواصل مع المسم

mailto:ACC.MUS.2017@GMAIL.COM
https://www.facebook.com/groups/1571519142942541/?ref=share
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 3037-3030كادر لسم المحاسبة مع السٌد العمٌد  -

 

 

  

 


