
                                                                                      لجنة العمداء للتخصصات االدارية واالقتصادية                    

اللجنة القطاعية المحاسبية                            مناهج الدراسة الجامعية االولية ( البكالوريوس ) القسام المحاسبة في الجامعات العراقية الحكومية والكليات االهلية 
*                                                               2201/  1201منھاج السنة االولى 

اسم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةت
عدد الساعات

عدد 
الوحدات**
UNITS

SUBJECTS النظري
theory

العملي
practical

مجموع 
الساعات

TOTAL 
HOURS

 3248FINANCIAL ACCOUNTING( PRINCIPLES )المحاسبة المالیة(مباديء)1
 36BUSINESS   ADMINISTRATION-3ادارة االعمال 2
 24STATISTICS-2االحصاء 3
24GENERAL MATHEMATICS-2الریاضیات العامة4
 36PRINCIPLES  OF  ECONOMICS-3مباديء االقتصاد5
1224COMPUTER'S  SIKILLSمھارات الحاسوب6
24ACCOUNTING  READINGS & CORRESPONDENCE  IN ENGLISH-2القراءات المحاسبیة والمراسالت باالنكلیزیة7
12HUMAN  RIGHTS  &  DEMOCRACY-1والدیمقراطیة حقوق االنسان8
24ARABIC LANGUAGE-2اللغة العربیة9

1942142TOTALالمجموع
*المنھاج المعتمد من اللجنة القطاعیة المحاسبیة والمصادق علیھ من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالكتاب المرقم 61 في 2010/9/23 الصادر عن لجنة العمداء للتخصصات االداریة واالقتصادیة

**المادة 15 –ثانیا من التعلیمات االمتحانیة رقم134 لسنة2000: تعتبر الوحدة جھد ساعة نظریة اسبوعیة ولمدة 15 أسبوع
**المادة 15 –ثالثا من التعلیمات االمتحانیة رقم134 لسنة2000: تعادل كل ساعتین عملیة ساعة نظریة واحدة

منھاج السنة الثانیة2011 / 2012*   

اسم المـــــــــــــــــــــــــــــــادةت
عدد الوحدات**عدد الساعات

UNITSSUBJECTS النظري
theory

العملي
practical

مجموع الساعات
TOTAL HOURS

3248FINANCIAL  ACCOUNTING( INTERMEDIATE)المحاسبة المالیة (متوسطة)1
2236GOVERNMENTAL  ACCOUNTINGالمحاسبة الحكومیة2
24MARKETING  &  E-TRADE-2التسویق والتجارة االلكترونیة3
24GENERAL  FINANCE-2المالیة العامة4
1224ACCOUNTING  APPLICATION  IN  COMPUTERالتطبیقات المحاسبیة بالحاسوب5
24LAW  (BASES & COMMERCIAL)-2وتجاري)القانون ( اصول 6
24FINANCIAL  MATHEMATICS-2الریاضیات المالیة7
24ACCOUNTING  IN  ENGLISH-2المحاسبة باالنكلیزیة8
12-1حریات ودیمقراطیة 9

1762040TOTALالمجموع
*المنھاج المعتمد من اللجنة القطاعیة المحاسبیة والمصادق علیھ من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالكتاب المرقم 61 في 2010/9/23 الصادر عن لجنة العمداء للتخصصات االداریة واالقتصادیة

**المادة 15 – ثانیا من التعلیمات االمتحانیة رقم134 لسنة2000: تعتبر الوحدة جھد ساعة نظریة اسبوعیة ولمدة 15 أسبوع
**المادة 15 – ثالثا من التعلیمات االمتحانیة رقم134 لسنة2000: تعادل كل ساعتین عملیة ساعة نظریة واحدة

 8/10/2013ساعة / اسبوع وفق ما اقره مجلس الكلیة في جلستھ السادسة المعقدة بتاریخ  1تم ادخال مادة الحریات لمنھاج السنة الثانیة بواقع 



                                                                                      لجنة العمداء للتخصصات االدارية واالقتصادية                    

اللجنة القطاعية المحاسبية                            مناهج الدراسة الجامعية االولية ( البكالوريوس ) القسام المحاسبة في الجامعات العراقية الحكومية والكليات االهلية 

*   2201/  1201منھاج السنة الثالثة

اسم المــــــــــــــــــــــــــــــادةت
عدد عدد الساعات

الوحدات**
UNITS

SUBJECTS النظري
theory

العملي
practical

مجموع الساعات
TOTAL 
HOURS

36COST  ACCOUNTING-3محاسبة الكلفة1
36FINANCIAL  MANAGEMENT-3االدارة المالیة2
48FINANCIAL  ACCOUNTING(ADVANCED)-4المحاسبة المالیة (متقدمة)3
36AUDITING  &  CONTROL-3التدقیق والرقابة4
24OPERATION  RESEARCH  IN   ENGLISH-2باالنكلیزیة بحوث العملیات5

24TAX  ACCOUNTING-2المحاسبة الضریبیة6
24UNIFORM ACCOUNTING SYSTEM-2النظام المحاسبي الموحد7
24FINANCIAL  FOUNDATION  ACCOUNTING-2محاسبة المنشآت المالیة8
ACCOUNTING APPLICATIONS----التطبیقات المحاسبیة ( مستوفي )9

2142TOTAL-21المجموع
*المنھاج المعتمد من اللجنة القطاعیة المحاسبیة والمصادق علیھ من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالكتاب المرقم 61 في 2010/9/23 الصادر عن لجنة العمداء للتخصصات االداریة واالقتصادیة

**المادة 15 –ثانیا من التعلیمات االمتحانیة رقم134 لسنة2000: تعتبر الوحدة جھد ساعة نظریة اسبوعیة ولمدة 15 أسبوع
**المادة 15 –ثالثا من التعلیمات االمتحانیة رقم134 لسنة2000: تعادل كل ساعتین عملیة ساعة نظریة واحدة

منھاج السنة الرابعة2011 / 2012*   

اسم المــــــــــــــــــــــــــادةت
عدد عدد الساعات

الوحدات**
UNITS

SUBJECTS النظري
theory

العملي
practical

مجموع الساعات
TOTAL 
HOURS

2236MANAGERIAL  ACCOUNTINGالمحاسبة االداریة1
24SPECIALIZED  ACCOUNTING-2المحاسبة المتخصصة2
 24ACCOUNTING  THEORY-2نظریة محاسبیة 3
36ADVANCED  COST  ACCOUNTING-3محاسبة الكلفة المتقدمة4
24ACCOUNTING INFORMATION  SYSTEM IN   ENGLISH-2باالنكلیزیةنظم المعلومات المحاسبیة 5

  24INTERNAIONAL   ACCOUNTING  &  SATANDARDS-2المحاسبة الدولیة والمعاییر 6

24GRADUATION  RESEARCH-2بحث التخرج7

1521632TOTALالمجموع
*المنھاج المعتمد من اللجنة القطاعیة المحاسبیة والمصادق علیھ من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالكتاب المرقم 61 في 2010/9/23 الصادر عن لجنة العمداء للتخصصات االداریة واالقتصادیة

**المادة 15 –ثانیا من التعلیمات االمتحانیة رقم134 لسنة2000: تعتبر الوحدة جھد ساعة نظریة اسبوعیة ولمدة 15 أسبوع
**المادة 15 –ثالثا من التعلیمات االمتحانیة رقم134 لسنة2000: تعادل كل ساعتین عملیة ساعة نظریة واحدة
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اللجنة القطاعية المحاسبية                            مناهج الدراسة الجامعية االولية ( البكالوريوس ) القسام المحاسبة في الجامعات العراقية الحكومية والكليات االهلية 


