
 قسم المحاسبة

 ٌعانً القطر بشكل عام والمحافظة بشكل خاص من نقص شدٌد فً مخرجات هذا القسم ولما لتلك المخرجات من     

هداف التنمٌة فً شتى مجاالتها , فلقد كان الستحداث هذا القسم رغم االمكانات دور فاعل فً المساهمة فً تحقٌق أ

ول وتم تخرٌج أ 6006س هذا القسم عام تأس , فقدالقائمة لخرٌجً هذا القسمالمحدودة استجابة وتلبٌة لسد الحاجه 

 .6009/6000دورة فً العام الدراسً 

 

  المحاسبة بقسم التعرٌف":اوال

 فً ٌسعى اذ , واالقتصاد االدارة كلٌات فً واالساسٌة المتخصصة العلمٌة االقسام أحد المحاسبة قسم ٌعد         

 ربط همٌةأ من وانطالقا , هدافهوأ لحاجته  وملبٌا   المجتمع بخصائص ارتباطا كثرأ مخرجاته تكون نأ برامجه

 خصوصٌة ذات بمخرجات العمل قطاعات ورفد التنموي المجهود تحقٌق فً فاعلٌته وزٌادة بالواقع القسم مخرجات

 مدار على متطورة علمٌة مناهج لتبنًا جاهد سعىٌ المحاسبة قسم فان , والتدقٌقً والمحاسبً المالً العمل فً مهنٌة

 قطاع خدمة فً المساهمة على قادر خرٌج وتأهٌل اعداد برنامج تعزز وعملٌة تطبٌقٌة جوانب تتخللها سنوات( 4)

 . العمل

 

 القسم هدافأ -":ثانٌا

 . االخرى والقطاعات الدولة لدوائر" علمٌا" اعدادا معدة محاسبٌة اطر تهٌئة -0

 ".واكادٌمٌا" مهنٌا التخرج بعد العمل من ٌمكنهم" اساسٌا" اعدادا الطلبة اعداد -6

 . منها تعانً التً الضعف نقاط وتجاوز المحاسبة مهنة تطوٌر ضرورة فً الطلبة لدى والرغبة الطموح خلق -3

 . المحاسبٌة االنظمة تصمٌم مكانٌةوإ المختلفة المحاسبٌة االنظمة عن مقارنة متخصصة خلفٌة وفٌرت -4

 . المجتمع فً المحاسب بها ٌتمتع ان ٌجب التً المهنة اخالق وإشاعة بث -5

 القومً المستوى على التخطٌط ألغراض قومٌة نظمةأ تطوٌر همٌةأ ستٌعابإ الطلبة الخرٌجٌن من تمكٌن -6

 . المستوى هذا على االقتصادٌة القرارات رصانة على المقدمة المعلومات دقة واثر

 من  اومشاكل معاصرة مواضٌع لمناقشة االختصاص حقل فً والمؤتمرات الدراسٌة والحلقات الندوات اقامة -7

 . العلمً الواقع

 االخرى اوالقطاعات الدولة موظفً اداء كفاءة ورفع وتطوٌر لتدرٌب المستمر التعلٌم دورات فً المساهمة -8

 . لها الطالبة للجهات  المحاسبٌة االستشارات وتقدٌم

 للمشاكل حلوال تقدم التً التطبٌقٌة البحوث على التركٌز مع المتخصصة المحاسبٌة والدراسات البحوث اعداد -9

 . العملٌة

 

  الطلبة تأهٌل -":ثالثا

( المحاسبة قسم) الفنٌة المعاهد خرٌجً من وائلواأل واالدبً العلمً بفرعٌها االعدادٌة الدراسة خرٌجو القسم ٌقبل    

 دراسٌة بمواد" ٌاــوعمل" نظرٌا الطالب وتأهٌل دادـــاع فٌها ٌتم تقوٌمٌة نواتـس( 4) مــالقس فً ةـــالدراس دةـم وان ,

 والتً للطالب والمهارٌة الذهنٌة القدرات تطوٌر الى خاللها من تسعى الدراسٌة المراحل مدار على وساندة تخصصٌة

  . المعرفً التخصص فً النوعً الجانب تعزٌز شأنها من

 



 الخــرٌـج توصٌـف -:  رابعا

على  الخرٌج مواصفات وتشمل الخاص والقطاع الدولة دوائر فً وتدقٌقه مالٌه بوظائف المحاسبة قسم خرٌج ٌعٌٌن   

 : االتً

 العام القطاع لمنظمات والتدقٌقً المالً العمل فً استخدامها وامكانٌة المحاسبٌة والتطبٌقات المفاهٌم استٌعاب ـ0

   .والخاص

 والتقارٌر والدراسات البحوث اعداد فًإعتمادها  من ٌمكنه الذي بالشكل العلمً البحث واسالٌب بمفاهٌم  اإلحاطة ـ6

 . االختصاص حقل فً

 .والتدقٌقً المالً النشاط ممارسة فً البٌانات وقواعد الحاسوب توظٌف ـ3

  التنفٌذ فً السرعة ٌضمن بما  المالٌة  والقرارات التعلٌمات وتنفٌذ انسٌابٌة لضمان المالٌة العملٌات  جدولة ـ4 

  . المتاحة الطاقة ل استغالو

 . الخاص والقطاع  الدولة دوائر فً الحسابً العمل ات اجراء وتنظٌم المحاسبٌة السجالت مسك ـ5

 . العمل مجالها فً واستخدام المحاسبٌة المعلومات مٌوتنظ بأسالٌب االحاطة ـ6

  نتائجها وتفسٌر مطابقتها على والعمل النتٌجة وحسابات المالٌة الكشوفات واعداد تخطٌط عملٌة فً المشاركة ـ7

  .االنحرافات تالفً على للعمل

 1027/ 1026سابعا: الكادر التدرٌسً للقسم للعام الدراسً 

 

 

 6007-6006المخطط اقامتها للعام الدراسً ثامنا: الندوات 

 التارٌخ مكان انعقادها عنوان الندوة ت

 جودة ذات محاسبٌة معاٌٌر صٌاغة نحو 0
 العراق فً عالٌة

القاعة الكبرى كلٌة 
 الطب البٌطري

00/0/6007 

 

 االختصاص الجامعة الشهادة االسم الثالثً اللقب العلمً

 محاسبة مالٌة المستنصرٌة دكتوراه عوض خلف دلف علً العٌساوي استاذ مساعد

 محاسبة مالٌة بغداد دكتوراه حكمت حمد حسٌن علً الهٌتً استاذ مساعد

 محاسبة تدقٌق بغداد دكتوراه نوري محمود احمد ابراهٌم الصبٌحً مدرس

 محاسبة مالٌة بغداد ماجستٌر عادل حسٌن علً خلف الجنابً مدرس 

 اقتصاد قٌاسً االنبار ماجستٌر وسام حسٌن علً حسٌن العلٌاوي مدرس

 محاسبة تكالٌف بغداد ماجستٌر محمد راضً عبد الكاظم مدرس مساعد

 ادارة مصارف   المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة ماجستٌر هند سلمان إلٌاس خضر الطائً  مدرس مساعد

 محاسبة مالٌة بغداد ماجستٌر علً عبدالرحمن سعٌد مدرس مساعد

 علوم سٌاسٌة بغداد ماجستٌر سطام محمد رزٌج شاكر مدرس مساعد

 ادارة االعمال ال البٌت /االردن ماجستٌر مناف عبدالمطلب احمد البٌاتً  مدرس مساعد

 محاسبة مالٌة بغداد ماجستٌر مصطفى عبدالقادر سوٌد مدرس مساعد

 محاسبة تكالٌف ال البٌت /االردن ماجستٌر ناصر طالب شرٌف مدرس مساعد



 

 

 6007-6006الدراسً تاسعا: الدورات المخطط اقامتها  خالل العام  

 التارٌخ مكان اقامتها عنوان الدورة ت

 5/0/6007-6 مركز التدرٌب واالرشاد الزراعً الرقابة والتدقٌق المالً 0

 

 

 

 

 

  

 

 

 


