
 جامعة الكوفة

 واالقتصاد اإلدارةكلية 

 المحاسبة قسم 

  

 

 

 

 المحاسبة الخطة العلمية لقسم

 2020-2019للسنة الدراسية 

 

 

 

 

 إعداد

 المحاسبةرئاسة قسم 

2019 

 المسؤوليات:
 والفةوو  العلميةة  األقسةا الخطة العلميةة قعةض نةمس مسةؤوليات السةادة ر سةا   إعداد إن

 قستعيس بمس قحتاج مس التدرقسييس. أنوله 

  2018أن قواعى في إعداد الخطة انسجامها مض أهةدا  واسةتواجيجيات ةطةة الجامعةة-

2022 . 

 جسلم بنسختيس ورقية والكتوونية موقعة مس السيد رئيس العسم العلمي ومعوره. 

 

 جوقيتات مهمة:
  جشةوقس  30-15الجامعةة ةة ا المةدة  إلةىجعد الخطة فةي بداقةة كةا عةا  دراسةي وجسةلم

 .األوا

  حزقةوان 30قعد التعوقم النهةائي للمتحعةم مةس الخطةة نهاقةة كةا عةا  دراسةي وجسةلم فةي 

 .معزز بالوثائم والصور الدالة على جحعم االنجاز

 

 احملتويات

  المونو 

  المعدمة(: 1)

  عسم النبذة عس (: 2)

  ر قة العسم ورسالته وأهدافه(: 3)

  ر قة العسم (: 3-1)

  رسالة العسم (:3-2)

  أهدا  العسم(: 3-3)

  الموارد البشوقة في العسم :(4)

  أساجذة العسم(: 4-1)
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  العسم (: موظفو4-1)

  (: االمكانات المادقة5)

  المناهج الدراسيةجحدقث (: 6)

  والكتب المؤلفة والمتوجمة البحوث والدراسات(: 7)

  العليااألولية والدراسات (: ةطط العبوا 8)

  وورش العما الحلعات النعاشية(: 9)

  (: المؤجموات والندوات العلمية10)

  االستحداثات(: 11)

  ( التوقيات العلمية )الجدقدة أو المستموة(12)

  (: االجفاقيات والتعاون الدولي13)

  ( بوا ات االةتوا  )إن وجدت(14)

  ( اإلرشاد التوبوي واألنشطة ال صفية15)

  ( اإلستشارات والدورات التدرقبية16)

  وإجوا ات المواجهة ( المشك ت والتحدقات التي جواجه العسم17)
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 قدمةامل(: 1)
 قسم النبذة عن (: 2)
 رؤية القسم ورسالته وأهدافه(: 3)
 رؤية القسم  (:3-1)
 رسالة القسم (:3-2)
 أهداف القسم(: 3-3)
 املوارد البشرية يف القسم :(4)
 أساتذة القسم(: 4-1)

 2019(: م ك العسم بحسب الموجبة العلمية 1) جدوا

 اللغة  الشهادة  اللقب العلمي اسم   

 عربي  دكتوراه استاذ  أ.د حسين هادي عنيزة 1

 عربي  دكتوراه استاذ مساعد الجواهريأ.م.د بشرى عبد الوهاب  2

 عربي  دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د انوار عباس الهنداوي 3

 عربي  دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د سندس ماجد رضا 4

 انكليزي دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د عقيل حمزة الحسناوي 5

 انكليزي دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د.كرار عبد االله الخالدي 6

 عربي  دكتوراه استاذ مساعد أ.م. حاتم كريم كاظم 7

 عربي  ماجستير  استاذ مساعد أ.م. قيصر علي عبيد الفتلي 8

 عربي  ماجستير  استاذ مساعد أ.م. كرار سليم حميدي 9

 عربي  ماجستير  استاذ مساعد أ.م. بشرى شاكر الشكري 10

 انكليزي دكتوراه مدرس م.د.ميثم مالك الخاقاني 11

 عربي  دكتوراه مدرس  م.د وسام نعمة رجيب 12

 عربي  دكتوراه مدرس  م.د هدى علي عباس 13

 عربي  ماجستير  مدرس  م. عدنان عباس الخفاجي 14

 عربي  ماجستير  مدرس  م. عبد العباس حسن الساعدي 15
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 عربي  ماجستير  مدرس م. حسنين كاظم عوجة 16

 عربي  ماجستير  مدرس  م. علي ضياء الشمري 17

 عربي  ماجستير  مدرس  م. ياسر صاحب الزبيدي 18

 عربي  ماجستير  مدرس  م. احمد ماهر محمد علي 19

 انكليزي ماجستير  استاذ مساعد م.حسنين راغب طلب 20

 انكليزي ماجستير  مدرس  م. داود سلمان جاسم 21

 عربي  ماجستير  مدرس مساعد م.م سارة عصام كيبلة 22

 عربي  ماجستير  مدرس مساعد م.م احمد حسين نصيف 23

 عربي  ماجستير استاذ مساعد أ.م. حسنين فيصل تومان 24

 عربي دكتوراه مدرس م.د.كرار جاسم العيساوي  25

 عربي ماجستير  مدرس مساعد م.م علي هالل الزيادي  26

 عربي ماجستير مدرس مساعد م.م.ياسر محمد علي  27

 
 

 2018م ك العسم بحسب الموجبة العلمية  (:2) جدوا
 األساجذةعدد  

 1 أستاذ

 12 مساعد أستاذ

 12 مدرس

 2 مدرس مساعد

 27 المجمو 

 12 دكتوراه

 15 ماجستيو

 27 المجمو 

 
 القسم موظفو(: 4-1

 2018 اإلدارقيس و/أو الفنييسمس الموظفيس (: م ك العسم 3) جدوا
 الوظيفيالعنوان  الشهادة االسم ت

 م حظ اقد  بكالورقوس عدوقة غازي  

 

 املادية اإلمكانات(: 5)
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 2018 العاعات الدراسية في العسم(: 4) جدوا
 االشغاا الحالي العدرة االستيعابية المساحة العاعة

 طلبة الموحلة الثانية طالب  100 2  96 1

 طلبة الموحلة الثانية  طالب  100 2 96 2

 طلبة الموحلة االولى  طالب  50 2  60 3

 طلبة الموحلة االولى  طالب  50 2  60 4

 طلبة الموحلة االولى  طالب  50 2  60 5

 طلبة الموحلة الثالثة  طالب  80 2  80 6

 طلبة الموحلة الثالثة  طالب  60 2 70 7

 طلبة الموحلة االولى  طالب 50 2  50 8

 

  2018 المختبوات في العسم(: 5) جدوا
 اإلشغاا الحالي العدرة االستيعابية المساحة المختبو

طلبةةة الموحلةةة االولةةى  طالب  50 2 40 مختبو الحاسوب 

 والثانية 

    

    

 م حظة: بالنسبة للكليات التي فيها ورش أو حعوا او م عب جذكو بجداوا انافية

 

 املناهج الدراسية حتديث(:6)

 :اآلجيةجتضمس عملية جحدقث المناهج المحاور 

 لكا المفودات الدراسية. %10جحدقث المناهج نسبة  -

 

 والكتب املؤلفة واملرتمجة البحوث والدراسات(: 7)
 

  : البحوث والدراساتالمحاسبةةطة قسم (: 6)جدوا 

سنة  المؤشو العالمي مكان النشو عنوان البحث ت

 النشو

 2012 - مجلة جامعة العادسية يجيةتواجالمستهدفة اداة الدارة التكلفة السجعنية التكلفة  1

ات دور التدقيم الداةلي إلدارة المخاطو في ظا التحدق 2

ية في مصو  الشوق دراسة جطبيع -المعاصوة 

 األوسط العواقي ل ستثمار

 

المؤجمو العلمي الثالث للتعليم 

العالي وجحدقات سوق 

 لعادسيةا -العما

- 2014 

 2015 -مجلة الكوت للعلو  قياس رأس الماا الفكوي وأثوه في جحعيم جودة أدا   3
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 االقتصادقة واالدارقة مدقوقة جوبية النجف االشو 

قة دور التنبؤ بالفشا المالي ومؤشوات التدفعات النعد 4

التشغيلية باالستعوار المصوفي باستعماا نموذج 

Kida    دراسة جطبيعية في عينة مس المصار

 العواقية المدرجة في سوق العواق لألوراق المالية

مجلة الغوي للعلو  

 االقتصادقة واالدارقة

- 2014 

دور االعتداا للكفا ة العضائية على جعزقز البعد  5

 االة قي كاداة رقابية و جعليا الفساد

المؤجمو الثامس للتحسيس 

االقتصادي ، المالي 

 -واالداري في العواق

 كوب  

- 2016 

6 The Effect of Energy Polices on 

American United States Exports in Oils 

of OPEC Organization 

Journal of 

International 

Academic Research 

for Multidisciplinary 

(ISI, Web 

Of 

Knowledge

) 

2016 

7 Gender, Level of Education and Attitudes 

towards Corruption in the Iraqi 

Institutions 

International 

conference on 

management science 

and engineering  

(EI index, 

Engineerin

g Village) 

2016 

8 Using Capacity Utilization to Measure 

Asymmetric Labor Cost Behavior and 

Capacity Expansion 

International 

conference on 

management science 

and engineering 

(EI index, 

Engineerin

g Village) 

2016 

9 How corruption affects economic 

growth: Perception of religious powers 

for anti-corruption in Iraq 

International 

Conference on 

Management Science 

and Engineering 

Management  

(EI, 

Engineerin

g Village / 

Elsevier 

SCOPUS 

index) 

2017 

10 The moderating effect of Capacity 

Utilization on the relationship between 

Capacity changes and Asymmetric Labor 

Costs Behavior 

International 

Conference on 

Management Science 

and Engineering 

Management 

(EI, 

Engineerin

g Village / 

Elsevier 

SCOPUS 

index) 

2017 

11 The role of spirituality to reduce 

corruption in Iraq 

4th International 

Conference on Social 

Science and 

Humanity 

(CPCI 

index, 

Thomson 

Reuters) 

2017 

12 Determinants of Asymmetric Cost Journal of (Elsevier 2017 
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Behavior by Deliberate Managers 

Decisions: A Nonlinear Regression 

Modeling 

Engineering and 

Applied Sciences 

SCOPUS 

index) 

13 The impact of managerial expectations 

on asymmetric cost behavior: A 

moderator role of capacity utilization 

4th International 

Conference on Social 

Science and 

Humanity 

(CPCI 

index, 

Thomson 

Reuters) 

2017 

14 A non-linear regression modeling is used 

for asymmetry co-integration and 

managerial economics in Iraqi Firms 

International Journal 

of Advanced 

Computer Science 

and Applications 

(ESCI/EI 

Inspect 

index, 

Thomson 

Reuters) 

2017 

15 Capacity expansion decisions into 

asymmetric cost behavior: reviews and 

search for new determinants 

International Journal 

of Services 

Operations and 

Informatics 

(EI, 

Engineerin

g Village / 

Elsevier 

SCOPUS 

index) 

2017 

16 Corporate commitment, identification, 

ethical leadership and social 

responsibility 

Human Systems 

Management 

(EI, 

Engineerin

g Village / 

Elsevier 

SCOPUS 

index) 

2017 

17 The role of ethics in understand the 

relationship between religion and 

corruption. Personality and individual 

differences 

Journal of 

Engineering and 

Applied Sciences 

(Elsevier 

SCOPUS 

index) 

2017 

18 Challenges of Corporate Voluntary 

Disclosures Through the Annual Reports: 

Evidence from Iraq 

World Applied 

Sciences Journal 

(Elsevier 

SCOPUS 

index) 

2017 

 )م حظة: جتضمس بحوث األساجذة والبحوث المستلة مس الوسائا واالطارقح(
 

 للكتب المؤلفة: المحاسبةةطة قسم (: 7)جدوا 

 التدرقسي  عنوان الكتاب ت

 كاظم أ. .د. حاجم كوقم محاسبة ادارقة متعدمة  1

 أ. .د. ععيا حمزة حبيب الذكا  االصطناعي في المحاسبة 2

 

 للكتب المتوجمة المحاسبةةطة قسم (: 8)جدوا 

 التدرقسي  عنوان الكتاب ت
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 العليااألولية والدراسات خطط القبول (: 8)
 

 
 2018-2017للسنة الدراسية العليا في و األولية العبوا في الدراساتةطة (: 9)جدوا 

 عدد الطلبة الدراسة

 120 األولية

 12 العليا

 - الدبلو  العالي 

 12 الماجستيو

 - الدكتوراه

 132 المجمو 

 
 2018-2017في للسنة الدراسية  (: الوسائا واالطارقح المنجزة10)جدوا 

 عدد الطلبة الدراسة

 - الدبلو  العالي 

 11 الماجستيو

 - الدكتوراه

 11 المجمو 
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 وورش العمل لقات النقاشيةاحل(: 9)
  

 (: عدد الحلعات النعاشية11جدوا )

  جارقخ ععد الحلعة النعاشية 

   نعاشيةالحلعة عنوان ال

   ورش العما

   الملتعيات

 

 العلمية املؤمترات والندوات(: 10)
 العلمية المخططةوالمؤجموات الندوات (: 12جدوا )

 المتوقض )ه( جارقخ انععادها المؤجمو /عنوان الندوة

  

  

 

 االستحداثات(: 11)
 )مثا استحداث فو / دراسة عليا( االستحداثات المخططة(: 13جدوا )

 جارقخ االنجاز المتوقض االستحداث

اسةةةتحداث بونةةةامج الةةةدبلو  العةةةالي فةةةي التةةةدقيم 

 وادارة المخاطو

 قيد االنجاز 

 قيد االنجاز استحداث بونامج الدكتوراه فلسفة في المحاسبة 

 

 املستمرة( أو)اجلديدة  ( الرتقيات العلمية12)
 المخططة التوقيات العلمية(: 14جدوا )

 جارقخ التعدقم على التوقية اللعب الجدقد اللعب الحالي التدرقسي ت

     

     

 
 والتعاون الدويل (: االتفاقيات13)

 األنشطة الخارجية(: 15جدوا )

 الجهة الموقعة معها االجفاقية ومذكوات التفاهماسها  العسم في 

  زقارة األساجذة األجانب

  االقفادات العلمية

  المشاركة في المؤجموات الدولية
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 وجدت( إن( براءات االخرتاع )14)
 بوا ات االةتوا (: 16جدوا )

 العنوان التدرقسي

  

  

  

 

 اإلرشاد الرتبوي واألنشطة الالصفية( 15)
 التوبوي اإلرشادأنشطة (: 17جدوا )

 اإلرشادنو   الشعبة التدرقسي ت

    

    

 
 األنشطة ال صفية(: 18جدوا )

 جارقخ النشاط الموحلة/ الشعبة/ المجموعة نو  النشاط ت

    

    

 جطوعية، جبو  بالد  ....الخ. أعمااكشفية،  أعماامعوض، حم ت جنظيف،  إقامةمثا 

 

 ستشارات والدورات التدريبية( اإل16)

 اإلستشارات والدورات التدرقبية(: 19جدوا )

عنوان الدورة  ت

 التدرقبية

العدد المتوقض  المحانو )ون( الفئة المستهدفة

 للمشاركيس

     

     

 

 ( املشكالت والتحديات التي تواجه القسم 17)
 


