
 محاَر المإذمز

 َالزلاتٓ المحُر المحاسثٓ -: أَلا 

األساااالٕة َالرمىٕااااخ الحذٔصاااح  ااآ م اااا   -

 اآ الحاا    المحاسااثح َالرااذلٕك َأشزٌااا

 .اللرصادْ 

دَر معإٔز المحاسثح َالرذلٕك  آ األحا    -

 .اإلدارْ َمحارتح الفساد

دَر األسااالٕة الحذٔصااح  اآ محاسااثح ال  اا   -

كفااا ج أدا  المعاتاااخ َاإلدارٔااح  اآ ذماأُ  

 .األلرصادٔح

 المحُر المالٓ -: شاوٕاا 

ذعُٔز أدا  شزكاخ الرأمٕه العزالٕح  -: الرأمٕه -

لرمااااذٔ  المشٔااااذ مااااه الحمأااااح الرأمٕىٕااااح 

 .لرصادٔحلَالمساٌمح  ٓ الرىمٕح ا

ذعُٔز الىظاا  الضازٔثٓ العزالآ  -: الضزائة -

لرحمٕاااك المشٔاااذ ماااه اإلٔااازاداخ َالعذالاااح 

 .الضزٔثٕح

دَر ال ٍااس المصاز ٓ العزالآ  -: المصاار  -

 . ٓ ذعُٔز األلرصاد الُطىٓ

 ذع ٕماخ المشاركح

ئن ٔرىااااَ  الثحاااس أضاااذ مُا ااإ  محااااَر  -1

 .المإذمز

 25َئن ل ٔر اَس  A4ٔمذ  الثحس ت ّ َرلح  -2

 CDحفحح َٔز ك معً لاز  لٕاشرْ ماذم  

َتخاااظ واااُ   word officeَت اااّ تزواااام  

simplified Arabic. 

الثاضس ذعٍذاا تأن الثحس لا  ٔماذ  ألْ ٔمذ   -3

جٍح آخزِ داخل العزاق أَ خارجاً َل ٔشٔاذ 

 .تذد المشاركٕه ته أشىٕه  ٓ كل تحس

 .ذخض  األتحاز ل رمٕٕ  الع مٓ -4

ذز اااك تالثحاااس خ حاااح تاااال  رٕه العزتٕاااح  -5

َاألو  ٕشٔح تصفحح َاضذج َٔ رة  ٓ أت ٌا 

الثاااضصُن / تىااُان الثحااس َأساا  الثاضااس 

 .ال امل َالعىُان

 محذَدجذُارٔخ 

ذماااااذ  الثحاااااُز كام اااااحا  ااااآ أَ لثااااال  -1

22/3/2216. 

ٔ ُن األت   تمثُ  المشاركح ت ّ المُلا   -2

 .12/4/2216األل رزَوٓ ل معٍذ ترارٔخ 

 

 

 

 

 

 

 

 الثزٔذ األل رزَوٓ ل معٍذ

pgiafs@yahoo.com 

 

 

 المُل  األل رزَوٓ ل معٍذ

www.pgiafs.uobaghdad.edu.iq 

 

 ال  ىح الرحضٕزٔح

 

 رئٕساا      مُ ك تثذالحسٕه محمذ . د. .أ -

 تضُاا        ضسٕه تاشُر جثز         . د. .أ -

 تضُاا     ت   تثذال زٔ  ٌادْ        . د. .أ -

 تضُاا     وضا  رؤَ  أضمذ              . د. .أ -

 تضُاا    ٌٕص  تثذالخالك أسماتٕل   . د.  -

 تضُاا     َ ا  تثذاألمٕز ضسه           . د.  -

 تضُاا       محمُد أسماتٕل محمذ    . د.  -

 تضُاا      ت ٓ تثذالعظٕ  تالز            .   -

 تضُاا          أضمذ ضسه أضمذ          .  .  -

 س زذارٔح        سٔىة حادق ئتزإٌ   .  .  -

  رحضٕزٔحال  ىح ال                                       

 

 ال  ىح الع مٕح

 

 رئٕساا      ت ٓ محمذ ش ٕل     . د. .أ -

 تضُاا  ضمشج  ائك ٌَٕة       . د. .أ -

 تضُاا   سال  تُاد ٌادْ       . د. .أ -

 تضُاا      محمذ ت ٓ ئتزإٌ     . د.أ -

 تضُاا    ٕحا  تثذهللا ٔعمُب   . د. .أ -

 تضُاا    خُلح ضسٕه ضمذان  . د. .أ -

 تضُاا        خ ُد ٌادْ تثُد    . د.  -

 تضُاا         مٍا حثا  ئتزإٌ      . د.  -

 س زذارٔح  مإٔذ ضمٕذ م ذْ     .  .  -

   ال  ىح الع مٕح                                     

 

mailto:pgiafs@yahoo.com
http://www.pgiafs.uobaghdad.edu.iq/


                         

 والبحث العلميالعالي وزارة التعليم 

 دجامعت بغدا

 والماليتلمعهد العالي للدراساث المحاسبيت ا

 ٔعمذ

 الع تٓ الُطىٓ األَ المإذمز 

 02/4/0222-02 ل مذج

  ذحد تىُان
تالثحس الع مٓ ورع   الّ مسرمثل "

 "أ ضل ل عزاق

 

 وثذج ته المعٍذ

ذااا  ذأسااإه المعٍاااذ العاااالٓ ل ذراسااااخ 
ل ماااوُن رلاا  المحاسااثٕح َالمالٕااح طثماااا 

ٌَاااُ مااازذثظ ت امعاااح  1111لساااىح ( 33)

 .ت ذاد

أَ  معٍاااذ تزتااآ ض اااُمٓ ٔعاااذ المعٍاااذ 

 .الشٍاداخ الذٕحل ذراساخ الع ٕا ٔمىح 

 معادلح                محاسة لاوُوٓ  -1
 ل ذكرُراي      ك   َالدارٔحمحاسة  -2
 معادلح             دت ُ  تالٓ مصار -3
 لشٍادج             زائةدت ُ  تالٓ  -4
 الماجسرٕز          مٕه أدت ُ  تالٓ ذ -5

  -:الزسالح

خذمااااح الصااااىاتح المالٕااااح َالمحاسااااثٕح 

  -:العزالٕح مه خ   

ذمااااذٔ  ذع اااإ  أكااااادٔمٓ َمٍىاااآ  -1
مرمٕاااااش  ااااآ الم اااااالٕه الماااااالٓ 
َالمحاساااثٓ ماااه أجااال ذاااُ ٕز لاااُج 

 .تمل مىر ح َمسرمزج َ عالح
ذحمٕااااك الوساااا ا  َالرعاااااَن ماااا    -2

مخر اااا  المعاتاااااخ  اااآ ال ُاوااااة 
الع مٕااااااااح َالمٍىٕااااااااح َر ااااااااذٌا 

 .تالرخصصاخ المحاسثٕح َالمالٕح

 -:الزؤٔا

مُاكثاااح المر ٕااازاخ المح ٕاااح َاألل ٕمٕاااح 
َالعالمٕااااح  اااآ الم ااااالٕه المحاسااااثٓ 

تاااذاد َذإٌٔااال خااازٔ  مإٌااال إلَالماااالٓ 

 .ت مٕاا َتم ٕاا تش ل مرمٕش

 -:األٌذا 

رصاااإٕه  اااآ الرخصصاااااخ خاد مأتااااذ -1
المحاساااااثح الماوُوٕاااااح )المحاساااااثٕح 

( َمحاساااااااثح ال  ااااااا  َاإلدارٔاااااااح
المصاااااار  )َالرخصصااااااخ المالٕاااااح 
تمساااااارُِ ( َالضاااااازائة َالرااااااأمٕه

َكفااا ج تااالٕٕه لسااذ ضاجااح الم رماا  
 .مه الم كاخ المإٌ ح ت مٕاا َتم ٕاا 

مُاكثاااح الرعاااُراخ الحذٔصاااح الحاحااا ح  -2
 رذماااااا إل ااااآ كا اااااح الم اااااالخ َا

تمساارُاٌا مااه خاا   رتااظ الرخصصاااخ 

 .المحاسثٕح َالمالٕح تحمل العمل

تضُٔح جمعٕح ذعُٔز ك ٕاخ ئدارج 
 -:التما  الذَلٕح

ت اااّ  2212ضصااال المعٍاااذ  ااآ العاااا  
تضاااأُح جمعٕااااح ذعاااأُز ك ٕاااااخ ئدارج 

ٌَااآ أكثاااز ( AACSB)األتماااا  الذَلٕاااح 
جمعٕااح  اآ العااال  ل  ٕاااخ ئدارج األتمااا  

 .المرحذج األمزٔ ٕحممزٌا الُلٔاخ 

 


