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مقدمة

بٓررةل نررنتيلَةٛتررسلنةجسئررّلنتةتلررسل ٕزَٔررةلتًررسلَظررس للنهلةنررسل نظررة ُةتٛسل نةررٙل

ٔنًٕ  نررسل نلةنررسل نئرر س زٚسل نةررٙلًَررسلبٓررةلتررىلتلٕٚررمل نةجهررٛىل ررٙل نً ظعررة ل

. نةجهًٛٛسليٍل نةجهٛىل نةقهٛد٘ل نٗل نةجهٛىل ننكةسَٔٙل

 ن ةسَٔٙلٔ نيةلةَرة لَس قلنكىلأْىليعةًْة ليجٓدَةلعهٗليعةٕٖلإي زةل نةجهٛىل

.2020/2019 ننكةسَٔٛسل نُٓةتٛسلنهدٔزل نٔللنهجةول ندز ظٙل

 نًدزجررسلأظررًةتٓىلتشرركٛملنتُررسل نيةلةَررة ل ننكةسَٔٛررسلٔتةررانةليررٍل نعررةيةلتررىل

-:أيَةِ

 ٛلةءلعندهللالٚجقٕب. ي.أ -:زتٛطلقعىل ندز ظة ل نًلةظنٛس

بٛد ءلظةةزلنفةّ. ي.أ -:زتٛطلقعىل ندز ظة ل نًةنٛس

حعٍعند نيٛسلٔ ةءل. ي.و.أ -:يجةٌٔلعًٛدل نًجٓد

نتُسلظةَدة/  نعٛدةلأَعةولدمحملظهًةٌل -:ٔ نًجهٕيةتٛس نعتوليع ٔنسلٔحدةل

نتُسلظةَدة/  نعٛدةليُٚةلحعٍلعنةضل -: هٛسل نةسبٛسلبُة ل ٙلجةيجسلبغد ي



أنشاء الصفوف األلكترونية في

Google classroom

أستخدام الصفوف 
األلكترونية المساعدة في 
Google classroom  

 Telegramمنها 

أستخدام منصة

  Google Meet 

للتواصل بين األساتذة 
والطلبة

انتطبيقبث انًعتًذة في انتعهيى األنكتروني



وخالل فترة جائحة كورونا عمد المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة فً تجوال التزامناً مع اإلجراءات الولائٌة والصحٌة خالل فترة حظر 
لكترونً األجتماعات الكترونٌة ترتبط بالتعلٌم أجامعة بغداد عدة 

منالشة لاأللكترونً لمجلس جامعة بغداد فتراضً األحضور عمٌدة المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة األستاذ الدكتورة فٌحاء عبدهللا ٌعموب األجتماع 

التموٌم الجامعً وأستكمال السنة الدراسٌة ومنالشة المنصات المعتمدة وكذلن األسئلة والتولٌتات المناسبة

كترونٌة األوالمنصات لكترونً األلمسم الدراسات المالٌة عن التعلٌم فتراضٌة أمحاضرة سماعٌل أنظم التدرٌسً فً المعهد االستاذ المساعد الدكتور محمود 

وآلٌة العمل بها

التعلٌم حول األول لعمٌدة المعهد األستاذ الدكتورة فٌحاء عبدهللا ٌعموب مع أساتذة المعهد حول توجٌهات الوزارة والجامعة لكترونً األاللماء األفتراضً 

عن لضاٌا األلسام العلمٌة والطلبة  فضالً   لكترونًاأل

المسملتدرٌسًٌ لسم الدراسات المحاسبٌة لمنالشة بحوث الطلبة وأمور تخص لكترونً األاألجتماع 

لرئٌسة لسم الدراسات المالٌة األستاذ الدكتورة بٌداء ستار لفتة مع الطلبة فً مرحلة التدرٌب ولامت بتوجٌههم بشان أستثمار لكترونً األاللماء األفتراضً 

المستجدات فً أختصاصاتهم لألستفادة فً أختٌار عناوٌن البحوث مستمبالً خر آعلى طالع نترنت واإلاألهذه الفترة من البحث فً 

المستخدمة لكترونٌة األمن لبل رئٌسة لسم الدراسات المالٌة األستاذ الدكتورة بٌداء ستار لفتة من خالل الدخول الى الرسائل لكترونٌة األمتابعة المحاضرات 

المحاضرات ومدى التفاعل مع الطلبة بناءاً على توجٌهات الجامعة وعمٌدة المعهد على سٌر أجراءطالع لإلمن لبل تدرٌسًٌ المسم 

لتزوٌدهم بالتعدٌالت على مباحث الفصوللكترونٌاً ألتدرٌسًٌ لسم الدراسات المالٌة لطلبة المسم فً مرحلة الكتابة لكترونٌة األالمتابعة 

راسات المحاسبٌة الداألجتماع األلكترونً لعمٌدة المعهد األستاذ الكتورة فٌحاء عبدهللا ٌعموب مع أساتذة المعهد ألعالن النتائج األلكترونٌة لطلبة لسمً 

2020/2019والمالٌة للعام الدراسً 

األلكترونًأختٌار منصة التعلٌم  فً األجتماع وتملعمٌدة المعهد األستاذ الدكتور فٌحاء عبدهللا ٌعموب مع أساتذة المعهد لكترونً األاألجتماع 

(Google Classroom)  وتم عمل نموذج لألسئلة األمتحانٌة حسب ما لررته وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وتوزٌعه على تدرٌسًٌ المعهد وتم

ولسم الدراسات المالٌة بتخصصاته ( المحاسبة المانونٌة ومحاسبة الكلف واإلدارٌة)األمتحانات األلكترونٌة لمسم الدراسات المحاسبٌة بتخصصٌه  داولجأعداد 

(المصارف والضرائب والتأمٌن)

لألمتحانات األلكترونٌة ستعدادهمعمل أختبار تجرٌبً ألكترونً من لبل لجنة األمتحانات األلكترونٌة مع طلبة المعهد أل



األنكترونياننشبطبث انعهًيت انتي قذيهب يعهذنب خالل فترة انتعهيى 

المحاضرنوع التطبٌكالفئة المستفٌدةالجهة المشاركةعنوان الورشة والدورة

الدورة التدرٌبٌة األلكترونٌة 

المؤهلة لطلبة الدراسات العلٌا )

(فً مرحلة البحث 

طلبة مرحلة البحث 

لمسمً الدراسات 

المحاسبٌة والمالٌة

Google Meetالمعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة/بٌداء ستار لفته . د.أ

كلٌة االعالم/نبٌل دمحم سلمان . د.أ

كلٌة هندسة الخوارزمً/علً حسٌن التمٌمً . د.م.أ

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة/حمزة فائك وهٌب . د.م.أ

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة/هالة فاضل حسٌن. د.م.أ

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة/ هٌثم عبدالخالك أسماعٌل. د.م

لكترونٌة األالدورة التدرٌبٌة 

آلٌات أختٌار الموضوع )

  (العلٌاالبحثً لطلبة الدراسات 

طلبة مرحلة البحث 

لمسمً الدراسات 

المحاسبٌة والمالٌة

Google Meetالمعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة/ بٌداء ستار لفته. د.أ

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة/حمزة فائك وهٌب . د.م.أ

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة/ هٌثم عبدالخالك أسماعٌل. د.م

كلٌة هندسة الخوارزمً/علً حسٌن التمٌمً . د.م.أ

الحلول )لكترونٌة األالورشة 

والمعالجات الوالعٌة لمواجهة 

تداعٌات األنخفاض الحاد 

(ألسعار النفط

مركز أبن سٌنا للتعلٌم 

جامعة بغداد -لكترونًاأل
والبنن وزارة المالٌة 

المركزي

Google Meetمظهر دمحم صالح.المستشار المالً لرئٌس الوزراء د

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة/ سعد سلمان المعٌنً. د.م.أ

تحدٌد )لكترونٌة األالورشة 

األحتٌاجات التدرٌبٌة لشركات 

التأمٌن وفك المواصفة 

المٌاسٌة

ISO10015:2019)

مركز التدرٌب المالً 

والمحاسبً ودٌوان التأمٌن 

وشركة التأمٌن العرالٌة 

وشركة التأمٌن الوطنٌة 

وشركة أعادة التأمٌن العرالٌة

الجهات المسؤولة عن 

تموٌل الموازنة ودٌوان 

التأمٌن وشركات التأمٌن 

واألساتذة والطلبة

Zoom ًمدٌر عام مركز التدرٌب المالً والمحاسب

مدٌر عام شركة التأمٌن العرالٌة/أحمد جواد الدهلكً . د

رئٌس دٌوان التأمٌن /السٌدة ناجحة عباس 

مدٌر عام شركة التأمٌن الوطنٌة/السٌدة أسراء صالح 

عمٌدة المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة/فٌحاء عبدهللا ٌعموب . د.أ

نائب نمٌب المحاسبٌن والمدلمٌن العرالٌٌن وعضو مجلس مركز /موفك شكاره . د

التدرٌب المالً والمحاسبً

خبراء فً مجال التأمٌن/السٌد سعٌد مٌرزه والسٌد عبدالرسول عباس 

حول )لكترونٌة األالورشة 

 )كٌفٌة أعداد نموذج األسئلة

أساتذة لسمً الدراسات 

المحاسبٌة والمالٌة

Google Formعمٌدة المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة/ فٌحاء عبدهللا ٌعموب . د.أ

عدةلأَش سلعهًٛسلٔٔزغلعًملعنسل نة نٛقة ل ننكةسَٔٛسل نًةةحسلحٛثلتىلل2020/2019قدول نًجٓدل نجةنٙلنهدز ظة ل نًلةظنٛسلٔ نًةنٛسلختلل نفظمل ندز ظٙل ن ةَٙلنهجةول ندز ظٙل

. نةجةٌٔلبٍٛلجٓة ليةجديةلنَتةشلْرِل نَش س



نكترونياألاننشبطبث انعهًيت انتي قذيهب يعهذنب خالل فترة انتعهيى 



(المرحلة األولى)تخصص المحاسبة المانونٌة 

أسم الصفأسم األستاذ

1/رلابة وتدلٌك صالح نوري خلف. د

المحاسبة المالٌةسعد سلمان عواد. د.م.أ

محاسبة الكلفةفائزة إبراهٌم محمود. م.أ

النظرٌة األلتصادٌةبشٌر علوان حمد. د.م.أ

لراءات محاسبٌة باللغة األنكلٌزٌةسناء شمس الدٌن. د

أحصاء وأسالٌب كمٌةمحمود أسماعٌل دمحم. د.م.أ

(المرحلة الثانٌة)تخصص المحاسبة المانونٌة 

2/رلابة وتدلٌك خولة حسٌن حمدان. د.أ

المحاسبة المالٌة المتوسطةصبٌحة برزان فرهود. د.أ

المحاسبة الحكومٌة والنظام المحاسبً عصام حمٌد داخل.د

الموحد

إدارة أعمالبٌداء ستار لفته. د.أ

التشرٌعات المانونٌة والمالٌةحمزة فائك وهٌب. د.م.أ

تطبٌمات على الحاسوبمحمود أسماعٌل دمحم. د.م.أ

(المرحلة الثالثة)تخصص المحاسبة المانونٌة 

رلابة وتدلٌك متمدمةخولة حسٌن حمدان. د.أ

المحاسبة المالٌة المتمدمةسعد سلمان عواد. د.م.أ

محاسبة الكلفة المتمدمةثائر صبري محمود. د.أ

نظم محاسبٌة متخصصةعصام حمٌد داخل.د

المالٌة المتمدمةدارة اإلعماد دمحم علً. د.أ

محاسبة ضرٌبٌةسالم عواد هادي. د.أ

(المرحلة الرابعة)تخصص المحاسبة المانونٌة 

النظرٌة المحاسبٌةوفاء عبداألمٌر حسن. د.م.أ

نظم المعلومات المحاسبٌةعامر دمحم سلمان. د.أ

المتمدمةدارٌة اإلالمحاسبة فٌحاء عبدهللا ٌعموب. د.أ

معاٌٌر المحاسبة والتدلٌكصالح نوري خلف. د

حلمة بحث فً الرلابة والتدلٌكخولة حسٌن حمدان. د.أ

دراسات جدوى وتموٌم المشروعاتعبدالصاحب نجم عبد. د.أ

(المرحلة األولى)تخصص محاسبة الكلف واإلدارٌة 

أسم الصفأسم األستاذ

محاسبة الكلفةفائزة إبراهٌم محمود. م.أ

دارٌةاإلالمحاسبة صبٌحة برزان فرهود. د.أ

تطبٌمات على الحاسوبمحمود أسماعٌل دمحم. د.م.أ

عمالألتصادٌات أبشٌر علوان حمد. د.م.أ

نكلٌزٌةاأللراءات محاسبٌة باللغة سناء شمس الدٌن. د

كمٌةسالٌب أحصاء وأعبداألمٌر عبدالحسٌن العلً. د.أ

(المرحلة الثانٌة)تخصص الكلف واإلدارٌة 

محاسبة مالٌة متوسطةسعد سلمان عواد. د.م.أ

محاسبة كلفة متمدمةثائر صبري محمود. د.أ

متمدمةدارٌة إمحاسبة علً دمحم ثجٌل. د.م.أ

كمٌة وبحوث عملٌاتسالٌب أعبداألمٌر عبدالحسٌن العلً. د.أ

عمالأدارة إبٌداء ستار لفته. د.أ

(المرحلة الثالثة)تخصص الكلف واإلدارٌة 

نظم كلفة متخصصةفائزة إبراهٌم محمود. م.أ

نظم الرلابة الداخلٌة علً دمحم ثجٌل. د.م.أ

شركات/المحاسبة المالٌةصبٌحة برزان فرهود. د.أ

نتاجٌةاإلالعملٌات دارة إمها صباح إبراهٌم. د.م

التشرٌعات المانونٌة والمالٌةحمزة فائك وهٌب. د.م.أ

(المرحلة الرابعة)تخصص الكلف واإلدارٌة 

ستراتٌجٌةدارٌة إمحاسبة فٌحاء عبدهللا ٌعموب. د.أ

نظم المعلومات المحاسبٌةعامر دمحم سلمان. د.أ

النظرٌة المحاسبٌةوفاء عبداألمٌر حسن. د.م.أ

دارٌةواإلحلمة بحث فً محاسبة الكلفة علً دمحم ثجٌل. د.م.أ

دراسة جدوى وتموٌم المشروعاتعبدالصاحب نجم عبد. د.أ

انصفىف األنكترونيت نقسى انذراسبث انًحبسبيت  عهى ينصت 
Google classroom



(المرحلة األولى)تخصص المصارف 

أسم الصفأسم األستاذ

عملٌات مصرفٌةصادق راشد حسٌن. د.أ

تطبٌمات على الحاسوبتهانً مهدي عباس. د.م.أ

ستثمارواألالتموٌل هٌثم عبدالخالك أسماعٌل. د.م

محاسبة الشركاتنضال رؤوف أحمد. د.م.أ

التشرٌعات والرلابة المصرفٌةحمزة فائك وهٌب. د.م.أ

(المرحلة األولى)تخصص الضرائب 

نظم المعلوماتخلود هادي عبود. د.م.أ

1/المحاسبة الضرٌبٌةسالم عواد هادي. د.أ

التدلٌك والرلابةعصام حمٌد داخل.د

الضرائب غٌر المباشرةهٌثم عبدالخالك أسماعٌل. د.م

محاسبة الكلفحنان عبدهللا حسن. د.م

(المرحلة األولى)تخصص التأمٌن 

مٌنأالتمحاسبة نشاط نضال رؤوف أحمد. د.م.أ

مؤسسات مالٌةمها صباح إبراهٌم. د.م

من الحرائك والحوادثمٌن أالتخلود هادي عبود. د.م.أ

والمسؤولٌةشخاص مٌن األأتدمحم حلو داود. د.أ

تطبٌمات على الحاسوبتهانً مهدي عباس. د.م.أ

انصفىف األنكترونيت نقسى انذراسبث انًبنيت عهى ينصت
 Google classroom



في انًعهذاألنكتروني أحصبئيبث تبين أعذاد ونسب انتعهيى 

أحظةتٛسلتنٍٛلأعد يل نةدزٚعٍٛٛلٔأعد يل ن هنسل ٙليُظسل نةجهٛىل ننكةسَٔٙ

 ظىل نقعى

عديل

 نةدزٚعٍٛٛل

 نفجهٙ

عديل نةدزٚعٍٛٛل

 نًعتهٍٛل ٙل

 نًُظّ

عديل

 نةدزٚعٍٛٛل

غٛسل

 نًعتهٍٛ

عديل

 ن هنسل

 نفجهٙ

عديل ن هنسل

 نًعتهٍٛ

قعىل

 ندز ظة ل

 نًلةظنٛس

17161128126

قعىل

 ندز ظة ل

 نًةنٛس

111105555

28271183181 نًتًٕع

أحظةتٛسلتنٍٛل نُعبل نًئٕٚسليٍل نًٕ يلٔ نًُٓةجل نةٙلأعةًد ل ٙل نةجهٛىل النكةسَٔٙ

 ظىل نقعى

َعنسل نًٕ يل نًجةًدةل ٙل نةجهٛىل النكةسَٔٙليٍليتًٕعليٕ يل
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 ندز ظة ل

 نجهٛة

 نُعنسل
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 نُعنسل

 نًئّٕٚل
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 النكةسَٔٙ
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 نًئّٕٚل
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أحظةتٛسلتنٍٛل َٕ عل نةجهٛىل النكةسَٔٙل ٙل نًلةئس  ل النكةسَٔٛس

 ظىل نقعى

َٕعل نةجهٛىل النكةسَٔٙل

يلةئس  ل

 ٛدٕٚٚس

يلةئس  ل

طٕتٛس

يلةئس  ل

ينةشسةل

( ٌٔلالٍٚ)

قعىل ندز ظة ل

 نًلةظنٛس
1962110

قعىل ندز ظة ل

 نًةنٛس
1914552

38207162 نًتًٕع
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تىلأعد يل نةقسٚسل ننكةسَٔٙل نخةصلبةنًجٓدليٍلقنمل نهتُسل نةٙلتىلتشكٛهٓةل

باشس فلعًٛدةل نًجٓدل نجةنٙلنهدز ظة ل نًلةظنٛسلٔ نًةنٛسل نظةةذل ند ةٕزةل ٛلةءلعندهللالٚجقٕب

-:تةانةل نهتُسليٍ
 نظةةذل نًعةعدل ند ةٕزةلٔ ةءلعند نيٛسلحعٍ/ يجةٌٔلعًٛدل نًجٓدل نجةنٙلنهدز ظة ل نًلةظنٛسلٔ نًةنٛسل -

 نًدزضلأحًدلْةشىلحعٍٛ/ يع ٔللٔحدةلأبٍلظُٛةلنهةجهٛىل النكةسَٔٙلل-

 نعٛدلطنةحلطتللعند نْٕةب/ ٔحدةلأبٍلظُٛةلنهةجهٛىل ننكةسَٔٙلل-

 نعٛدةلأَعةولدمحملظهًةٌ/ يع ٔنسلٔحدةل العتولٔ نًجهٕيةتٛسلل-

جامعة بغداد–المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة 


