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 Evolution of the Departmentتأسيس قسم تقنيات المحاسبة      

مع االستحداث المبارك للكلية التقنية اإلدارية/ كوفة لتخريج الكوادر المتخصصة في    2007أنشأ قسم التقنيات المالية والمحاسبية سنة  

استجابة للتطورات العلمية المعاصرة وحاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة إلى قدرات وكفاءات علمية وتقنية  هذا المجال،  

مؤهلة  بقدرات معرفية ومهارات متقدمة قادرة على مواجهة تحديات عصر التحول إلى اقتصاد المعرفة وعولمة األسواق والمنافسة 

 هي مفتاح تنافسية الشعوب واألمم.  الشديدة، حيث باتت المعرفة التقنية

-2007طالب من طلبة الدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي واألدبي اعتبارا من العام الدراسي  20وقد استقبل القسم العلمي دفعته األولى 

 طالباً.  350وتزايدت أعداد الطالب عاماً تلو اآلخر، ويتجاوز عدد الطالب في القسم حالياً   2008

ويحرص القسم على تطوير منهجيته باستمرار لتواكب التطورات العلمية والتقنية الحديثة في مجاالت العلوم المالية والمحاسبية، وتلبية  

متطلبات خطط التنمية واحتياجات سوق العمل تم تعديل خطة الدراسة، ومن مظاهر هذا التطوير استحداث مفردات موضوعات مختارة 

( 2012اإلنجليزية, استخدام الحاسب اآللي وبحوث العمليات في المحاسبة وأصبحت أحدث خطة دراسية )خطة عام    في المحاسبة باللغة

للتخرج تتطلب التخصص الدقيق للتقنيات المحاسبية بشكل مستقل عن تقنيات المالية واالستثمار وذلك تحت فرعين مستقلين من السنة 

( وحدة دراسية لكل فرع بنجاح ألربع سنوات، يتراوح عدد الوحدات 130  -126ل دراسة )الدراسية الثالثة، تستلزم هذه الخطة إكما

بين  فرع  كل  في   الدراسية 

اصبح قسم تقنيات   2016/2017( وحدة دراسية تخصصية في السنتين الثالثة والرابعة. واعتبارا من العام الدراسي لهذه الخطة  65-70)

سية وليس كفرع تخصصي ضمن قسم التقنيات المالية والمحاسبية، وذلك كما توضحه الخطة  المحاسبة قسما مستقال ألربع سنوات درا

الدراسية المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في تقنيات المحاسبة على ان تستحدث الكلية ضمن خطتها للسنوات القادمة قسما مستقال في 

 تقنيات المالية واالستثمار.  

قدم قسم التقنيات المالية والمحاسبية برنامجاً للدراسات العليا يمنح درجة الماجستير التقني في   2013/2014واعتبارا من السنة الدراسية  

  التقنيات المالية والمحاسبية. يهدف هذا البرنامج إلى تخريج كوادر مهنية وأكاديمية وتشجيع البحث العلمي في المالية والمحاسبة. ومدة

 عن سنتين وال تزيد عن ثالث سنوات, والدراسة في البرنامج باللغة اإلنجليزية. الدراسة في هذا البرنامج ال تقل 

عن   يقل  ماال  اجتيازه  الماجستير  درجة  على  الطالب  لحصول  المالية   32ويشترط  والعلوم  والتدقيق  المحاسبة  في موضوعات  ساعة 

لصيرفة الشاملة، المحاسبة االدارية المتقدمة، االستثمار المتقدم.... واالستثمار مثل المحاسبة المالية المتقدمة، التدقيق االلكتروني، تقنيات ا

 وإعداد بحث في موضوع متخصص. 

 يصبح برنامج الماجستير باسم ماجستير تقنيات المحاسبة.  2021-2020واعتبارا من السنة الحالية 

 Statement Department Vision  رؤية القسم    
 

 التعليم المحاسبي التقني في العراق. تبوأ مركز الريادة في 

 

 Statement Department Missionرسالة القسم     

االرتقاء بالتقنيات المالية والمحاسبية وتزويد سوق العمل بخريجين في اختصاص المحاسبة والتدقيق والمالية واالستثمار تتوفر لديهم  

والمهارات ويتمتعون بقيم أخالقية تمكنهم من مواجهة التحديات التي تفرضها بيئة األعمال العالمية المعرفة األكاديمية والتقنية والقدرات 

  المتغيرة وذلك من خالل إعداد البحوث وابتكار البرامج المحاسبية والمالية على الحاسوب ومعالجة البيانات الكترونيا والسعي نحو تأسيس

والمهنة من األعمال  بيئة  مع  فعالة  والتامين   عالقة  والمالية  والرقابة  والتدقيق  المحاسبة  وأقسام  والمؤسسات  الدوائر  في  العمل  خالل 

 والمصارف واالستثمار وأسواق المال والتجارة االلكترونية في قطاعات الدولة المختلفة والشركات األجنبية والمتعددة الجنسيات. 

 Department Strategic Objectivesاهداف القسم اإلستراتيجية    
 يمكن تلخيص أهداف القسم في النقاط التالية: 

ار سواءاً أوالً: إعداد الكوادر المؤهلة تأهيالً مناسباً وكافياً لتحمل مسئولية أعباء المهنة في اختصاص المحاسبة والتدقيق والمالية واالستثم

 في القطاع الحكومي أو قطاع األعمال بناءاً على احتياجات المجتمع.

تطوير البرنامج التعليمي والحقائب التدريسية لكافة المواد الدراسية في القسم بما يتمشى مع التطورات في وسائل التقنية والتوسع ثانياً:  

 في استخدام الحاسبات اآللية في تشغيل انظمة المعلومات المحاسبية والمالية واالستثمار في القطاع الحكومي وقطاع األعمال. 

ألداء التدريسي بما يتمشى مع متطلبات القسم في المستقبل عن طريق استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة والتوسع ثالثاً: رفع مستوى ا

 في تعيين الخريجين المتميزين علمياً كمدربين تقنيين وإبتعاثهم إلكمال دراستهم العليا في الجامعات داخل وخارج العراق. 
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والترجمة لتحديث الكتب والمراجع الضرورية لمقررات منهجية القسم وذلك عن طريق تشجيع  رابعاً: وضع برنامج محدد للتأليف والنشر  

البحوث العلمية والمؤلفات الدراسية وزيادة قنوات نشر تلك األبحاث والمؤلفات, وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وتشجيع أعضاء 

 العلمية بين األساتذة في الجامعات المختلفة. هيئة التدريس على حضورها والمشاركة فيها, وتبادل الزيارات

خامساً : المساهمة في الجهود المبذولة لتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق من خالل التعاون مع الجهات المهنية الرسمية في مجال تنظيم 

 ممارسات المهنة.

دولة وقطاعات االعمال االخرى وتقديم االستشارات سادساٌ: المساهمة في دورات التعليم المستمر وتطوير ورفع كفاءة اداء موظفي ال

 المحاسبية والمالية للجهات الطالبة لها.

 

 Education System of the Departmentالبرامج الدراسية لقسم تقنيات المحاسبة              
المحاسبة، أما يمنح درجة الماجستير التقني في يقدم القسم برنامجين دراسيين أحدهما يمنح الطالب درجة البكالوريوس في تقنيات 

 .2021-2020تقنيات المحاسبة بدءا من السنة الدراسية 

 برنامج البكالوريوس: 
يتألف النظام الدراسي لبرنامج البكالوريوس من أربعة سنوات دراسية بنظام فصلي إذ يضم العام الدراسي فصلين دراسيين مدة كل منهما  

يا عدا فترات التسجيل واالمتحانات. يعتمد القسم العلمي نظام الوحدات الدراسية وعلى وفق الخطة الدراسية خمسة عشر أسبوعا دراس

الموضحة في أدناه والتي تقضي انجاز الطالب مفرداتها بنجاح لحصوله على شهادة البكالوريوس في تقنيات المحاسبة فضال عن اإليفاء  

( أدناه عدد المواد والوحدات 1طاعين العام والخاص للمرحلتين الثانية والثالثة، ويبين الجدول )بمتطلبات التدريب الصيفي في منظمات الق

 ( نسب الساعات الدراسية: 2الدراسية، كما يبين الجدول )

 

 (1جدول )

 الوحدات الدراسية لقسم تقنيات المحاسبة للسنوات الدراسية االربع

 

 عدد الوحدات الدراسية  الدراسية عدد المواد  السنة الدراسية 

 32 8 األولى

 29 8 الثانية

 32 9 الثالثة 

 33 8 الرابعة 

 126 33 المجموع 

 

 (2جدول )    

 نسب الساعات الدراسية لقسم تقنيات المحاسبة للسنوات الدراسية االربع 

 

  التفاصيل ت

 ساعة  2820 اسبوع  30(  *  94) مجموع الساعات الدراسية للسنوات األربعة 1

 وحدة 126 مجموع الوحدات الدراسية للسنوات  / أسبوعيا  2

 %36.2 نسبة الساعات النظرية  3

 %63.8 نسبة الساعات العملية  4

 % 67 نسبة الساعات التخصصية   5

 % 28.7 نسبة الساعات المساعدة   6

 %4.3 نسبة الساعات العامة   7

 ساعة  270 شهر للسنتين   2( شهر للسنة الثالثة =  1( شهر للسنة الثانية و )1منهجي )تدريب   8

 ساعة  3090 مجموع الساعات الدراسية مضافاً إليها التدريب الصيفي 9
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 برنامج الماجستير التقني: 
 

للدراسات العليا يمنح درجة الماجستير التقني في قدم قسم التقنيات المالية والمحاسبية برنامجاً    2013/2014اعتبارا من السنة الدراسية  

( أدناه يبين 3التقنيات المالية والمحاسبية ومدة الدراسة في هذا البرنامج ال تقل عن سنتين وال تزيد عن ثالث سنوات, والجدول التالي )

 خالصة عدد المواد والوحدات الدراسية للفصلين االول والثاني والبحث: 

 

 (3جدول )       

 عدد المواد والوحدات الدراسية للفصلين االول والثاني والبحث               

 لبرنامح الماجستير التقني                                      

 التفاصيل
عدد المواد 

 الدراسية 

عدد الوحدات  

 الدراسية 

 13 6 الفصل الدراسي األول

 15 8 الفصل الدراسي الثاني

 28 14 ووحدات الفصلينمجموع مواد 

 6  وحدات البحث

 34  المجموع الكلي للوحدات

 

 تغيير مخطط المنهج الدراسي لبرنامج الماجستير 

الدراسية   السنة  المالية والمحاسبية اعتبارا من  التقنيات  لتعديل مناهج دراسة بكالوريوس  في الصف االول تباعا    2012/2013نظرا 

قسم وتغيير اسم القسم الى    2015/2016وتخرج اول دورة بكالوريوس حسب المناهج الجديدة في السنة الدراسية  للسنوات التي تلتها  

، ناقشت اللجنة تعديل مخطط المنهج الدراسي لبرنامج الماجستير من الماجستير 2016/2017اعتبارا من السنة الدراسية    تقنيات المحاسبة

،يقدم 2020/2021،واعتبارا من السنة الدراسية الحالية  الماجستير التقني في تقنيات المحاسبةوالمحاسبية الى التقني في التقنيات المالية 

ل قسم تقنيات المحاسبة برنامجاً للدراسات العليا يمنح درجة الماجستير التقني في تقنيات المحاسبة ومدة الدراسة في هذا البرنامج ال تق

( أدناه يبين خالصة عدد المواد والوحدات الدراسية للفصلين االول والثاني 4نوات, والجدول التالي )عن سنتين وال تزيد عن ثالث س 

 والبحث:

 (4جدول )

 عدد المواد والوحدات الدراسية للفصلين الدراسيين االول والثاني والبحث

 التفاصيل
 عدد الوحدات الدراسية  عدد المواد الدراسية 

 المنهج المقترح  المنهج القديم  المنهج المقترح  المنهج القديم 

 14 13 6 6 الفصل الدراسي األول

 15 15 7 8 الفصل الدراسي الثاني

 29 28 13 14 مجموع مواد ووحدات الفصلين

 6 6   وحدات البحث

 35 34   المجموع الكلي للوحدات

 والوحدات لكل من المنهج القديم والمنهج المقترح للفصل الدراسي االول: ( يبين المواد الدراسية وعدد الساعات 5والجدول )

 (5جدول )

 جـدول تفاصيل المواد الدراسية للفصل الدراسي االول  

 المنهج الجديد المنهج القديم ت
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 المادة الدراسية 
عــدد  

 الساعات 

عــدد  

 الوحدات 
 المادة الدراسية 

عــدد  

 الساعات 

عــدد  

 الوحدات 

 3 3 المحاسبة المالية  2 3 المحاسبة المالية  1

 3 3 محاسبة التكاليف المتقدمة  2 3 محاسبة التكاليف المتقدمة  2

 3 3 نظرية محاسبية 2 3 نظرية محاسبية 3

 2 3 االدارة المالية المتقدمة 3 3 االدارة المالية المتقدمة 4

 2 3 تحليل اقتصادي جزئي  3 3 تسويق الخدمات المالية   5

 1 2 1اللغة االنكليزية بمنهاج اكسفورد  1 2 1اللغة االنكليزية بمنهاج اكسفورد  6

 14 17  13 17 مجموع الساعات والوحدات

 ( يبين المواد الدراسية وعدد الساعات والوحدات لكل من المنهج القديم والمنهج المقترح للفصل الدراسي الثاني:6والجدول )

 (6جدول )

 تفاصيل المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني  جـدول 

 ت

 المنهج الجديد المنهج القديم

 المادة الدراسية 
عــدد  

 الساعات 

عــدد  

 الوحدات 
 المادة الدراسية 

عــدد  

 الساعات 

عــدد  

 الوحدات 

 3 3 المحاسبة المالية المتقدمة  3 3 استثمار واوراق مالية  1

 3 3 المحاسبة االدارية  2 3 المحاسبة االدارية   2

 3 3 تدقيق ورقابة مالية 2 3 تدقيق ورقابة مالية 3

 3 3 نظم معلومات محاسبية  2 3 نظم المعلومات المحاسبية 4

 2 3 احصاء واساليب كمية  2 3 اساليب كمية  5

 1 2 2اللغة االنكليزية بمنهاج اكسفورد  1 2 2اللغة االنكليزية بمنهاج اكسفورد  6

 - 1 طرائق بحث  - 1 طرائق بحث  7

 - - - 3 3 صيرفة شاملة  8

 15 18  15 21 مجموع الساعات والوحدات

 

  Department Graduate's Work Descriptionتوصيف عمل خريج القسم        
 

 القدرة العلمية والعملية الالزمة في استخدام التقنيات المالية والمحاسبية المعاصرة. ●

 الخريج من التعامل مع القوائم المالية عبر النشر االلكتروني.تمكين  ●

 التعامل مع القضايا المالية والمحاسبية في الحكومة االلكترونية.  ●

 تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية في عمل المحاسبة والتدقيق. ●

 المشاريع المختلفة االختصاص.تمكين الخريج من القيام بدراسة الجدوى وتقييم  ●

 تمكين الخريج من التعامل في أسواق المال واالستثمار.  ●

 خطة الترقيات العلمية: 

 :2021-2020( خطة الترقيات  العلمية للقسم للسنة الدراسية 7يبين الجدول ) 

 الدرجة العلمية المستحقة  الدرجة العلمية الحالية  اسم التدريسي  ت

 أستاذ أستاذ مساعد د. محمد وفي عباس  .1

 أستاذ أستاذ مساعد د. أمل عبدالحسين كحيط 1

 استاذ استاذ مساعد حسين جميل غافل  2

 مدرس مدرس مساعد فضل هللا أحمد عبد  3
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 Scientific Research Plan of the Departmentخطة البحث العلمي للقسم العلمي       
 

يتبني قسم تقنيات المحاسبة سياسة تشجيع التأليف والبحث العلمي حيث يقوم أعضاء الهيئة التدريسية بالقسم بنشر أبحاثهم في العديد من 

والمالية للمنظمات الصناعية والخدمية المجاالت العلمية المتخصصة والمعتمدة وفي المجاالت التي تعزز من ارتقاء االنظمة المحاسبية  

في القطاعين العام والخاص فضال عن تحسين فرص ترقية الباحثين إلى تغيير مراتبهم وألقابهم الحالية, كما قام أعضاء هيئة التدريس  

وال الدولية  المحاسبة  مجاالت  في  التعليمية  العملية  لتدعيم  الكتب  الكتب ومشاريع  من  العديد  بتأليف  ومبادئ بالقسم  المتوسطة  محاسبة 

المعلومات المحاسبية و ادارة الخطر والتأمين. ويوضح الجدول ) للعام 8المحاسبة ونظم  البحث العلمي لقسم تقنيات المحاسبة  ( خطة 

 2021-2020الدراسي 

 

 ( 8الجدول )

 2021-2020خطة البحث العلمي لقسم تقنيات المحاسبة للعام الدراسي 

 

تاريخ  اسم الباحث/ الباحثين لغة البحث البحث عنوان مشروع  ت

 المباشرة

تاريخ االنجاز  

 المخطط

1.  The Use of 

Performance Focus 

Activity Based Costing 

Approach in 

Improving the 

Efficiency of using 

Governmental 

Hospitals Resources in 

Iraq (Case Study) 

ا.م.د. امل عبدالحسين   - اللغة االنكليزية

 كحيط 

 

تشرين االول  2020ايلول 

2020 

2.  Evaluating the 

performance of 

government tourism 

facilities using EVA 

and ABC/ Case study 

ا.د. أمل عبدالحسين   - اللغة االنكليزية

 كحيط 

 م.م. فضل هللا احمد  -

تشرين الثاني 

2020 

كانون الثاني  

2021 

قياس القيمة المشتركة باستخدام   .3

 تحليل سلسلة القيمة 

ا.م.د. امل عبدالحسين   العربيةاللغة 

 كحيط 

 2021نيسان  2021شباط 

تقييم دور البرمجيات المحاسبية   .4

في تحسين الربحية/ دراسة  

 تطبيقية 

ا.م.د. امل   - اللغة العربية

عبدالحسين  

 كحيط 

 علي ناظم مهدي -

 2021نيسان  2021شباط 

5.  Evaluating the free 

cash flow method in 

evaluating long-term 

investments) 

ا.م.د. امل   - اللغة االنكليزية

عبدالحسين  

 كحيط 

عالء عبد العباس  -

 مخيف 

 2021حزيران  2021آذار 

انموذج الحوكمة ألداء استدامة   .6

 الشركات

  كانون االول 2020ايلول  ا.د. حسين جاسم فالح  العربية

2021 
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تقييم اداء مدراء العمليات في   .7

ظل التكاليف اللزجة والمداخل  

 التقليدية لسلوك التكاليف

كانون الثاني   ا.د. حسين جاسم فالح  العربية

2021 

 2021نيسان 

اثر تطبيق معيار االبالغ المالي   .8

على داللة    IFRS11الدولي 

القوائم المالية في العتبة العلوية 

 المقدسة 

 2020ايلول  2020ايلول  ا.م.د. أسماء مهدي حسين العربية

تكييف القوائم المالية في    .9

المشاريع المشتركة للعتبة العلوية 

المقدسة وفقا لمعايير المحاسبة  

 الدولية 

كانون الثاني   2020ايلول  ا.م.د. أسماء مهدي حسين العربية

2021 

قياس المخاطر وفقا للمعايير    .10

(: IFRSلالبالغ المالي )الدولية 

دراسة تطبيقية مقارنة في عينة 

من شركات القطاعين الصناعي  

والمالي المدرجة في سوق 

 العراق لالوراق المالية 

تشرين الثاني  ا.م.د. أسماء مهدي حسين العربية

2020 

 2021اذار 

انموذج مقترح لالفصاح عن   .11

المخاطر في ضوء المعايير 

(: IFRSالمالي )الدولية للتقرير 

دراسة تطبيقية في ضوء التقارير 

المالية لعينة من الشركات 

المدرجة في سوق العراق 

 لالوراق المالية 

تشرين الثاني  ا.م.د. أسماء مهدي حسين العربية

2020 

 2021اذار 

اعتبارات الكلفة المنفعة لألساليب   .12

الكمية )نموذج المعادلة الهيكلية( 

المستندة الى الكلفة مقابل الطرق 

 في تعيين التكاليف غير المباشرة 

كانون الثاني   ا.م.د. أسماء مهدي حسين العربية

2020 

كانون االول  

2021 

تأليف كتاب مبادئ محاسبة   .13

 التكاليف

كانون الثاني   2020ايلول  ا.م.د. محمد وفي عباس العربية

2021 

تحليل سلسلة القيمة كمدخل    .14

 التكلفة االستراتيجية الدارة 

كانون االول   2020ايلول  أ.م. حسين جميل غافل  العربية

2021 

ادارة السيولة المصرفية واثرها    .15

 على مؤشرات االداء المصرفي 

تشرين الثاني  2020ايلول  م.د. مؤيد محمد عبد  العربية

2020 

16.  Accounting disclosure 

for heritage assets in 

accordance with 

International Standard 

17 Public Sector 

تشرين الثاني  م.د. عباس فاضل علي  اإلنكليزية 

2020 

 2021نيسان 
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تطوير اساليب الترويج   .17

  االستثماري

تشرين الثاني  2020ايلول  م.د. سعدية هالل حسن  العربية

2021 

 مصنع نسيج الديوانية ما بعد عام  .18

2003 

تشرين الثاني  2020ايلول  م.د. سعدية هالل حسن  العربية

2021 

القطاع الزراعي ومساهمته في    .19

 الناتج المحلي االجمالي 

تشرين الثاني  2020ايلول  م.د. سعدية هالل حسن  العربية

2021 

حسن م.د. سعدية هالل  العربية  بيئة االعمال في العراق  .20 كانون االول   

2020 

 2021شباط 

التنمية ومساهمة القطاعات   .21

االقتصادية في الناتج المحلي  

 االجمالي العراق) انموذجا (. 

كانون االول   م.د. سعدية هالل حسن  العربية

2020 

 2021شباط 

واقع السياسة التجارية واهميتها   .22

  في االقتصاد العراقي

كانون االول   م.د. سعدية هالل حسن  العربية

2020 

 2021شباط 

رؤى اكاديمية الحتياجات    .23

  ومتطلبات سوق العمل اقتصاديا

 2021حزيران  2021آذار  م.د. سعدية هالل حسن  العربية

المصارف اإلسالمية الخصائص    .24

 والتحديات 

-09-01 م.م. ازهر محمد جواد   العربية 

2020 

20-01-2021 

-01-20 م.م. ازهر محمد جواد  العربية  النظام المالي اإلسالمي   .25

2021 

01-03-2021 

-04-01 م.م. ازهر محمد جواد  العربية  أصول التمويل اإلسالمي   .26

2021 

30-07-2021 

-08-02 م.م. ازهر محمد جواد  العربية  المالية اإلسالمية )كتاب مترجم(   .27

2021 

30-12-2021 

استعمال تقنية نشر وظيفة الجودة   .28

والكلفة على أساس االنشطة 

الموجهة بالوقت في تحسين قيمة  

 المنتج

 2021اب  2021نيسان  علي محمد حسن  العربية

العوامل الداخلية المؤثرة على    .29

ربحية المصارف التجارية في  

 العراق

كانون االول   2020ايلول  ليث مالك راضي العربية

2020 

امكانية تحقيق االستقالل المالي   .30

للوحدات الحكومية وفق تطبيق  

الموازنة التعاقدية /دراسة  

تطبيقية في المديرية العامة 

 للتربية

 2021حزيران  2021شباط  ليث مالك راضي العربية
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للعام الدراسي   Discussion Cycles Plan of the Departmentخطة تنفيذ الحلقات النقاشية للقسم العلمي     

2020-2021 
 

قسم   في حقل يسعى  العلمية  المستجدات والتحديات  آخر  إلى عرض  النقاشية تهدف  للحلقات  تنفيذ خطة متكاملة  الى  المحاسبة  تقنيات 

االختصاص وبما يسهم في تنشيط آليات نقل ومشاركة المعرفة والمعلومات وتحفيز الباحثين والتدريسيين لتعقب الحافات المتقدمة في  

 ( خطة تنفيذ الحلقات النقاشية في القسم. 9يعرض الجدول )اختصاصاتهم المعرفية المختلفة و

 

 ( 9الجدول )

 2021-2020خطة تنفيذ الحلقات النقاشية في قسم تقنيات المحاسبة للعام الدراسي 

 

االنجاز   عنوان الحلقة النقاشية  اللقب العلمي اسم الباحث )الباحثين( ت تاريخ 

 المخطط

على  مساعداستاذ  د. امل عبد الحسين كحيط  (1 التكاليف  ومحاسبة  الحوكمة  عوامل  دور 

 تحسين أداء الحكومات المحلية

11/11/2020 

لوباء    استاذ  د. حسين جاسم فالح  (2 المحتملة  قياس    covid  19االثار  على 

 القيمة العادلة 

28/10/ 2020 

على   استاذ مساعد د. اسماء مهدي حسين   (3 المبادئ  الى  المستندة  المعايير  جودة  تأثير 

 القوائم المالية 

25/11/ 2020 

في   استاذ مساعد د . محمد وفي عباس  (4 التجارية  للعمليات  اإلدارية  المحاسبة 

 مؤسسات القطاع العام 

9/12/2020 

انشاء الموجودات بواسطة المقاوالت في سجالت  استاذ مساعد حسين جميل غافل   (5

 الجهة االمارة وسجل الجهة المنفذة

23/12/2020 

 13/1/2021 توجهات االستثمار في االقتصاد العراقي  مدرس د. سعدية هالل حسن   (6

تقييم متطلبات اإلبالغ المالي في القطاع العام في   مدرس د. عباس فاضل علي   (7

 covid 19ظل ازمة وباء 

27/1/2021 

في   مدرس  د. مؤيد محمد عبد   (8 المركزي  للبنك  النقدية  السياسة  تحقيق دور 

 التنمية االقتصادية

3/ 2/ 2021 

اإلدارة   مدرس مساعد فضل هللا احمد   (9 في  األداء  قياس  ونظم  المحاسبة  دور 

 العامة المعاصرة

17/2/ 2021 

االقتصاد  مدرس مساعد ازهر محمد جواد  (10 تنشيط  في  اإلسالمية  المصارف  دور 

 العراقي 

3/3/ 2021 

 

 

            Training Plan of the Department العلمي خطة الدورات التدريبية للقسم 
وإسهاماً من القسم في تفعيل الدور المجتمعي وتطوير عالقات مؤسسية مع منظمات القطاعين الخاص والعام يقوم بتنظيم سلسلة من 

الوزارات واألجهزة الحكومية والقطاع الخاص والتي سيشارك فيها العديد من موظفي    2021-2020الدورات التدريبة للعام الدراسي  

 ( يبين خطة تنفيذ الدورات التدريبة في القسم.  10على مستوى المحافظة، والجدول )
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 ( 10الجدول )

 2021-2020خطة تنفيذ الدورات التدريبة في قسم تقنيات المحاسبة للعام الدراسي 

 

 تاريخ االنجاز المخطط  المستهدفة الشريحة  عنوان الدورة التدريبية ت

التسويات القيدية واعداد الحسابات  1

الختامية والقوائم المالية الملحقة  

بها في ظل النظام المحاسبي 

 الحكومي الالمركزي

 2020 /11 /12 -8 المحاسبين في الدوائر الحكومية الخدمية

التسويات القيدية واعداد الحسابات  2

والقوائم المالية الملحقة  الختامية 

بها في ظل النظام المحاسبي 

 الموحد

 2020 /26/11-22 المحاسبين في المؤسسات الحكومية

اكتشاف األخطاء وتسويتها بالنظام  3

المحاسبي الموحد والنظام 

 المحاسبي الحكومي الالمركزي

 17/12/2020 -13 المحاسبين في الدوائر الحكومية كافة

الحسابات الختامية والقوائم اعداد  4

المالية في المنظمات غير الهادفة 

 لتحقيق الربح

المحاسبين في المنظمات غير الهادفة لتحقيق 

 الربح 

10-14/1/2021 

 11/2/2021-7 المحاسبين في الدوائر الحكومية كافة معايير المحاسبة الحكومية الدولية 5

 2021 /3 /11 -7 الخريجون عامة  حدد فكرة مشروعك  6

اعداد القوائم المالية األساسية  7

 لشركات الخدمة الفردية 

 2021 /4 /8 -4 خريجو المحاسبة

 

 2021- 2020خطة تنفيذ الورش االلكترونية في قسم تقنيات المحاسبة للعام الدراسي 
 2021-2020الدراسي ( خطة تنفيذ الورش االلكترونية في قسم تقنيات المحاسبة للعام 11جدول )

 تاريخ اإلنجاز المخطط  عنوان الورشة  ت

صغيرة   .1 التجارية  المشاريع  في  االستمرارية  مبدأ  متطلبات  تقييم 

 covid 19ومتوسطة الحجم في ظل ازمة  

 2020كانون األول 

 covidفي ظل ازمة    IAS23رسملة تكاليف االقتراض وفق المعيار    .2

19 

 2021كانون الثاني 

اعتبارات التكنلوجيا واالمن السيبراني في حوكمة الشركات في ظل   .3

 covid 19ازمة 

 2021شباط 

 2021اذار  دور المحاسبة ونظم قياس األداء في اإلدارة العامة المعاصرة  .4

 2021نيسان  قياس أداء االستدامة في الجامعات الحكومية   .5

 

 

 Department's Student Researches Planخطة البحوث لطلبة القسم العلمي    
 

من األهداف الهامة لقسم تقنيات المحاسبة هو تحفيز وتشجيع طلبة القسم على ممارسة تقنيات ومنهجية البحث العلمي من اجل االرتقاء 

بة القسم كما في الجدول بالقدرات البحثية ومهارات التحليل واالستنتاج واتخاذ القرار، وألجل ذلك وضعت خطة البحوث الطالبية لطل

 ( وحسب التوجيهات التالية لطلبة السنة الرابعة:  12)

 لكل طالب بحث تخرج منفرد وال يجوز اشتراك اكثر من طالب في بحث واحد. -1
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على كل طالب تقديم طلب الى القسم يذكر فيه اسم البحث الذي تم اختياره من قائمة العناوين المقترحة من قبل القسم، واذا   -2

يرغب بموضوع جديد لم يذكر في القائمة عليه ذكر اسم البحث بوضوح وتبرير اختياره للموضوع من خارج القائمة  كان  

 المعلنة.

 سيتم تحديد اسماء المشرفين على الطلبة في مجلس القسم وحسب اختصاصات التدريسيين والمحاضرين الخارجيين.  -3

يكون كعنوان اولي، ويمكن لالستاذ المشرف تعديل العنوان او االبقاء  اختيار الطالب الي من العناوين المدرجة في القائمة   -4

 عليه كما هو حسب مقتضيات البحث النظري والتطبيقي.  

 (12الجدول )

2021-2020  مشاريع البحوث المقترحة لطلبة قسم تقنيات المحاسبة للعام الدراسي

 

 عنوان البحث ت

 تحليل نقدي الستخدام القوائم المالية في تقييم أداء البنوك التجارية  .1

 تقييم أداء سوق العراق لألوراق المالية ودوره في التنمية االقتصادية في العراق   .2

 منظمة غير ربحية: دراسة حالة  تطبيق الموازنات ومقاييس الرقابة بالموازنات في   .3

 تقييم ممارسات مسك الدفاتر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في محافظة النجف االشرف   .4

 تقييم فعالية المعلومات المحاسبية كأداة للقرارات االدارية )دراسة حالة(   .5

 المساهمة استقاللية التدقيق: تعزيز المساءلة والشفافية في الشركات   .6

 تقديم الخدمات المصرفية ورضا العمالء في البنوك العراقية  .7

 ادارة االئتمان وقضايا الديون المعدومة في البنوك التجارية في العراق  .8

 تأثير المحاسبة اإلبداعية على ثروة المساهمين )دراسة حالة لمدققي حسابات في النجف االشرف(  .9

 بقاء األعمالتأثير الضرائب المتعددة على   .10

 دور حوكمة الشركات في تعزيز الموثوقية العامة إلعداد التقارير المالية  .11

 المحاسبة الجنائية كأداة لكشف الغش ومنع االحتيال في الحكومة المحلية )دراسة حالة (  .12

 تقييم اإلدارة المالية الفعالة في نظام محاسبي محوسب   .13

 والتخطيط والرقابة في ربحية الشركات الصناعية تأثير إعداد الموازنة   .14

 تأثير إالفصاح وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على األداء التنظيمي   .15

 ( على جودة البيانات المالية. )دراسة حالة لشركة IFRSأثر المعايير المالية الدولية )  .16

 الحكومة المحليةتحسين توليد اإليرادات لتنمية مناطق   .17

 استخدام الموازنات المرنة كأداة للرقابة الداخلية في الشركات الصناعية  .18

 دراسة مقارنة لطرق الرقابة على اإلنفاق في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة  .19

 إدارة رأس المال العامل كأداة لتقليل التكلفة وتعظيم األرباح   .20

 المالية في تقييم األعمال الصغيرة الحجم مالئمة تحليل النسب   .21

 دور الرقابة على المخزون في التحكم في التكاليف   .22

 دور النسب المحاسبية في قياس أداء األعمال )دراسة حالة(   .23

 تقنيات التقييم االستثماري وتطبيقاتها في مؤسسات التمويل   .24

 التضخم. التطبيقات العملية في المنهج االسالمي عن محاسبة   .25

 العالقة التكاملية بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي ودورها في تحسين األداء  .26

 اثر تكنولوجيا المعلومات على اجراءات رقابة الجودة   .27

 مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين بدراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية في البنوك التجارية.  .28

 الحسابات الخارجيين بدراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية في البنوك التجارية.مدى التزام مدققي   .29

 التحليل المالي كوسيلة للرقابة على األداء  .30

 التدقيق الداخلي في ظل اطار  حوكمة الشركات   .31

 طرق تسعير المخزون واثرها على القوائم المالية   .32

 دراسة تطبيقية أسس تحقق اإليراد في البنوك اإلسالمية   .33

 دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الوحدات واإلدارية الحكومية  .34
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 إمكانية تطبيق محاسبة التكاليف في الدوائر الحكومية  .35

 دراسة تطبيقية –المقاوالت  -المحاسبة عن تكلفة العقود طويلة األجل   .36

 التحليل المالي تحليل النشاطات المالية باستخدام أدوات   .37

 تقويم األداء المالي باستعمال النسب المالية  .38

 نظام احتساب تكاليف العقود في مؤسسات المقاوالت المدنية   .39

 مدى اعتماد البنوك على التحليل المالي في اتخاذ قرار االئتمان  .40

 تكلفة العمل ودورها في ترشيد القرارات اإلدارية   .41

 التخطيطية في ظل النظام المحاسبي الموحد تحليل دور الموازنات   .42

 اثر استخدام تكاليف الجودة في تحسين كفاية االداء   .43

 اثر مخاطر المراجعة لبنود القوائم المالية في مهنة المراجعة   .44

 آداب وأخالقيات مهنة المراجعة وانعكاسها على الثقة في مهنة المراجعة   .45

 اتخاذ قرارات االقتراض من البنوك التجاريةاهمية قائمة التدفقات النقدية في   .46

 تسعير المنتجات باستخدام نظريات التكاليف   .47

 حوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية في سوق العراق لألوراق المالية.   .48

 القياس واإلفصاح المحاسبي عن تكاليف المسؤولية االجتماعية.  .49

 التكاليف المعيارية للتطورات في بيئة التصنيع الحديثة. مدى مواكبة أنظمة   .50

 

 Scientific and Educational Symposium ofخطة الندوات االرشادية والتربوية للقسم العلمي   

the Department 
الطالب بالمؤسسة  ينظم قسم تقنيات المحاسبة سلسلة من الندوات واللقاءات االرشادية والتربوية مع طلبته بهدف تعزيز ثقة  

العلمية التي ينتمي إليها وترسيخ القيم واألخالق األكاديمية في الحرم الجامعي فضال عن إيضاح وشرح رؤية ورسالة الكلية 

الكلية   العلمية بوصفه المستفيد األول واالهم من  والقسم وأهدافهما اإلستراتيجية ودور الطالب الجوهري في نجاح المسيرة 

كما في الجدول   2021-2020ومن هنا جاءت خطة الندوات االرشادية والتربوية للقسم العلمي للعام الدراسي والقسم العلمي، 

(13  .) 

 

 ( 13الجدول )

 2021-2020خطة الندوات االرشادية والتربوية لطلبة قسم تقنيات المحاسبة للعام الدراسي 

 

 التاريخ المخطط المكلف بإدارتها الفئة المستهدفة  عنوان الندوة ت

الندوة التربوية واإلرشادية  1

 األولى

طلبة المراحل  

 الدراسية كافة 

رئيس القسم مع السيد 

 عميد الكلية

األسبوع األول من 

 بدء السنة الدراسية 

الندوة التربوية والتوجيهية  2

 الثانية

رئيس القسم مع السيد  الطلبة الجدد 

 عميد الكلية

األسبوع األول 

النتظام طلبة  

 المرحلة االولى 

ندوة تعريفية بقانون   3

انضباط الطلبة ، المناهج  

الدراسية، التعليمات  

 االمتحانية، وغيرها

طلبة المراحل  

 الدراسية كافة 

السيد رئيس القسم مع 

 السيد معاون العميد 

قبيل بدء االمتحانات  

 الفصلية 

طلبة المراحل   ندوات اإلرشاد التربوي 4

 الدراسية كافة 

بداية كل فصل   المشرف التربوي

 دراسي 

ندوة مناقشة نتائج االمتحان   5

 األول

طلبة المراحل  

 الدراسية كافة 

بعد إعالن نتائج  السيد رئيس القسم

امتحانات الشهر  

 األول

ندوة مناقشة نتائج االمتحان   6

 الثاني

طلبة المراحل  

 الدراسية كافة 

إعالن نتائج بعد  السيد رئيس القسم

امتحانات الشهر  

 الثاني
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  Department Syllabusالخطة الدراسية للقسم 

 يطبق القسم النظام الدراسي السنوي وكاالتي: 

 السنة الدراسية األولى 

 المادة ت
 عدد الساعات 

 نوع المادة  لغة التدريس عدد الوحدات 
 م ع ن

 تخصصية االنكليزية  5 4 3 1 مبادئ المحاسبة المالية  1

 العربية 4 3 2 1 االقتصاد المالي  2

 العربية 5 3 1 2 مبادئ االدارة 3

 مساعدة العربية 4 3 2 1 رياضيات مالية  4

 العربية 4 3 2 1 أساسيات الحاسوب  5

 االنكليزية  4 3 2 1 احصاء تطبيقي  6

 االنكليزية  4 3 2 1 قراءات مالية ومحاسبية  7

 عامة  العربية 2 2 - 2 االنسان حقوق  8

   32       24 14 10 المجموع 

 

 السنة الدراسية الثانية 

 المادة ت
 عدد الساعات 

 نوع المادة  لغة التدريس عدد الوحدات 
 م ع ن

 تخصصية االنكليزية  4 3 2 1 محاسبة متوسطة 1

 العربية 4 3 2 1 محاسبة حكومية 2

 العربية 5 4 3 1 نظام محاسبي موحد 3

 العربية 4 3 2 1 ادارة الخطر  4

 مساعدة العربية 4 3 2 1 تشريعات مالية وتجارية  5

 االنكليزية  4 3 2 1 اساليب كمية  6

تطبيقات محاسبية ومالية   7

 الكترونية 
1 2 3 4 

 العربية

       تدريب منهجي  8

   29       22 15 7 المجموع 

 

 الثالثة السنة الدراسية 

 المادة ت
 عدد الساعات 

 نوع المادة  لغة التدريس عدد الوحدات 
 م ع ن

 االنكليزية  4 3 2 1 محاسبة تكاليف  1
 تخصصية

 العربية 4 3 2 1 محاسبة مؤسسات مالية 2
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 العربية 4 3 2 1 محاسبة ضريبية  3

 االنكليزية  4 3 2 1 محاسبة شركات  4

 العربية 4 3 2 1 محاسبية نظم معلومات  5

 العربية 4 3 2 1 ادارة مالية  6

 العربية 4 3 2 1 تقنيات التدقيق  7

 مساعدة العربية 4 3 2 1 1تطبيقات محاسبية الكترونية /  8

       تدريب منهجي  9

   32       24 16 8 المجموع 

 

 

 السنة الدراسية الرابعة 

 المادة ت
 عدد الساعات 

 نوع المادة  لغة التدريس الوحدات عدد 
 م ع ن

 االنكليزية  4 3 2 1 محاسبة ادارية  1

 تخصصية

 العربية 4 3 2 1 محاسبة دولية 2

 االنكليزية  5 4 3 1 محاسبة تكاليف متقدمة  3

 العربية 5 3 1 2 نظرية محاسبية 4

 العربية 4 3 2 1 رقابة مالية  5

 العربية 4 3 2 1 نظم محاسبية متخصصة 6

 مساعدة العربية 4 3 2 1 2تطبيقات محاسبة الكترونية /  7

 عامة  العربية 3 2 1 1 مشروع بحث  8

  33       24 15 9 المجموع 

 Department Subjects Descriptionوصف المواد الدراسية للقسم 

المالية: المحاسبة  باألسس    مبادئ  الطالب  الى تعريف  المادة  العمليات  تهدف  بتسجيل  المتعلقة  المحاسبية  والمبادئ والقواعد 

وصوال الى تحضير   –التجارية وفق أساس القيد المزدوج، العمليات النقدية، المعامالت االيرادية والرأسمالية، التسويات القيدية  

 القوائم المالية.  

ية الكلية والجزئية لعلم االقتصاد، وتعريفه بالمتغيرات  تهدف هذه المادة الى تزويد الطالب بالمبادئ االساس  االقتصاد المالي :

والظواهر االقتصادية والعالقة بينهما وبما يمكنه من فهم ضوابط الربط الموضوعي والتعامل معهما في ضوء حاجة اختصاصه  

 لذلك. 

دارة وتوضيح المجاالت التي  تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب باهمية علم االحصاء وعالقته بعلم اال االحصاء التطبيقي :

يستخدم فيها والغرض من استخدامه، كذلك التعرف على االساليب التطبيقية الضرورية لتشخيص المشاكل وحلها وتطبيقاتها  

 على الحاسبات االلكترونية.

المتوسطة: القياس المحاسبي واإلفص  المحاسبة  اح وتتضمن تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بصوره تفصيليه بأساليب 

التطرق لبعض المبادئ واألهداف والمفاهيم التي تكون اإلطار النظري لعلم المحاسبة، المعالجة القيدية لالستثمارات قصيرة  

 وطويلة األجل، الخصوم قصيرة وطويلة األجل، القوائم المالية.  

العامة للنظام المحاسبي الموحد واالستحداثات  : تهدف هذه المادة الى تزويد الطالب باالسس والمفاهيم  النظام المحاسبي الموحد

على النظام، وتعليم الطالب كيفية اثبات المعالجات المحاسبية وفق النظام وتعريفه بالسجالت المحاسبية وكيفية اعداد الحسابات 

 الختامية.
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ة غير الهادفة للربح وأسس  الطالب بمفهوم المحاسبة في المؤسسات الحكومي   تهدف هذه المادة الى تعريف  محاسبة حكومية :

الحكومي والمجموعة الدفترية المستخدمة، الرقابه على عمليات االنفاق وجباية االموال    القياس المحاسبي بالنظام المحاسبي

 العامة، أنواع الموازنات، أساليب إعداد الموازنة العامة للدوله.  

فية توظيف النماذج الرياضية واالحصائية لمعالجة البيانات المحاسبية  تهدف هذه الماده الى تعريف الطالب بكي  االساليب الكمية :

 التي تساعد االداره في اتخاذ القرار من بين البدائل المتاحة.  

: تهدف هذه الماده الى تعريف الطالب بأهمية تصميم النظم االدارية والتركيز على النظم المحاسبية   نظم معلومات محاسبية

 لخاصة لكل مشروع.  التي تالئم الظروف ا

التدقيق: الخاصة    تقنيات  الحسابات  فحص  عند  األتباع  واجبة  العمليه  باالجراءات  الطالب  تعريف  الى  الماده  هذه  تهدف 

 بااليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات والقوائم المالية. 

تباع الحتساب الدخل الخاضع للضريبة وتحديد  تهدف هذه الماده الى تعريف الطالب باالجراءات واجبة اال  :   محاسبة ضريبية

 الوعاء الضريبي، المعالجات الخاصة باالستهالكات واالحتياطات والخسائر وفقاً لقانون الضريبة النافذ. 

تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب باألنواع المختلفة لشركات األشخاص واالجراءات المحاسبية ألشهارها    محاسبة الشركات:

ها وكيفية توزيع صافي األرباح على الشركاء ومسحوباتهم، تصفية الشركة . مع إعطاء فكرة عن شركات التوصية وتكوين

البسيطة وشركات المحاصة. كما تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب باالجراءات القانونية لتأسيس الشركة المساهمة، أنواع 

 إعدادها، واجراءات تصفيتها.   األسهم، توزيع األرباح، القوائم المالية وكيفية

تهدف هذه الماده الى تعريف الطالب بأهمية محاسبة التكاليف ودورها في خدمة االدارة من خالل    محاسبة التكاليف الصناعية :

كلفة تحديد  في  الداخله  عناصرها  الى  وتحليلها  التكاليف  توزيع  على طرق  المعتمدة  الكلفوية  بالبيانات  المنتجات     تزويدها 

 الخدمات. و

) تأمين   + بنوك   ( مالية  المالية من   محاسبة مؤسسات  والمؤسسات  البنوك  بأنواع  الطالب  تعريف  الى  المادة  هذه  تهدف   :

الفنية    دراسة   خالل باالقسام  الخاصة  المحاسبية  أعداد   النظم  الى  وصوال  دراسات    لها  اجراء  الختامية،  الحسابات 

 الميزانية العامة والحسابات الخاصة بالنشاطات التجارية المتعلقة بالمصروفات وااليرادات.   لشركات التأمين ، تهيئة  مقارنة

:   محاسبة اعداد  دولية  المعتمدة عند  باالساليب واالجراءات  الطالب  الى تعريف  المادة  المجمعة     تهدف هذه  المالية  القوائم 

عن العمالت األجنبية،     المختلفة، المحاسبة عن عمليات البيع بالتقسيط، المحاسبةالناتجة عن عمليات اندماج الشركات بأنواعها  

 المحاسبة عن عقود االيجار طويلة األجل.  

: متقدمة  تكاليف  التكاليف    محاسبة  بنظم  والتعريف  التكاليف  على  الرقابة  بأهمية  الطالب  تعريف  الى  المادة  هذه  تهدف 

وضع   الفعلية طرق  والمعالجات  المع   والمعيارية،  واالرباح  والمبيعات  الكلفة  بعناصر  المتعلقة  االنحرافات  وتحليل  ايير 

 المحاسبية لها. 

بأهمية التدقيق والبيانات المالية المدققة من قبل المدقق الخارجي والتي    تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب   الرقابة المالية:

المختلفة، معايير التدقيق المتعارف عليها دولياً ومحلياً، أدلة االثبات واجبة االتباع عند مزاولة    تعتمد عليها االطراف الخارجية

 المهنة، المدقق في ظل التشريعات المحلية، تقرير التدقيق. 

ئة المعلومات  : تهدف هذه الماده الى تعريف الطالب باالجراءات الالزمة عند اعداد الموازنات التقديرية وتهي  المحاسبة االدارية

 . المالئمة لالدارة للمساعده في التخطيط والرقابة وبالتالي اتخاذ القرارات

النظرية المحاسبية ومشاكل القياس     المفاهيمي الذي يكون   : تهدف هذه الماده الى تعريف الطالب باالطار  النظرية المحاسبية 

 المحاسبي للمصروفات وااليرادات. 

 تهدف هذه الماده الى تعريف الطالب كيفية استخدام الحاسوب بالعمليات المحاسبية المختلفة.    اسوب :تطبيقات محاسبية على الح
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: تهدف هذه الماده الى تعريف الطالب بأساليب البحث العلمي المستخدمة وكيفية كتابة البحوث    أصول البحث العلمي المحاسبي

 المحاسبية. 

: تهدف هذه الماده الى تعريف الطالب بمحاسبة النفط خالل  زراعية، خدمية(  نظم محاسبية متخصصة )الموارد الطبيعية،  

المراحل المختلفة الستكشافه وانتاجه وكيفية معالجة النفقات وااليرادات الناجمه عن تلك المراحل محاسبياً وصوالً الى إعداد  

 الحسابات الختامية. والموازنات التقديرية ونظرية التكاليف الحديثة.

ت  أنواع  كما  بينها وبين  الحسابات، وطرق مسكها، والمقارنة  أنواع  الزراعي من حيث  النشاط  في محاسبة  الماده  بحث هذه 

لمعالجة استغالل  الزراعي والطرق المحاسبية  الزراعة وتكاليف االنتاج  القوائم في قطاع  المحاسبة األخرى، وكيفية إعداد 

، وحسابات المواشي وطريقة مسك الحسابات في حاالت المتاجرة بالمواشي  األراضي الزراعية، ومحاسبة المنتجات النباتية

الدفترية   والمجموعة  الميزانية  وهيكل  النشاط  طبيعة  في  وتبحث  الفنادق  على  تشتمل  كما  االنتاج.  أو  والبيع  الشراء  بقصد 

ال المحاسبة في  الدراسة على  تشتمل  المختلفة وأخيراً  المستخدمة في األقسام  التعاونية حيث تبحث في والمستندات  جمعيات 

الحساب الختامي والميزانية وأخيراً توزيع األرباح   –مبادئ التعاون والدفاتر والسجالت المستخدمة، مصادر الدخل واالنفاق 

 ) العائد (. 

 

 

 الخطة العلمية 2021-2020

 قسم تقنيات المحاسبة 

 


