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 جاهعت الكىفت 

 كلُت اإلدارة واالقتصاد 

 قسن الوحاسبت 

 

 0200 -0202للسنت الدراسُت  التربىٌ االرشاد تقرَر

 االسشبد انخشبٕي بسبػبث ببالنخضاو انكهٍت ٔػًبدة انكٕفت جبيؼت سئبست حٕجٍٓبث ػهى بُبء

 ؼقذ، قبيج نجبٌ االسشبد انخشبٕي ب1211/ 2/ 21فً  172ٔاشبسة انى االيش اإلداسي ري انؼذد 

 كًب ٌأحً: انهقبءاث ْزِ حُبٔنخّ انخً انًٕاضٍغ اْىت ٔكبَج انطهب يغ ث اسبٕػٍتنقبءا

 ػالقخّ بضيالئّ، انطبنب ٔػالقت ببنكهٍت، انطبنب ػالقت انجبيؼً، انطبنب اخالقٍبث  .2

 .اسبحزحّ حجبِ انطبنب حقٕق ٔيبًْ بأسبحزحّ

 ٔيخبطشْب االجخًبػً انخٕاطم نًٕاقغ انسٍئ نالسخخذاو انسهبٍت االثبس ػهى انطهبت حُبٍّ .1

 .انطبنب يسخقبم ػهى

 .انطبنب يسخقبم حخذو ال ايٕس فً اْذاسِ ٔػذو انٕقج اداسة .3

 األسس انخً اْى حضًُج انخبقبًَ يٍثى .ٔد سجٍب َؼًت ٔسبو .د يٍ كم قبم يٍ َذٔة اقبيت .4

 اْى فضال ػٍ ٔانؼبو انخبص نهقطبػٍٍ انؼًم سٕق فً انخخشج بؼذ يشاػبحٓب نهطهبت ٌجب

 .انظغٍشة انًشبسٌغ فخح خالل يٍ يسخقبهٓى ضًبٌ نهطهبت حخٍح انخً ٔاالسس االفكبس

األسخبر  قبم يٍ حُبٔنٓب قبم نهًحبضشة انٍٕيً ٔانخحضٍش انخٍٓئت حٕل انطهبت يُبقشت حًج .5

 ة(.نهًحبضش انسببقت انقشاءة)

 يغ ٔانخفبػم ٔانخشكٍض انًحبضشاث نحضٕس انجبد ٔانسؼً االْخًبوحث انطهبت ػهى  .6

 .انذساسٍت انًبدة فٓى فً حسبػذ انخً ٔانٕٓايش انًالحظبث ٔحثبٍج انًحبضشة اثُبء االسخبر

 انالحقت انبٍج )انقشاءة انى انشجٕع ػُذ انًحبضشة فً حُبٔنٓب حى انخً انًٕاضٍغ دساست .7

 يغ ٌٔخُبفى ػهٍّ انسٍطشة ٌظؼب بشكم نخخشاكى حأجٍهٓب ٔػذو ٌٕيً بشكمة( نهًحبضش

 انبششي. نهؼقم االسخٍؼببٍت انقذسة

 َحٕ ٔانسؼً انًجخٓذٌٍ انطهبت يٍ ٌسخشٌٔ يب غبنبب انزٌٍ انسهبٍٍٍاألشخبص  ػٍ االبخؼبد .1

 انًجبالث ػًٕو فً ٔاالجخٓبد انخًٍض

 ٔانحهٕل اسبببٓب انًجخًغ ػهى ٔاَؼكبسٓب انًخذساث حؼبطً نظبْشة انضبسة االثبس  .9

 انًقخشحت

 ٔانحهٕل حٕاجٓٓى انخً انًشبكم اْى ػهى ٔاالطالع انقسى فً انطبنببث يغ انهقبء حى  .22

 .ببنطبنببث انخبطت انٕقشاث يشكهت حم ْٕ انًشبكم ْزِ ضًٍ يٍ ٔكبٌ انًالءيت
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انخً ٌقًٍٓب انقسى ٔيُٓب َذٔاث حث انطهبت ػهى انًشبسكت فً انُذٔاث انخٕػٌٕت  .22

حخض االبخضاص االنكخشًَٔ، حب انٕطٍ ٔانقٍى األخالقٍت، يكبفحت انًخذساث، انؼُف 

 االسشي، ٔغٍشْب يٍ انُذٔاث انخً أقبيٓب انقسى طٕال انسُت انذساسٍت.

صٌبدة قُٕاث االحظبل بٍٍ انطهبت ٔاسبحزحٓى ٔال سًٍب بؼذ انؼٕدة انخذسٌجٍت نهذٔاو بؼذ  .21

الق انزي سببخّ جبئحت كٕسَٔب يًب ٌؼضص يٍ يٓبساث انطهبت ٔقببهٍبحٓى ٔبًب ٌخذو سٕق االغ

 انؼًم.
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 كرار سلُن حوُدٌ د.م.ا                                       هالك راضٍ هُثن د.مأ     

 رئُس لجنت الورحلت األولً                                رئُس لجنت الورحلت الثانُت  

 

 

 

 

 

 

 انىار عباس الهنداوٌ د.م.ا                        بشري عبد الىهاب الجىاهرٌ  د.ا 

 رئُس لجنت الورحلت الثالثت                             رئُس لجنت الورحلت الرابعت    

 

 

 

 

 

 

 حاتن كرَن الوعوىرٌد  أ.                                         

 رئُس قسن الوحاسبت                                           

 


