
 

 نشأة القسم

أسس قســــم المحاسبة عام ١٩٨٧ والقســــم الیوم ضمن التنظیم االداري لكلیة االدارة واالقتصــــاد، كبرى كلیات الجامعة 

المسـتنصـریة فھو یتالف من رئیس القســم ومجلس القســم ولجنة الدراسات العلیا واللجنة العلمیة للقســم التي تمثل اعلى 

سلطة علمیة  بالقسـم ومجلس القسـم الذي یتكون من جمیع اعضـاء ھیئة التدریس فیھ یسـعى القســم الى تحقیق التمیز في 

ادائھ، وضمان الجودة في مخرجاتھ من الطلبة واداء االساتذة بالشــــكل الذي یوازي اداء االقســـــام المناظرة في الجامعات 

بالدول المتقدمة.

ص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئ

ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 
د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 

 ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ   

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





  الرؤیا 

ان یكون قسما متمیزا في قیادة االداء  المحاسبي واساسا للقیاس المرجعي واالنتاج المعرفي لالقسام العلمیة المناظرة 

في الجامعات إ قلیمیا ودولیا.

الرسالة 
یســــعى قســـــم المحاسبة الى تخریج كفاءات مھنیة وبحثیة عالیة الجودة في مجالت المحاسبة وبما یلبي احتیاجات 

السوق ومتطلبات خطط التنمیة الوطنیة والتحول في المجتمع وتنمیة القدرات العلمیة والبحثیة والمحاسبیة ومواكبة 

التقدم التقني والتكنلوجي والعمل في ظل ثوابت قیمة واخالقیة.

  االھداف
¯ اعداد الطلبة إعدادا یمكنھم من العمل بعد التخرج مھنیا وأكادیمیا . 

¯ إعداد البحوث والدراسات المحاسبیة المتخصصـة السیما  التطبیقیة منھا والتي تسـھم في تلبیة متطلبات   

سوق العمل لمواكبة التطور العلمي في مجال المحاسبة . 

¯ تقدیم االستشارات المحاسبیة لدوائر الدولة والقطاعات األخرى .

¯ بث وإشاعة أخالق المھنة المحاسبیة التي یجب ان یتمتع بھا  المحاسب في المجتمع العراقي . 

¯ المساھمة الفاعلة في جمعیة المحاسبین والمدققین العراقیة. 

ص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئ

ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 
٢٠١٧- ٢٠١٨ د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 

 ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ   





رئیس  قسم  المحاسبةرئیس  قسم  المحاسبة
    

 الدكتورعبد  الرضا  لطیف  جاسم  محمد  الدكتورعبد  الرضا  لطیف  جاسم  محمد           

  
الخبرات الخبرات 

رئیس  قسم  المحاسبة
  

 الدكتورعبد  الرضا  لطیف  جاسم  محمد      

المؤھالت العلمیة
حاصل على شھادة الدكتوراه علوم محاسبة/ الجامعة الملیة االسالمیة/ الھند  µ

.٢٠١٣

حاصل على شھادة ماجستیر علوم محاسبة /الجامعة المستنصریة / كلیة اإلدارة واإلقتصاد١٩٩٧  . µ

بكالوریوس علوم في المحاسبة/ الجامعة المستنصریة/ كلیة اإلدارة واإلقتصاد ١٩٩٣ . µ

المناصب االداریة
مقرر قسم المحاسبة /كلیة اإلدارة واإلقتصاد /جامعة واسط للمدة من ٢٠٠٥-٢٠٠٦ µ

مقرر قسم المحاسبة /في كلیة اإلدارة واإلقتصاد الجامعة المستنصریة للمدة ٢٠٠٦-٢٠٠٩. µ

امین مجلس كلیة اإلدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصریة للمدة ٢٠١٣- ٢٠١٤  µ

حالیا رئیس قسم المحاسبة. µ

 
الخبرات 

O تدریس طلبة الدراسات االولیة والدبلوم العالي .

االشراف على بحوث تخرج طلبة الدراسات االولیة . O

.نشر بحوث علمیة في مجالت عالمیة عدد٢ O

المشاركة في بحوث علمیة في  مؤتمرات عالمیة عدد ٦. õ

ص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئ

ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 
٢٠١٧- ٢٠١٨ د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 

 ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ   





اوال: المناھج  الدراسیة وعدد الساعات االسبوعیة لكل مادة لقسم المحاسبة لمرحلة 

البكالوریوس

ا���تطئ اقو��   ا���تطئ اقو��   ا���تطئ اقو��   

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣ ساعة محاسیة مالیة (٢)  ٣ ساعة المحاسبة المالیة (١)

٣ ساعة ریاضیات مالیة عامة (١) ٣ ساعة مبادىء إدارة االعمال 

٣ ساعة مبادىء احصاء  ٢ ساعة  مبادىء إقتصاد 

٤ ساعة مھارات الحاسوب (٢)  ٣ ساعة مھارات الحاسوب (١)

٢ ساعة   E قراءات ومراسالت محاسبیة ٢ ساعة  لغة عربیة 

٢ ساعة  حقوق انسان 

ص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئ

ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 
٢٠١٧- ٢٠١٨ د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 

 ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ   





ا���تطئ ا�ب�ظغئ   ا���تطئ ا�ب�ظغئ   ا���تطئ ا�ب�ظغئ   

الكورس الثاني  الكورس االول 

٥ ساعة المحاسبة المتوسطة (٢)  ٣ ساعة المحاسبة المتوسطة (١)

٣ ساعة محاسبة وحدات غیر ربحیة  ٣ ساعة محاسبة حكومیة (١)

٤ ساعة محاسبة حكومیة (٢) ٣ ساعة محاسبة انكلیزي (١) 

٢ ساعة مالیة عامة  ٣ ساعة تسوق وتجارة الكترونیة 

٣ ساعة  E بحوث عملیات محاسبیة ٣ ساعة قانون االعمال

٣ ساعة محاسبة انكلیزي (٢)  ٣ ساعة التطبیقات المحاسبیة بالحاسوب 

٣ ساعة ریاضیات عامة 

ص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئ

ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 
٢٠١٧- ٢٠١٨ د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 

 ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ   





ص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئ

ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 
٢٠١٧- ٢٠١٨ د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 

 ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ   





ط���اغ� طت�جئئ  ط���اغ� طت�جئئ  ط���اغ� طت�جئئ  

الكورس الثاني  الكورس االول 

٢ ساعة   المحاسبة الحكومیة ٣ ساعة  المحاسبة المالیة 

٢ ساعة التدقیق ٣ ساعة  محاسبة التكالیف 

٢ ساعة  الحلقة النقاشیة ٢ ساعة نظم المعلومات المحاسبیة 

٣ ساعة المحاسبة اإلداریة ٢ ساعة  التحلیل اإلقتصادي 

٣ ساعة النظریة المحاسبیة ٢ ساعة  االحصاء واالسالیب الكمیة 

١ ساعة   اللغة االنكلیزیة  ٢ ساعة  تحلیل اقتصادي

١ ساعة اللغة االنكلیزیة  

ثانیا:  الدراسات العلیا 

ص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئ

ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 
٢٠١٧- ٢٠١٨ د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 

 ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ   





دضاعراه طت�جئئ  دضاعراه طت�جئئ  دضاعراه طت�جئئ  

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣ ساعة   محاسبة اداریة  ٣ ساعة محاسبة تكالیف

٣ ساعة نظریة محاسبیة  ٣ ساعة محاسبة مالیة 

٢ ساعة ٢ ساعة  تدقیق  محاسبة دولیة  

٢ ساعة محاسبة حكومیة  ١ ساعة  نظم معلومات محاسبیة 

٣ساعة محاسبة متخصصة ٢ ساعة تحلیل اقتصادي  

١ ساعة  اصول البحث العلمي ١ ساعة  لغة انكلیزیة 

١ ساعة حصاء وتطبیقات SPSSا

ص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئ

ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 
٢٠١٧- ٢٠١٨ د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 

 ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ   





اسد�ء ا�عغ�ة ا�اثرغ�غئ شغ ص�ط ا��ت�جئئ 

ص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئ

ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 
٢٠١٧- ٢٠١٨ د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 

 ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ   





التخصص اللقب اسم االستاذ ت

رقابة  ومحاسبة حكومیة  أستاذ مساعد  أ.م.د االء شمس هللا نور هللا ١٣

تدقیق ورقابة  أستاذ مساعد  أ.م.د فاطمة صالح مھدي  ١٤

محاسبة مالیة  مدرس  م.د نضال عزیز مھدي  ١٥

حاسبات  أستاذ مساعد  م. رغد محمد ھادي  ١٦

كلفة اداریة  استاذ مساعد  أ.م.د سمیر منیر عبد الملك  ١٧

نظم وتدقیق مدرس  م.دخدیجة جمعة ممطر   ١٨

محاسبة حكومیة  مدرس  م.د زینة خضر عباس  ١٩

علم اللغة التطبیقي  مدرس  م.د صالح مھدي یوسف    ٢٠

محاسبیة اداریة  مدرس  م.د عالء محمد عبید   ٢١

محاسبة مالیة   مدرس  م.م استقالل جمعة موجز  ٢٢

محاسبة مالیة   مدرس مساعد    م.م ایمان یحیى محمد  ٢٣

محاسبة تكالف  مدرس   م.د رغد ھاشم جاسم   ٢٤

ص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئ

ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 
٢٠١٧- ٢٠١٨ د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 

 ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ   





التخصص اللقب اسم االستاذ ت

ادارة اعمال   مدرس مساعد  م.م رؤى یونس   ٢٥

محاسبة تكالیف   مدرس مساعد م.م اشواق طالب كاظم  ٢٦

محاسبة حكومیة   مدرس مساعد م.م محمد عادل محمد   ٢٧

محاسبة مالیة   مدرس مساعد  م.م ھیثم صاحب سعید  ٢٨

تدقیق  مدرس مساعد م.م ثامر كاظم عبد الرضا  ٢٩

مدرس مساعد محاسبة حكومیة  م.م حسام حسن ھاشم   ٣٠

محاسبة مالیة  مدرس م. احمد سعد جاري  ٣١

محاسبة تكالیف  مدرس مساعد  م. حلیم اسماعیل شنتھ ٣٢

ص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئص�ط ا��ت�جئئ

ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 
٢٠١٧- ٢٠١٨ د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 

 ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ    ص�ط ا��ت�جئئ   




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

