


قسم الرقابة -تأسيس 

المحاسبية والمالية 

ديات تم استحداث قسم الرقابة المحاسبية والمالية في كلية اقتصا
2014–2013األعمال بجامعة النهرين في العام  الدراسي 

لمواكبة التطورات الحديثة التي تحدث في ادارة مؤسسات 

ا كم, القطاعين العام والخاص وفقاً لمفهوم بيئة االعمال الحديثة

أن القسم يسعى الى ترسيخ البناء المعرفي لمضامين مواجهة 

عيل والشفافية، وتفالحوكمةومكافحة الفساد المالي وترويج فكر 

أدوات الوقاية االستباقية باستخدام تكنولوجيا المعلومات 

المحاسبية، والربط بين حاجات مجتمع األعمال ومخرجات 

ورات العملية التعليمية لكلية اقتصاديات األعمال، واالستجابة لتط

المستوى االكاديمي والمهنيمهنة المحاسبة على 



الرقابة المحاسبية والمالية قسم اقتصاديات االعمالكلية 

ً صروالماليةالمحاسبيةالرقابةقسميكونأن حا

 ً بيةالمحاسالرقابةعلوممجالفيمتميزاً علميا

ةالتعليميالنظمفيقائمهومايحاكيوالمالية

ةمتخصصمخرجاتتكوينيضمنوبما،المتقدمة

لالعمسوقفيوالمتوقعالقائمالطلبتجاري،

قسمالرؤية 



علىوالعملالجودةعاليةاكاديميةبرامجطرح 
ماليةوالالمحاسبيةالرقابةقسمخريجاحاطة
افقنلتكوييحتاجهاالتيالدراسيةبالمواد
يالرقابالعملممارستهعندمتكاملعلمي

والخاصلحسابهسواءوالمحاسبي
 
تخدمكمسا

وعامةمؤسسةفي
 
نتكااستثمارية،خاصةا

و
 
سساسياتمسلحا  ،مصرفيةا

 
الرقابةعلومبا

.الماليةوالمحاسبية

قسم الرسالة 

قسم الرقابة المحاسبية والمالية 



خاللمنالمحاسبيةالعلومفيالمتقدمةالتعليميةالنظممحاكاة
.سبيةوالمحاالماليةللعلوموالتطبيقيالرياضياالساستوسيع

المنهجريجخمنهايعانيالتيوالبطالةاالغترابحالةعنالخريجابعاد
بعادهالمحاسبيةالعلومفيالتقليدي

 
تصاداتاالقمتطلباتعنبا

لدراسةةتطبيقيوحقيقيةممارساتفيزجهخاللمنوذلك،المعاصرة
.بهاالمرتبطةالمختلفةالعلومتفرعات

كاديميةالخططوتحديثتطويرعلىالعمل
 
واكبيبماللكليةاال

برامجفيقيةوالتطبيالتقنيةبالجوانباالهتماممعالعالميةالتطورات
.العمليوالتدريبالدراسة

استحدثتيالتوالماليةالمحاسبيةبالعلومالصلةذاتالتخصصاتمواكبة
رفدمننيمكوبماالعملوتقسيمالتخصصفيالمتناميللمسارنتيجة
هيالا المؤهلينبالخريجينالعملسوق

 
عالياا علمياتا

عداد هيالا المؤهلةالمتخصصةالوطنيةالكوادرا 
 
المجاالتفيعالياا تا

قسامتتضمنهاالتيوالنظريةالعلمية
 
قتصادياتكليةا

 
 ا

 
يلبيبماعمالاال

.والخاصالعامبالقطاعينالعملوسوقالتنميةخططاحتياجات

تاحة مامالفرصةا 
 
.لياالعدراساتهمالستكمالالمتميزينالخريجينا

هداف 
 
ا

القسم 

هداف قسم الرقابة المحاسبية والمالية
 
ا



اعضاء الهيئة التدريسية للقسم
قسم 

ماليةالرقابة المحاسبية وال

 
 
جليلة عيدان حليحل.د.ا

القسمرئيس 

علياء عادل مزيد .م.م
مقرر القسم



ستاذكنعان عبد اللطيف عبد الرزاق.د
 
احصاءا

استاذمنى كامل حمد. د
مساعد

محاسبة

استاذصدام كاطع هاشم .د
مساعد 

قانونيمحاسب

علي قاسم حسن . د
استاذ

مساعد  
محاسبة 



محاسب قانونيمساعداستاذنجالء سادة حسون . د

اقتصادمدرس عطية لفتة قحطان.د

مدرس محمد سلمان جاسم 
اقتصاد

ماليةدراساتمساعداستاذعالء حسين علوان 



محاسب قانونيمدرساحمد خالد محمود. د

محاسبة مدرسمحسن خضيرريم

مالية ومصرفية مدرس مساعد حسن حسين ازهار

عمال مدرس مساعدحيدر نصر هللا داود دارة ا  ا 

ةاالنكليزياللغةمدرس مساعدثامرمحمد سنار



النسبة الموئيةالعددالمرتبة العلمية

13.33%2استاذ

----مشاركاستاذ

33.33%5مساعداستاذ

26.66%4مدرس

26.66%4مساعدمدرس

%15100المجموع 

عضاء هيئة التدريس 
 
العلميةالمرتبة ا



النسبةاساتذة القسمعدد عدد طلبة القسمالبرنامج 

البكالوريوس
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أعضاء الهيئة التدريسية حسب اللقب العلميعدد 



المجموعالرابعةالثالثةالثانيةاالولىالسنة الدراسية 

2013-201422--22

2014-20154221--63

2015-201638374221138

2016-201744263740147

2017-201847332336138

2018-201949413123
144

2019-202049463431
160

2020-202180384731
196

2021-202241704044
196

عداد الطلبة  العلمي في القسما 



الطلبة المقبولين في القسماحصائية بإعداد 
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المالحظاتالمرتبةاالسمت

الترقيات المنجزة : اوال

ستاذ مساعدعلوانعالء حسين 1
 
ا

ستاذ المساعد حسوننجالء سادة 2
 
ا

:الترقيات قيد االنجاز : ثانياا 

مساعد استاذلفتة عطية قحطان1

هم 
 
انجازات القسما :

:العلمية الترقيات 



2022-2021الدراسي  التي اقامها القسم للعامالنقاشيةالندوات والورش والحلقات 

5الندوات

3ورش العمل

23الحلقات النقاشية و العلمية

1المؤتمرات

الزيارات العلميةال

ال

4

44بحبحوث التخرج

لندوات والورش والحلقات النقاشية وبحوث التخرج  والمؤتمرات والزيارات العلمية  التي اقامها القسما



-20162016-2015النشاط البحثي ت
2017

2017-20182018-
2019

2021-
2022

11(محلي –عربي –دولي )علمي منشور بحث1

1ة مؤلفات العلمية العضاء الهيئة التدريسي2

1ة الك تب  المؤلفة العضاء الهيئة التدريسي3

1255(راهاطروحة دك تو –رسائل ماجستير)المناقشات 4

16مشاركة بحث وحضور -المؤتمرات 5

101داخل الكلية وخارجها–الندوات 6

31ورش العمل والحلقات النقاشية 7

71511--13تقييم البحوث والرسائل واالطاريح 8



لجنة المناقشةاسم المشرفاسم الطالب عنوان البحثت

الكلفة المالئمة التخاذ القرارات التشغيلية1

علي قاسم حسن. د.م.اجليلة عيدان حليحل. د.اهجران ماهر هوبي

ازهار حسن حسين . م.م

حليحلجليلة عيدان . د.ا

تطوير إعداد الموازنات باستعمال الموازنة الصفرية2

علي قاسم حسن. د.م.احليحلجليلة عيدان . د.ابلقيس رياض كامل

ازهار حسن حسين . م.م

جليلة عيدان حليحل. د.ا

وازنةتقويم األداء المستدام باستعمال بطاقة العالمات المت3

علي قاسم حسن. د.م.اجليلة عيدان حليحل. د.ادعاء محمد نجم

ازهار حسن حسين . م.م

جليلة عيدان حليحل. د.ا

إعداد الموازنات التشغيلية على أساس األنشطة4

علي قاسم حسن. د.م.اجليلة عيدان حليحل. د.انور ستار جبار

ريم محسن خضير. د.م

جليلة عيدان حليحل. د.ا

دور تكنولوجيا المعلومات في العمليات المصرفية5

جليلة عيدان حليحل. د.اكنعان عبد اللطيف. د.ااحمد رعد صبري

ريم محسن خضير . د.م

كنعان عبد اللطيف.د.ا

مهنة المحاسبة في ظل األزمات العالمية الدولية6

جليلة عيدان حليحل. د.اعلي قاسم حسن. د.م.اطمقتدى عبد القادر ساب

ازهار حسن حسين. م.م

علي قاسم حسن. د.م.ا

7
متطلبات أهمية قياس وتحليل التكاليف البيئية في تلبية

مستخدمي التقارير المحاسبية

حليحلجليلة عيدان . د.اعلي قاسم حسن. د.م.انور فاهم حميد

ريم محسن خضير . د.م

علي قاسم حسن. د.م.ا

قسم الرقابة المحاسبية والمالية

بحوث التخرج للمرحلة الرابعة للعام الدراسي 

2021-2022



8

عزيز أثر دراسة كلفة نظام المعلومات التسويقية في ت

الموقف التنافسي لمنظمات األعمال

جليلة عيدان حليحل. د.اعلي قاسم حسن. د.م.ارهام محمد صالح

ريم محسن خضير . د.م

علي قاسم حسن. د.م.ا

9
أخالقيات مهنة المحاسبة ودورها في تحسين األداء 

المحاسبي لمنظمات األعمال

جليلة عيدان حليحل. د.اعلي قاسم حسن. د.م.اهاجر قحطان يوسف

ريم محسن خضير . د.م

علي قاسم حسن. د.م.ا

10
ية تأثير اإلفصاح عن اإلحداث الالحقة لتاريخ الميزان

العمومية في قرارات مستعملي القوائم المالية

صدام كاطع هاشم. د.م.امنى كامل حمد. د.م.اريم ياسين حميد

احمد خالد محمود. د.م

منى كامل حمد. م.ا

11
ق تقييم أداء أجهزة الرقابة العليا في العراق على وف

المعايير الدولية

صدام كاطع هاشم. د.م.امنى كامل حمد. د.م.افاطمة مهند عادل

احمد خالد محمود. د.م

منى كامل حمد. م.ا

12
متطلبات اإلفصاح في المؤسسات المالية غير 

تطبيقيةالمصرفية؛دراسة

صدام كاطع هاشم. د.م.امنى كامل حمد. د.م.اإبراهيم جليل ابراهيم

احمد خالد محمود. د.م

منى كامل حمد. م.ا

13
أهمية المعلومات المحاسبية المقارنة في اتخاذ 

القرارات االستثمارية

صدام كاطع هاشم. د.م.امنى كامل حمد. د.م.اميسم محمد محمود

احمد خالد محمود. د.م

منى كامل حمد. م.ا

14
ةدراس:االئتماندور نظم المعلومات في ترشيد قرارات 

تطبيقية

هاشمكاطعصدام . د.م.امنى كامل حمد. د.م.اميس طالب احمد

خالد محموداحمد.د.م

منى كامل حمد. م.ا



15
راياالداستقاللية المدقق واثرها في الحد من الفساد 

والمالي

منى كامل حمد. د.م.اصدام كاطع هاشم. د.م.اعلي صباح عبيس

عالء حسين علوان. م.ا

صدام كاطع هاشم. د.م.ا

16
اختبار مدى نجاح البنك المركزي في الحفاظ على 

2003استقالليته في ظل الهيمنة المالية بعد عام 

صدام كاطع هاشم. د.م.اقحطان لفتة عطية. د.ماحمد حيدر متعب

ازهار حسن حسين. م.م

قحطان لفته عطية. د.م

دور اإليرادات الضريبية في تمويل عجز الموازنة17

صدام كاطع هاشم. د.م.اقحطان لفتة عطية. د.معبدهللا احمد غانم

ازهار حسن حسين. م.م

قحطان لفته عطية. د.م

المستوى األمثل لالحتياطات الدولية في العراق18

صدام كاطع هاشم. د.م.اقحطان لفتة عطية. د.معبد هللا طارق عايد

ازهار حسن حسين. م.م

قحطان لفته عطية. د.م

19
العام قياس وتحليل انعكاسات الدين العام على اإلنفاق

واإليرادات العامة والناتج المحلي اإلجمالي

صدام كاطع هاشم. د.م.اقحطان لفتة عطية. د.ممرقية الحكم عبد الكري

ازهار حسن حسين. م.م

قحطان لفته عطية. د.م

اليةدور الصناديق السيادية في تحقيق االستدامة الم20

صدام كاطع هاشم. د.م.اقحطان لفتة عطية. د.مسعاد عبيد عيسى

ازهار حسن حسين. م.م

قحطان لفته عطية. د.م

راقية تحديات استخدام البيانات الضخمة في البيئة الع21

ريم محسن خضير. د.منجالء سادة حسون. د.مزينب مدين محسن

علياء عادل مزيد. م.م

سادة حسوننجالء.د.م



22
تدقيق في اثر تطبيق متطلبات تنقيب البيانات في ال

البيئة العراقية

ريم محسن خضير. د.منجالء سادة حسون. د.مهبة احمد درجال

علياء عادل مزيد. م.م

نجالء سادة حسون.د.م

23

رير اثر استخدام البيانات الضخمة على جودة التقا

المالية للشركات المساهمة في سوق العراق 

لألوراق المالية 

فاطمة عبد الجبار 

حسين

ريم محسن خضير. د.منجالء سادة حسون. د.م

علياء عادل مزيد. م.م

نجالء سادة حسون.د.م

24
ع دور لجان المراجعة في تدعيم استقاللية المراج

الداخلي 

علي قاسم حسن. د.م.انجالء سادة حسون. د.مصفا ثائر صالح

عالء حسين علوان. م.ا

نجالء سادة حسون. د.م

25
األهمية 320دور معيار التدقيق الدولي رقم 

دققالنسبية في تحديد اإلجراءات التحليلية للم

عبد الخالق موسى 

جابر

علي قاسم حسن. د.م.انجالء سادة حسون. د.م

عالء حسين علوان. م.ا

نجالء سادة حسون. د.م

المحليةدراسة تحليلية لمعايير التدقيق الدولية و26

منى كامل حمد. د.م.ااحمد خالد. د.ممريم حامد نجم

قحطان لفته عطية. د.م

احمد خالد محمود. د.م

27
ت مسؤولية المدقق الخارجي عند فحص المعلوما

المالية المرحلية

منى كامل حمد. د.م.ااحمد خالد. د.مغصون سالم داود

قحطان لفته عطية. د.م

احمد خالد محمود. د.م

28
ة دور التدقيق الداخلي في الحد من ممارسات إدار

االرباح

منى كامل حمد. د.م.ااحمد خالد. د.معباس فاروق داود

قحطان لفته عطية. د.م

احمد خالد محمود. د.م



الروئيةاإلفصاح المحاسبي عن الموجودات 29

منى كامل حمد. د.م.ااحمد خالد. د.مازدهار حسين خضير

قحطان لفته عطية. د.م

احمد خالد محمود. د.م

30
تثمار اثر تبني المعايير المحاسبية الدولية على االس

األجنبي

علي قاسم حسن. د.اريم محسن.د. مالحسن احمد حسين

عالء حسين علوان. م.ا

ريم محسن خضير. د.م

31
دور التدقيق الداخلي في الحد من الفساد المالي و

اإلداري

علي قاسم حسن. د.اريم محسن.د. مأبو بكر زياد حميد 

عالء حسين علوان. م.ا

ريم محسن خضير. د.م

تقييم األداء وفق بطاقة العالمات المتوازنة32

علي قاسم حسن. د.اريم محسن.د. مكوثر محمد مرتضى

عالء حسين علوان. م.ا

ريم محسن خضير. د.م

33
الدور المحاسبة على أساس المواصفات في تخفيض

تكاليف 

علي قاسم حسن. د.اريم محسن. د.مبنين علي عبد

عالء حسين علوان. م.ا

ريم محسن خضير. د.م

34
دور محاسبة استهالك الموارد في تحسين اداء 

الشركات الصناعية

علي قاسم حسن. د.اريم محسن.د. معلي اذياب عبيد

عالء حسين علوان. م.ا

ريم محسن خضير. د.م

مةاثر السياسات الضريبية على التنمية المستدا35

نجالء سادة حسون. د.معالء حسين علوان.م.ابتول اثير زهير

علياء عادل مزيد. م.م

عالء حسين علوان. م.ا

36
هرب مدى فاعلية التشريع الضريبي في الحد من الت

الضريبي

نجالء سادة حسون. د.معالء حسين علوان.م.احسن سعدون طحيم

علياء عادل مزيد. د.م

عالء حسين علوان. م.ا



37
دة دور ضريبة االعمال الرقمية في زيا

اإليرادات الضريبية

م فاطمة عبد السال

فخري

عالء حسين .م.ا

علوان

نجالء سادة حسون. د.م

علياء عادل مزيد. م.م

عالء حسين علوان. م.ا

38

دور التزام الموظف الضريبي 

اد بأخالقيات العمل في الحد من الفس

اإلداري والمالي

حسين محمد عبد 

الستار

عالء حسين .م.ا

علوان

نجالء سادة حسون. د.م

علياء عادل مزيد. م.م

عالء حسين علوان. م.ا

38
دور الفحص الضريبي في الحد من 

الغش الضريبي

عالء حسين .م.امحمد جبار راضي

علوان

نجالء سادة حسون. د.م

علياء عادل مزيد. م.م

عالء حسين علوان. م.ا

40
ن دور التشريع الضريبي في الحد م

الفساد االداري والمالي 

يوسف احمد 

سعدون

قحطان لفته عطيه. د.معلياء عادل مزيد. م.م

ازهار حسن حسين. م.م

علياء عادل مزيد. م.م

41
كمةحودور التشريعات القانونية في  

الشركات 

قحطان لفته عطيه. د.معلياء عادل مزيد. م.مسجى احمد فرج

ازهار حسن حسين. م.م

علياء عادل مزيد. م.م

42
ليل دور االعفاءات الضريبية في التق

من التهرب الضريبي

ازهار حسن . م.ماية حسين هادي

حسين

قحطان لفته عطيه. د.م

ازهار حسن حسين. م.م

علياء عادل مزيد. م.م



43
ادة دور لجان الفحص الميداني في زي

االيرادات الضريبية

عبد الرزاق علي 

سلمان

ازهار حسن . م.م

حسين

قحطان لفته عطيه. د.م

ازهار حسن حسين. م.م

علياء عادل مزيد. م.م

44
ل دور المحاسبة اإلبداعية في تقلي

األرباح الضريبية

مصطفى خالد 

حسين

ازهار حسن . م.م

حسين

قحطان لفته عطيه. د.م

ازهار حسن حسين. م.م

علياء عادل مزيد. م.م



مدمجا جمع بين التعليم الحضوري والتعليم االلكتروني كما 2022-2021كان التعليم للعام الدراسي 

وتفاصيلها % 96.90بلغت نسبة النجاح للعام الدراسي   , ان االمتحانات كانت حضورية والكترونية

:كما في ادناه 

ونسب النجاح2022-2021نتائج العام الدراسي 

عدد الطلبة عدد الطلبة الكليالمرحلة

الناجحين

عدد الطلبة 

ابالراسبين بالغي

عدد الطلبة 

الناجحين 

(المحملين ) 

عدد الطلبة 

الناجحين الكلي

نسبة النجاح

%3792.5---40373االولى

%7067216897.14الثانية

%40100------4040الثالثة

%4397.72---44431الرابعة

%1941876118896.90المجموع



حصل قسم الرقابة المحاسبية والمالية على درجة 

في التقييم الذي تم اجراؤه ضمن عملية (54.287)

علما انه 2021التصنيف الوطني للجامعات لعام   

عن االعتماد البرامجي (عشر درجات ) لم تحسب 

ضمن درجات التقييم اذ يعتمد القسم على المعايير 

الوطنية العتماد كليات اإلدارة واالقتصاد في العراق 

والصادرة من قبل المجلس ا لوطني العتماد كليات 

اإلدارة و االقتصاد في العراق للسنة الدراسية 

2019-2020

2021نتائج التصنيف العراقي للجامعات 



للقسموالخارجيةالداخليةالبيئةتحليل

:القوةنقاط
العامالقطاعمؤسساتمعاالستشاريالعملامكانية1.

.هافييسهمانللقسميمكنالتيالمجاالتفيوالخاص

جراءانحووالعليااألوليةالدراساتطلبةمشاريعتوجيه2.

حليفوتساهمالمختلفة،المؤسساتفيتطبيقيةبحوث

.تواجههاالتيالمشاكل

منعملفرصعلىحصولهمتمالذينالطلبةعددبلغة3.

طالب44اصلمن(طالب21)العامهذاخريجي

%47.7تبلغالنسبةفأنوعليه

:التهديدات
ظفينوالموبالتدريسيينرفدناقلةاوالوزاريةالتعييناتتوقف-1

.الماليةاالزمةبسببوااللقابالتخصصاتوبمختلف

مليةللعالمنظمةالوزاريةوالضوابطوالتعليماتالقوانيينتخبط-2

.الخ..الحرجةالحاالتومعالجة،العبورقانونمثل)التعليمية

ركةلمشااوالعلميللبحثالمخصصةالماليةاالمكاناتتوافرعدم-3

.ةوالدولياالقليميةالعلميةوالندواتالمؤتمراتفيالتدريسيين

:الفرص
للكليةصةمخصلهامخططبنايةلوجودللقسمالتحتيةالبنىفيالتوسعامكانية-1

.وبالتاليالغرضلهذاالجامعيالدعمخاللمناوالجامعةداخل

والمختبراتالدراسيةالقاعاتعددزيادةمثل)معياريةتعليميةبيئةتوافرفرصة-2

.(والحاسوباللغةمهاراتالكسابالمخصصة

.ةالحاجتلبيالمتنوعةوااللقابباالختصاصاتالتدريسيناعدادزيادة-3

لغيراعمالةمحاسبماجستيراختصاصفيالعلياللدراساتالقبولفتحامكانبة-4

.الكليةخريجي

.الدكتوراهبرنامجعلىالقبولفتح-5

:الضعفنقاط
.للقسمالعلميالمالكفينقص.1

.العملواربابالخاصالقطاعمعالتواصلعدم.2

التعليملدعمحديثةبتقنياتوتجهيزهاالدراسيةالقاعاتتحديثعدم.3

.الفاعلوالتعلم

.والحاسوباالنجليزيةاللغةفيالطلبةمهاراتضعف.4

.علميةدورياتوجودعدم.5

SWOTتحليل



التوصيات 

دعم القسم بالمالكات العلمية ذات االختصاص وااللقاب العلمية وذلك لسد النقص -1

الحاصل في بعض التخصصات 

د تطوير البنى التحتية للقسم وزيادة عدد القاعات الدراسية وذلك نظراً لزيادة عد-2

الطالب في المراحل الدراسية

إقامة دورات تدريبية للتدريسيين لغرض رفع الكفاءة التعليمية-3

ن لغرض تغطية تكاليف البحوث المنجزة مالمكافاتتشجيع البحث العلمي ورصد -4

قبل التدريسيين 

المشاركةتشجيع االشتراك بالمؤتمرات الخارجية والمساعدة في تحمل تكاليف -5

ق تخصيص مختبر افتراضي لغرض تدريب الطلبة على العمل المحاسبي وتطبي-6

.ذلك عملياً في الكلية 

رفد مكتبة الكلية بالكتب والدوريات العلمية ذات اإلصدارات الحديثة لغرض -7

اتعزيز مصادر البحوث العلمية المنجزة من قبل التدريسيين وطلبة الدراسات العلي



الخطة الخمسية
لقسم الرقابة المحاسبية والمالية 

2027-2023للسنوات 

السنواتالمخططالمفردات

البحوثعدد 

للتدرسيين

20232024202520262027

4420252525

4069404040للطلبة



:خطة االنشطة العلمية

2027-2023المخطط  للسنوات 

20232024202520262027المفردات

-----المؤتمرات

11111الندوات

88888ورش العمل

88888الحلقات النقاشية و العلمية



2027-2023السنوات المخطط  

20232024202520262027المفردات

الدورات التدريبية 

(ضمن وحدة التعليم المستمر )
22222

11111العامةالخدمات 

: المجتمع خطة خدمة 



2027-2023عدد الدورات المخططة للسنوات  

المالحظات20232024202520262027الدورات

55555للتدريسيين

يينلموظفي القسم ولبقية االقسام او للخارج33333للموظفين

في مجال االدارة11111للفنيين

22222للطلبة
لكل كورس الكسابهم مهارات عملية 1بواقع 

مختلفة في مثل دورة محاسبية

هيل وتدريب الموارد 
 
:البشريةخطة تا



2023–2019للسنوات االوليةالمخطط لقبول الطلبة في الدراسات

القبول
20232024202520262027

االولية الدراسات
3535353535

2023–2019للسنوات العلياالمخطط لقبول الطلبة في الدراسات

20232024202520262027القبول

55555العلياالدراسات

خطة قبول الدراسات العليا: ثانياً 

خطة قبول الدراسات االولية: اوالً 

خطة القبول للدراسات االولية والعليا
لقسم الرقابة المحاسبية والمالية 

2027-2023للسنوات 



2023-2019لتحديد االحتياجات من االكاديميين واإلداريين خالل السنوات المخطط 

المالحظات20232024202520262027االحتياجات

32122تدرسيين
محاسبة(4)مساعداستاذ_ (3)استاذ

-محاسبة    (3)مدرس -

داري بكلوريوس 111اداريين (                                   1)دبلوم -(  2)ا 

داريينخطة تحديد االحتياجات من االكاديميين  واال 
الرقابة المحاسبية والمالية لقسم 



السنواتالمتطلبات

20232024202520262027

عتمادالشاملةالجودةثقافةنشر.1
 
.البرامجيواال

.الجودةضمانمعاييرتطبيق.2

.ةالتعليميوالمساراتالمنهجتميزلالمقرراتببعضالنظراعادة.3

نيااللك ترو التعلممتطلباتوتوفيرااللك ترونيالموقعتطوير.4

.المستمرالتحسينوخططالذاتيالتقويم.5

الجودةخطة ضمان 
الرقابة المحاسبية والماليةلقسم 



شكراا لحسن اصغائكم 


