
  
 
 
 

   
 

 مركز الحاسبة االلكترونية 
 

 

 كوفة   الكلية التقنية االدارية /
جامعة الفرات االوسط التقنية في قضاء    رئاسة  يقع موقع الكلية قي مجمع    احد تشكيالت جامعة الفرات األوسط التقنية  

الرئيسي   البوحداري وعلى الطريق  الفرات في منطقة  الشرقية من نهر  الكوفة مقابل جسر االمام علي )ع(على الضفة 

 الذي يربط محافظة النجف االشرف بمحافظة بابل  

بتا كوفة   / االدارية  التقنية  الكلية  في    2007/  11/   19ريخ  تأسست  التقنية  الكوادر  من  العمل  سوق  احتياج  لتلبي 

تقويمية يمنح    سنوات   تخصصات تقنيات المحاسبة وادارة االعمال وتقنيات المعلومات حيث تمتد مدة الدراسة فيها اربعة 

 التقني في التخصصات التالية   س بعدها الطالب شهادة البكالوريو

 قسم تقنيات المحاسبة
 

 يات ادارة االعمالقسم تقن
 

 
 قسم تقنيات المعلومات

 
بتوفير ما يالئم  كوفة وذلك  التقنية االدارية    ية ضمان جودة مخرجات الكلمسار بحثي علمي و    التوجه نحو ولترسيخ  

الدقيقة  التخصصات  في  العليا  الكوادر  الى  التقنية  الجامعات  شهادة    حاجة  لمنح  العليا  الدراسات  برامج  افتتاح  تم 
 -:الماجستير في التخصصات التالية 

 

 تاريخ فتحه  عنوان البرنامج 

 2013 / 2014 ماجستير تقنيات محاسبة 

 2019 / 2020 ماجستير تقنيات ادارة االعمال 

 2021 / 2020 ماجستير تقنيات االدارة االستراتيجية 

 2021 / 2022 ماجستير تقنيات محاسبة الكلفة واالدارية 

 

 واهداف الكلية ارسالة ورؤي
ترسيخ  تتضمن رسالة   التعليم من خالل  في عملية  المستهدف  العائد  يعظم  الجودة  تقني عالي  تعليم معرفي  تقديم  الكلية 

العمل لتلبية حاجات سوق  المستدامة  والتطبيقية  الفكرية  المهارات  وتنمية  التقنية  في    ومبتكرة   رائدة وفق رؤيا    القدرات 

وإدارة االعمال وتقنيات    في التخصصات المحاسبية   التطورات العالمية   لمواكبة   التعليمية الحديثة   البرامج والخدمات   تقديم 

 -.لتحقيق االهداف التالية : المعلومات بما ينسجم وحاجة المجتمع  

والمعلوماتية يواكب التطورات العلمية  تخريج جيل جديد من الشباب المتخصص في تقنيات المحاسبة وإدارة االعمال   .1

 .والتقنية للعصر الحديث 

 تعزيز القيم الوطنية والتنظيمية للكلية  .2

 .حسين األداء وضمان الجودةتتقويم فاعلية الكلية باستمرار كجزء من عملية التخطيط االستراتيجي كأساس ل  .3

 



  
 
 
 

   
 

 مركز الحاسبة االلكترونية 
 

 

 . ملية التعلم لدى الطلبةساهم في تطوير عللمعملي النظري والدراسي المنهاج التقديم مفردات  .4

 . من خالل خلق روح التنافس العلمي بينهم  تشجيع الطلبة على التعلم وبلوغ غاياتهم المهنية والشخصية  .5

 خلق بيئة جامعية مستدامة تساهم في توفير اجواء دراسية مالئمة .  .6

 . ل إقامة الدورات التدريبيةاالنفتاح على المجتمع ) بيئة العمل ( وتوطيد وتمتين أواصر العالقة معها من خال .7

المتواجدة في بيئة    الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص    إقامة عالقات عمل مشتركة مع المؤسسات  .8

المستهدفة من   الغايات  بلوغ  في  يساهم  بما  والكلية  العمل  بيئة  بين  التطبيقية  الجوانب  في  التعايش  العمل من خالل 

 .عملية التعلم

 

 
 

 https://cku.atu.edu.iq    الموقع االلكتروني 

 web.chu@atu.edu.iq        البريد االلكتروني

   Help2@atu.edu.iq          اميل الخط الساخن

 

       بوك الرسمية صفحة الفيس

https://www.facebook.com/ATUcku2007 
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