
 هحبّر الوإتوز

 ّالزقبثٖ الوحْر الوحبطجٖ -:أّلا 

هتطلجبد تجٌٖ الوؼبٗ٘ز الوحبطبج٘خ الذّل٘بخ ّالثب ؽ  -

 .الوبلٖ فٖ الج٘ئخ الؼزاق٘خ 

التشام التبذق٘  الحوبْهٖ لوؼببٗ٘ز التبذق٘  الذّل٘بخ  -

 .وحبفظخ ػلٔ الهْال الؼبهخ لل

الفبز   –اُو٘خ تقٌ٘بد ادارح الولفخ ثبلج٘ئخ الؼزاق٘خ  -

 . ّالتحذٗبد

 الوحْر الوبلٖ -:حبً٘با 

  -:الوصبرف -

دّر الجٌك الوزكشٕ الؼزاقبٖ ّالوصببرف فبٖ تطبْٗز  -

 الخذهبد الوصزف٘خ

 -:الضزائت -

دّر الضزٗجخ ّالِ٘ئبد الضزٗج٘خ فبٖ دػبن الٗبزاداد   -

 الؼبهخ الظ٘بدٗخ ّتطْٗز القتصبد الْطٌٖ

 -:التأه٘ي -

قطبع التأه٘ي ّاحبزٍ فبٖ هلببل التٌو٘بخ القتصببدٗخ  -

 ّدػن قطبػبد الذّلخ الوحتلفخ 

 تؼل٘وبد الوشبركخ

 .ئى ٗتٌبّل الجحج أحذ هْاض٘غ هحبّر الوإتوز -1

 25ّئى ل ٗتلببببّس  A4ٗقبببذم الجحبببج ػلبببٔ ّرقبببخ  -2

ّػلبٔ  CDصفحخ ّٗزف  هؼَ قز  ل٘بشرٕ هبذه  

 simplifiedّثخبببظ ًبببْع  word officeثزًببببه  

Arabic. 

ٗقذم الجبحج تؼِذاا ثبأى الجحبج لبن ٗقبذم هٕ  ِبخ  -3

آخبببزٓ داخبببا الؼبببزاه أّ خبر بببَ ّل ٗشٗبببذ ػبببذد 

 .فٖ كا ثحجح حخ الوشبرك٘ي ػي 

 .تخضغ اهثحبث للتق٘٘ن الؼلوٖ -4

تزف  ثبلجحج خ صخ ثببللتت٘ي الؼزث٘بخ ّاهًول٘شٗبخ  -5

ثصفحخ ّاحبذح ّٗوتبت فبٖ أػ ُبب ػٌبْاى الجحبج 

 .ّالؼٌْاى الوبهاالجبحخْى / ّأطن الجبحج 

 هحذّدحتْارٗخ 

 .22/3/2219تقذم الجحْث كبهلخا قجا  -1

ٗوببْى اهػبب م ثقجببْل الوشبببركخ ػلببٔ الوْقببغ  -2

 .12/4/2219اهلوتزًّٖ للوؼِذ ثتبرٗخ 
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(4410301077+964 - ) 

www.pgiafs.uobaghdad.edu.iq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحض٘زٗخالللٌخ 

 رئ٘ظبا       طبلن ػْاد ُبدٕ          . د.م.أ -

 ػضْاا     ّفبء ػجذاهه٘ز حظي        . د.م.أ -

 هحوْد أطوبػ٘ا هحوذ       ػضْاا . د.م.أ -

 ػضْاا           تِبًٖ هِذٕ ػجبص  . د.م.أ -

 ػضْاا                اثزاُ٘ن هحوْدفبئشح . م.أ -

 ػضْاا   ُ٘خن ػجذالخبل  أطوبػ٘ا   . د.م -

 ػضْاا             هِب صجبح ئثزاُ٘ن       . د.م -

 ػضْاا                 حٌبى ػجذهللا حظي. د.م -

 ػضْاا                     ػلٖ شبكز هحوْد. م -

 ػضْاا                     ُبلخ فبضا حظ٘ي. م -

 ػضْاا         ػلٖ ػجذالؼظ٘ن ثبقز          . م -

 ػضْاا                     ًْر ػلٖ طلوبى. م.م -

 ػضْاا                    هِب ػبدل ػجذهللا. م.م -

 ػضْاا                احوذ حظ٘ي راضٖ. م.م -

 طوزتبرٗخ الللٌخالتحض٘زٗخ  سٌٗت صبده ئثزاُ٘ن. م.م -

 

 

 الللٌخ الؼلو٘خ

 رئ٘ظبا   ػلٖ هحوذ حل٘ا         . د.م.أ -

 ػضْاا   ػ ء ػجذالوزٗن ُبدٕ     . د.م.أ -

 ػضْاا             ػبهز هحوذ طلوبى. د.أ -

 ػضْاا               حبئز صجزٕ هحوْد. د.أ -

 ػضْاا                   ث٘ذاء طتبر لفتَ. د.أ -

 ػضْاا     حوشح فبئ  ُّ٘ت       . د.م.أ -

 ػضْاا    طؼذ طلوبى ػْاد       . د.م.أ -

 ػضْاا    ف٘حبء ػجذهللا ٗؼقْة    . د.م.أ -

 ػضْاا    خْلخ حظ٘ي حوذاى    . د.م.أ -

 ًضبل رؤّف أحوذ            ػضْاا . د.م.أ -

 ػضْاا        فزُْدصج٘حخ ثزساى . د.م.أ -

 ػضْاا     خلْد ُبدٕ ػجْد        . د.م.أ -

 ػضْاا                 اٗوبى حظ٘ي داّد. م -

 ثلظن حظ٘ي رُ٘ف             ػضْاا . م    -

 طوزتبرٗخ الللٌخ الؼلو٘خهإٗذ حو٘ذ هلذٕ   . م -

mailto:pgiafs@yahoo.com
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 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 دجامعت بغدا

لمعهد العالي للدراساث المحاسبيت ا

 والماليت

 ٗؼقذ

لطلجخ  لزاثغاالْطٌٖ الوإتوز 
 الذراطبد الؼل٘ب

 42/2/4029-42 للمدة
 تحت عنوان

 "ثبلؼلن ّالؼوا تزتقٖ الشؼْة"

 

 ًجذح ػي الوؼِذ

الؼببببلٖ للذراطببببد تبببن تأطببب٘ض الوؼِبببذ 
الوحبطبببج٘خ ّالوبل٘بببخ طجقببببا للقببببًْى رقبببن 

ُّببببْ هببببزتجظ ثلبهؼببببخ  1999لظببببٌخ ( 33)

 .ثتذاد

أّل هؼِبببذ ػزثبببٖ حوبببْهٖ ٗؼبببذ الوؼِبببذ 

 .الشِبداد الت٘خللذراطبد الؼل٘ب ٗوٌح 

 هؼبدلخ                هحبطت قبًًْٖ  -1
 للذكتْراٍ       كلف ّالدارٗخهحبطت  -2

 هؼبدلخ            هصبرفدثلْم ػبلٖ -3

 لشِبدح             دثلْم ػبلٖ ضزائت-4

 الوب ظت٘ز            ه٘ي أدثلْم ػبلٖ ت-5

  -:الزطبلخ

خذهببببخ الصببببٌبػخ الوبل٘ببببخ ّالوحبطببببج٘خ 
  -:الؼزاق٘خ هي خ ل 

تقببذٗن تؼلبب٘ن أكبببدٗوٖ ّهٌِببٖ هتو٘ببش  -1
فبببٖ الولببببل٘ي الوببببلٖ ّالوحبطبببجٖ 
هبببي أ بببا تبببْف٘ز قبببْح ػوبببا هٌتلبببخ 

 .ّهظتقزح ّفؼبلخ
تحق٘ببببب  الًظبببببلبم ّالتؼببببببّى هبببببغ   -2

هختلبببببف القطبػببببببد فبببببٖ اللْاًبببببت 
الؼلو٘ببخ ّالوٌِ٘ببخ ّرفببذُب ثبلتخصصبببد 

 .الوحبطج٘خ ّالوبل٘خ

 -:الزؤٗب
هْاكجببببخ الوتت٘ببببزاد الوحل٘ببببخ ّاهقل٘و٘ببببخ 
ّالؼبلو٘ببببخ فببببٖ الولبببببل٘ي الوحبطببببجٖ 

ػبببذاد ّتأُ٘بببا خبببزٗ  هإُبببا إلّالوببببلٖ 
 .هتو٘شػلو٘با ّػول٘با ثشوا 

 -:اهُذاف

تصبببب٘٘ي فببببٖ التخصصبببببد خأػببببذاد ه -1
الوحبطبببببجخ القبًًْ٘بببببخ )الوحبطبببببج٘خ 

( ّهحبطببببببببجخ الولببببببببف ّاإلدارٗببببببببخ
الوصبببببببرف )ّالتخصصبببببببد الوبل٘ببببببخ 

ثوظببتْٓ ّكفبببءح ( ّالضببزائت ّالتببأه٘ي
ػبببببل٘٘ي لظببببذ حب ببببخ الولتوببببغ هببببي 

 .الو كبد الوإُلخ ػلو٘با ّػول٘با 
هْاكجبببخ التطبببْراد الحذٗخبببخ الحبصبببلخ  -2

رتقبببببببء إلخ الولبببببببلد ّافببببببٖ كبفبببببب
ثوظببتْاُب هببي خبب ل رثببظ التخصصبببد 

 .الوحبطج٘خ ّالوبل٘خ ثحقا الؼوا

ػضْٗخ  وؼ٘خ تطْٗز كل٘بد ئدارح الػوبل 

 -:الذّل٘خ

ػلببببٔ  2212حصببببا الوؼِببببذ فببببٖ الؼبببببم 
ػضبببببْٗخ  وؼ٘بببببخ تطبببببْٗز كل٘ببببببد ئدارح 

ُّببببٖ أكجببببز ( AACSB)اهػوبببببل الذّل٘ببببخ 
 وؼ٘ببخ فببٖ الؼبببلن لول٘بببد ئدارح اهػوبببل 

 .هقزُب الْلٗبد الوتحذح اههزٗو٘خ

 


