
                                                                                          

 جامعة الكوفة 

 االدارة واالقتصاد كلية 

 محاسبة برنامج ماجستير 

ي خدمة المجتمع الكوفة جامعة  تساهم :نبذة عن البرنامج 
 
ي ف

 
ي  من خالل العراف

 
التخصصات  تقديم برامج الدراسات العليا ف

ي هذا اإلطار قامت ك
 
ي المحاسبة سنة  ماجستير البإنشاء برنامج  االدارة واالقتصادلية العلمية والتخصصات اإلنسانية. وف

 
/ 2008ف

نامج بكفاءة عالية ويقوم بتخري    ج الطالب المؤهلير  الذين  . ومنذ ذلك الحير  وقسم المحاسبة بالكلية يواصل تقديمم  2009 الير

ي المجالير  األكاديمي 
 
، مما حقق للير  تبوؤوا بحمد هللا مراكز مرموقة ف ي

ي نامج سمعة ممتاةة والمهن 
 
الجامعة بشكل خاص  ف

ي  ( عام12)يزيد عىل  يفخر بها القسم. ولقد اكتسب قسم المحاسبة عير ماوالمنطقة بشكل عام 
 
ة تراكمية واسعة ف ي خير

ماض 

ي للدبلوم العالي و م بإنشاء برنامجالدراسات العليا، مما أهله للقيامجال  ي المحاسبة  للماجستير ومن ثم برنامجر
 
للدكتوراه ف

ية السا ا من تجربته الير
ً
ية والمادية المتاحةمستفيد  .بقة ومن الموارد البشر

ورة  محاسبية بمستوى علمي متقدمال اكتساب مهارات يهدف برنامج الماجستير محاسبة   :الهدف من البرنامج  تجعل من الض 

يحة ممكنة من  ي  البكالوريوسحملة شهادة بمكان اتاحة الفرصة ألوسع شر
 
ة مم ن يحمل ون المحاسبة، لذا فإن ه يمك ن قب ول الطلب ف

تهم العلمية شهادةهذه ال  .واتاحة الفرصة لهم الستكمال مسير

 في المحاسبة فيما يلي: لماجستيراتتلخص أهداف برنامج دكتوراه و :االقتصادية  األهمية

كان ذلك في مجاالت  وير الفكر المحاسبي ورفع مستوى مهنة المحاسبة سواء. تخريج األفراد القادرين على المساهمة البناءة فى تط1

 في الهيئات الحكومية وقطاع األعمال. التدريس والبحث في الجامعات والمعاهد العليا في مراكز البحوث ، أو في المراكز القيادية

 بأعضاء هيئة التدريس المؤهلين. العراقية. دعم أقسام المحاسبة بالجامعات 2

 . رفع مستوى البحث العلمي والدراسات األكاديمية في مجال المحاسبة وخاصة في جانبها التطبيقي.3

 معلومات عن البرنامج -1

 االدارة واالقتصاد كلية  الكلية 

 

 محاسبة القسم

اسم 

 البرنامج

 محاسبة ماجستير 

 

الدرجة 

 العلمية

 في علوم المحاسبة ماجستير شهادة 

أهداف 

 البرنامج

شةهادة الماجسةتير فةي تطوير إمكانيات ومهارات المحاسبين في مجال التدريس في الجامعات والكليات المختلفة من حملةة 

 المحاسبة والتقنيات المحاسبية بما يتالءم مع التحديات المعاصرة لمهنة المحاسبة.

 رفع مستوى البحث األكاديمي في مجال المحاسبة.

في تخصص المحاسبة لكافة الطلبة في الجامعات والعاملين في القطاع العام والخاص  الماجستيرتوفير فرصة لدراسة 

 .البكالوريوسالذين يحملون شهادة 

 ساعة  30عدد 



الساعات 

المعتمدة 

في 

 البرنامج

 

وط القبول -2 ي علوم المحاسبة .  شر
 
ي يكون المتقدم حاصل عىل شهادة البكالوريوس ف

 : ان 

 الماجستيرتتوافق شروط القبول لهذه الدراسة مع شروط ومتطلبات التقديم لنيل شهادة  المتطلبات االكاديمية : -3

 .لمعمول بها في الجامعات العراقيةا

 

 الدراسية الخطة  -4

Table core courses 

Credit hourse Pre-requitic course Course title Course code 

3  Financial Accounting ACC611 

3  Advanced Cost Accounting ACC612 

3  Accounting Theory ACC613 

2  Accounting Information systems ACC614 

2  Advanced Statistics ACC615 

2  English Languange  ACC616 

Table elective courses 

Credit hourse Pre- Requisite course Course title Course 

code 

3  Advanced Financial 

Accounting 

ACC621 

3  Advanced Managerial 

Accounting 

ACC622 

3  International Accounting and 

Standards 

ACC623 

2  Auditing and Financial 

Control 

ACC624 

2  Seminar  ACC625 

2  Scientific Research Ethics and 

Principles 

ACC626 

 

 



Table  Suggested courses plan for Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 

 

Table  Suggested courses plan for Coursework  track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 

 

 الخطة الدراسية :

 مقررات المستوى االول 

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

 ACC611   3 المحاسبة المالية

 ACC612   3 المتقدمة  محاسبة التكاليف

 ACC613   3 النظرية المحاسبية

 ACC614   2 نظم المعلومات المحاسبية

 ACC615   2 إحصاء متقدم

 ACC616   2   اللغة االنكليزية

 15                                                                                                                                          المجموع

 

 مقررات المستوى الثاني

رمز  اسم المقرر 

 المقرر

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري

 ACC621   3 المحاسبة المالية المتقدمة

 ACC622   3 االدارية المتقدمةالمحاسبة 

 ACC623   3 المحاسبة الدولية ومعاييرها

 ACC624   2 التدقيق والرقابة

 ACC625   2 حلقة نقاشية

 -   ACC626 اخالقيات واصول البحث العلمي

          13                                                                                                                                               المجموع

 



 مقررات المستوى الرابع

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر 

 اختياري

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة 

     الرسالة

 المجموع

 المقررات االختيارية :

 الساعات المعتمدة المقرراسم  رمز المقرر م

    

    

 


