
 هذبّر الوإتوز

 ّالزلبثٖ الوذْر الوذبطجٖ -: أّلا 

اعددد ال الذظدددبثبد ال ببه٘دددخ ثيدددْ  الو دددبٗ٘ز  -

 . ال ّل٘خ

الذظبثبد الوزدل٘خ للوصبرف ال بصخ فدٖ لّر  -

 . تالفٖ الفشل الوبلٖ

الزلبثددخ ّالبدد ل٘ك ثوددب الذ ٗثددخ فددٖ  البطددْراد -

 .ٌٗظجن هع الج٘ئخ ال زال٘خ 

ّاللارٗخ ّاهكبً٘خ البغ٘زاد فٖ هذبطجخ الكلف  -

 .تطج٘مِب فٖ الج٘ئخ ال زال٘خ 

 الوذْر الوبلٖ -: ثبً٘با 

الوصبرف البجبرٗخ ّالطداله٘خ لّر  -: الوصبرف -

 .فٖ الٌِْض ثبللبصبل ال زالٖ 

لّر الظ٘بطبد اليدزٗج٘خ ّالهبثدب   -: اليزائت -

اليددزٗجٖ فددٖ ه بلجددخ  السهددخ الوبل٘ددخ فددٖ 

 .ال زاق 

البأهٌ٘٘دخ ّاثزُدب فدٖ تطدْٗز الثمبفخ  -: البأه٘ي -

 .طْق الببه٘ي ال زالٖ

 ت ل٘وبد الوشبركخ

 .ئى ٗبٌبّ  الجذث أد  هْاض٘ع هذبّر الوإتوز -1

 25ّئى ل ٗبجدبّس  A4ٗم م الجذث علدٔ ّرلدخ  -2

 CDصدفذخ ّٗزفددك ه دَ لددزي ل٘دشرٕ هدد ه  

ّث دددو ًدددْ   word officeّعلدددٔ ثزًدددبه  

simplified Arabic. 

الجذدث لدن ٗمد م  ٕ ٗم م الجبدث ت ِد اا ثدأى  -3

جِخ آخدزٓ لاخدل ال دزاق أّ خبرجدَ ّل ٗشٗد  

 .ع ل الوشبرك٘ي عي أثٌ٘ي فٖ كل ثذث

 .ت يع ا ثذبث للبم٘٘ن ال لوٖ -4

تزفدددك ثبلجذدددث خالصدددخ ثدددبللغب٘ي ال زث٘دددخ  -5

ّا ًكل٘شٗخ ثصفذخ ّاد ح ّٗكبت فدٖ أعالُدب 

الجدددبدثْى / عٌدددْاى الجذدددث ّأطدددن الجبددددث 

 .ّال ٌْاى الكبهل

  ّلحهذتْارٗخ 

 .11/3/2116تم م الجذْث كبهلخا لجل  -1

ٗكْى ا عالم ثمجدْ  الوشدبركخ علدٔ الوْلدع  -2

 .31/3/2116ا لكبزًّٖ للو ِ  ثببرٗخ 

 

 

 

 

 

 

 الجزٗ  ا لكبزًّٖ للو ِ 

pgiafs@yahoo.com 

 

 

 الوْلع ا لكبزًّٖ للو ِ 

www.pgiafs.uobaghdad.edu.iq 

 

 

 

 اللجٌخ البذي٘زٗخ

 

 رئ٘ظبا         هْفك عج الذظ٘ي هذو  . ل.أ -

 عيْاا            طبلن عْال ُبلٕ     . ل.م.أ -

 عيْاا    ًيب  رؤّف أدو               . ل.م.أ -

 عيْاا    ُ٘ثن عج ال بلك أطوبع٘ل   . ل.م -

 عيْاا     ّفب  عج ا ه٘ز دظي           . ل.م -

 عيْاا        هذوْل أطوبع٘ل هذو     . ل.م -

 عيْاا      علٖ عج ال ظ٘ن ثبلز            . م -

 عيْاا          أدو  دظي أدو           . م.م -

 طكزتبرٗخ          سٌٗت صبلق ئثزاُ٘ن  . م.م -

  بذي٘زٗخاللجٌخ ال                                        

 

 

 اللجٌخ ال لو٘خ

 

 رئ٘ظبا        علٖ هذو  ثج٘ل     . ل.م.أ -

 عيْاا       دوشح فبئك ُّ٘ت     . ل.م.أ -

 عيْاا     عال  عج الكزٗن ُبلٕ. ل.م.أ   -

 عيْاا     ف٘ذب  عج هللا ٗ مْة   . ل.م.أ -

 عيْاا      خْلخ دظ٘ي دو اى  . ل.م.أ -

 عيْاا   تِبًٖ هِ ٕ عجبص      . ل.م.أ -

 عيْاا           خلْل ُبلٕ عجْل    . ل.م -

 عيْاا         هِب صجبح ئثزاُ٘ن     . ل.م -

 طكزتبرٗخ   هإٗ  دو٘  هج ٕ     . م.م -

   اللجٌخ ال لو٘خ                                       

 

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


                         

 العلميالعالي والبحث وزارة التعليم 

 دجامعت بغدا

 والماليتلمعهد العالي للدراساث المحاسبيت ا

 ٗ م 

لطلجخ  الثبًٖالْطٌٖ الوإتوز 

 ال راطبد ال ل٘ب

 21/4/1027-21 للو ح

  تحت عنوان
الث ا  الوذبطجٖ ّالوبلٖ فٖ "

 "خ هخ الوجبوع

 

 ًجذح عي الو ِ 

تدددن تأطددد٘ض الو ِددد  ال دددبلٖ لل راطدددبد 
للمدددبًْى رلدددن  الوذبطدددج٘خ ّالوبل٘دددخ طجمدددبا 

ُّددددْ هددددزتجو ثجبه ددددخ  1111لظددددٌخ ( 33)
 .ثغ ال

أّ  ه ِددد  عزثدددٖ دكدددْهٖ ٗ ددد  الو ِددد  

 .الشِبلاد الت٘خلل راطبد ال ل٘ب ٗوٌخ 

 ه بللخ                 هذبطت لبًًْٖ  -1
 لل كبْراٍ       كلف ّاللارٗخهذبطت  -2

 ه بللخ             لثلْم عبلٖ هصبرف-3

 لشِبلح            ضزائتلثلْم عبلٖ  -4

 الوبجظب٘ز          ه٘ي ألثلْم عبلٖ ت -5

  -:الزطبلخ

خ هددددخ الصددددٌبعخ الوبل٘ددددخ ّالوذبطددددج٘خ 
  -:ال زال٘خ هي خال  

تمدد ٗن ت لدد٘ن أكددبلٗوٖ ّهٌِددٖ هبو٘ددش  -1
فدددٖ الوجدددبل٘ي الودددبلٖ ّالوذبطدددجٖ 
هدددي أجدددل تدددْف٘ز لدددْح عودددل هٌبجدددخ 

 .ّهظبمزح ّف بلخ
تذم٘دددددك الًظدددددجبم ّالب دددددبّى هدددددع   -2

ه بلدددددف المطبعدددددبد فدددددٖ الجْاًدددددت 
ال لو٘ددخ ّالوٌِ٘ددخ ّرفدد ُب ثبلب صصددبد 

 .الوذبطج٘خ ّالوبل٘خ

 -:الزؤٗب
هْاكجددددخ الوبغ٘ددددزاد الوذل٘ددددخ ّا لل٘و٘ددددخ 
ّال بلو٘ددددخ فددددٖ الوجددددبل٘ي الوذبطددددجٖ 

عددد ال ّتأُ٘دددل خدددزٗ  هإُدددل إلّالودددبلٖ 
 .علو٘با ّعول٘با ثشكل هبو٘ش

 -:ا ُ اف

بصدددد٘٘ي فددددٖ الب صصددددبد  ال هأعدددد  -1
الوذبطدددددجخ المبًًْ٘دددددخ )الوذبطدددددج٘خ 

( ّهذبطددددددددجخ الكلددددددددف ّاإللارٗددددددددخ
الوصددددددبرف )ّالب صصددددددبد الوبل٘ددددددخ 

ثوظددبْٓ ّكفددب ح ( ّاليددزائت ّالبددأه٘ي
عددددبل٘٘ي لظدددد  دبجددددخ الوجبوددددع هددددي 

 .الوالكبد الوإُلخ علو٘با ّعول٘با 
هْاكجدددخ البطدددْراد الذ ٗثدددخ الذبصدددلخ  -2

 رتمددددددب إلفددددددٖ كبفددددددخ الوجددددددبلد ّا
ثوظددبْاُب هددي خددال  رثددو الب صصددبد 

 .الوذبطج٘خ ّالوبل٘خ ثذمل ال ول

عيْٗخ جو ٘خ تطْٗز كل٘بد ئلارح العوب  

 -:ال ّل٘خ

علددددٔ  2112دصددددل الو ِدددد  فددددٖ ال ددددبم 
عيدددددْٗخ جو ٘دددددخ تطدددددْٗز كل٘دددددبد ئلارح 

ُّددددٖ أكجددددز ( AACSB)ا عوددددب  ال ّل٘ددددخ 
جو ٘ددخ فددٖ ال ددبلن لكل٘ددبد ئلارح ا عوددب  

 .الوبذ ح ا هزٗك٘خهمزُب الْلٗبد 

 


