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 كلمة السيد عميد الكلية
 

 

 قال تعالى بسم هللا الرحمن الرحيم

وقل اعملوا  فسيرى هللا عملكم ورسوله )) 

 (( والمؤمنون
كليتنا  عن  نفسهالوقت  موجزة فيأن نعطي صورة مفصلة و بذهاننا أطرأت في  يسيرةكانت فكرة 

يكون بذلك و  المعالم األساسية لكليتنالتشكل تصورا عن  باصدار يتضمن تفاصيل كثيرة عن الكلية
يث ح ،من منتسبي الكلية بهذا الموضوع ا  عدد تم تكليفارشفة هامة في تاريخ هذه الكلية ... 

عقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض ....فكان هذا العمل  والذي  يعبر عن جهود مجموعة متميزة 
 من العاملين في الكلية ،.... 

م.علياء هاشم محمد مسؤولة  السيما في اعداد هذا الدليل ....  اسهمواشكري الى كل الذين 
لمى طارق وبقية اعضاء لجنة اعداد الدليل راجين  يدةوالسواالنترنت في الكلية . ةشعبة الحاسب

 من اهلل ان يسدد خطانا لما فيه الخير لشعبنا وعراقنا العزيز.
 

 الجابري قصي.د                                                            
 واإلقتصاد اإلدارة كلية عميد                                                                
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يرتبط نشوء كلية اإلدارة واإلقتصاد بنشوء الجامعة 

حيث أستطاعت نقابة المعلمين ان  3691المستنصرية في عام 

تحصل على إجازة من وزارة التربية بتأسيس جامعة أهلية بآسم 

)الجامعه المستنصريـة( وفي العام نفسه أجيزت جمعية نشر 

) جامعة العلوم والثقافة بتأسيس جامعة أهلية أطلق عليها 

ايلول  02وافق مجلس الوزراء في  3691الشعب ( وفي سنة 

من ذلك العام على دمجها بجامعة بغداد وسميت بالكلية 

خطت الجامعة خطوة ثانية في  3691الجامعة. وفي عام 

صدر قرار  31/9/3691طريق استكمال شخصيتها ، ففي 

 مجلس الوزراء الذي ُعدت فيه الكلية الجامعة مؤسسة أهلية

ذات شخصية معنوية لها حق التملك في األمور التي تتعلق 

 بأغراضها. 

كانت خدماتها  3691ومنذ نشاة نواة الكلية حتى عام      

اسات مسائية في تخصصات مقتصرة على ماتقدمه من در

، المحاسبة وإدارة األعمال( حيث شهدت المدة من )اإلقتصاد

ي تخصص ( طالب وطالبة ف3131قِبول ) 3691   –3691

( طالبا وطالبة في تخصص المحاسبة وإدارة 3311اإلقتصاد ،)

( طالب وطالبة في تخصص 112األعمال في حين تخرج )

( طالب وطالبة في تخصص المحاسبة وإدارة 012اإلقتصاد و)

ومن الجدير بالذكر آن قرار تحويل الدراسة في الكلية  ،األعمال

احية جاء مواكبا مع من الدراسات المسائية الى الدراسات الصب

بموجب  3691تاسيس كلية اإلدارة واإلقتصاد رسميا عام 

وذلك بدمج قسم إدارة األعمال التابع لجمعية  3693القانون 

اإلقتصاديين العراقيين بقسمي )اإلقتصاد، المحاسبة وإدارة 

 األعمال( حيث يُعدهذان القسمان من األقسام المُؤسسة للكلية.

أستحدثت دراسة دبلوم  3632/3633سي وفي العام الدرا    

( طالباً وطالبة، 62في التعاونيات الزراعية حيث تم قبول )

ودبلوم في السياحة وإدارة الفنادق تابع لقسم المحاسبة وإدارة 

 ( طالباً وطالبة فيه.60األعمال حيث تم قبول )

استحدث قسم االحصاء  3633/3630وفي العام الدراسي   

طالباً وطالبة واستحدثت دراسة  (69حيث تم قبول )

البكالوريوس في التعاونيات الزراعية في العام الذي تاله وفي 

 في تخصصات استحدثت دراسة الدبلوم 3631/3639عام 

 إدارة المخازن، المحاسبة (.و )التسويق

أُلغي دبلوم التعاونيات  3631/3631وفي العام الدراسي 

أُلغيت شهادة  3610 / 3613الزراعية، وفي العام الدراسي 

إدارة المخازن و الدبلوم لباقي التخصصات  وهــي  )التسويق

 والمحاسبة (. 

استحدث  قسم السياحة  3619/  3611وفي العام الدراسي 

( طالباً وطالبة. أما في 319وإدارة الفنادق حيث تم قبـول )

فقد تم فصل تخصص المحاسبة  3613/3611العام الدراسي  

عمال واصبح كل منهم قسماً قائماً بحد ذاته وقد تم عن إدارة األ

 (  011وطالبة في قسم إدارة األعمال و) ( طالباً  131قبول ) 

طالباُوطالبة في قسم المحاسبة وفي العام الدراسي 
0233/0230 

 
 

استحدث قسم العلوم المالية والمصرفية. اما في العام الدراسي 

السياحة إلى كلية السياحة قسم  فقد تم انفصال 0231/ 0231

سياسة الكلية على ان تقدم للطالب  بينما تتفق ،   وإدارة الفنادق

كل مايمكن تقديمه من معلومات وتدريب وموضوعات فانها 

تؤمن بضرورة تكامل الدراسات التطبيقية والتطبيقات العلمية 

لها، كل ذلك من أجل ان تَتالءم الكلية ومتطلبات الحياة الجديدة 

واكب التطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها عالمنا وت

، وكذلك بهدف الوصول بالخريج الى المستوى رالمعاص

المطلوب للمساهمة في دفع عجلة التنمية والقيام بدوره في 

تحقيق النهضة الشاملة في جميع مجاالت العمل العامة 

 والخاصة ورفع كفاءة األداء.

 بالنقاط األتية : ويمكن بيان اهمية الكلية  

   أعداد الخريجين المؤهلين في اختصاصات اإلقتصاد

والعلوم المالية  وإدارة األعمال واالحصاء والمحاسبة

إلشغال مختلف الوظائف في دوائر الدولة  والمصرفية

 ومنشآت القطاع الخاص. 

  أعداد البحوث والدراسات النظرية منها والتطبيقية والتي

كالت الواقع العملي وفي مختلف تسهم بدورها في حل مش

 اختصاصات الكلية.

  عقدالمؤتمرات والندوات والمحاضرات والحلقات النقاشية

 والعمل على ربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع.

  تقديم االستشارات العلمية والعملية لمختلف دوائر الدولة

 وقطاعاتها.

  الجامعات التنسيق المتواصل مع االقسام المتناظرة في

 االخرى بغية تبادل الخبرات وتطويعها لخدمة المجتمع.

 الدورات التدريبية والبرامج التطويرية التي تقيمها  اقامة

وحدة التدريب العلمي والتعليم المستمر في الكلية وفي 

اختصاصات الكلية لغرض رفع أداء موظفي الدولة 

 والقطاعات المختلفة.

 لغرض تدريب  واالنترنتشعبة الحاسبة دورات في  اقامة

وتأهيل موظفي الدولة ومختلف شرائح المجتمع في كيفية 

استخدام الحاسوب والبرامج الجاهزة وتصميم البرامج 

لغرض برمجة العمل االداري في الكلية وباقي المؤسسات 

 المستفيدة.
 

 
 

ن تكون الكليه متميزه في قيادة األداء، واالنتاج المعرفي، أ

وخصائصه الجوهرية بجميع تخصصات كلية اإلدارة 

 مياً ودولياً .واإلقتصاد محلياً وإقلي

 
السعي لتلبية متطلبات المجتمع وسوق العمل بالكفاءات المهنية 

والبحثية عالية الجوده في جميع تخصصات كلية اإلدارة 

يتناسب وتحقيق التنمية المستدامة، واالرتقاء  واإلقتصاد، بما

باالداء العلمي البحثي المتفاعل مع التقدم التقني والتكنولوجي ، 

 .ام بالثوابت القيميه واالخالقيةوتعميق االلتز
 

 

 رؤيــــاال

 ةـالـرسـال
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 تهدف كلية اإلدارة واإلقتصاد الى تحقيق اآلتي : 
  إرساء دعائم الدراسات االولية والعليا في مجاالت االختصاص

 بالكلية وتطوير البحث العلمي. 
  تخريج مالكات مهنية متخصصة قادرة على سد احتياجات

 المجتمع. 
  المساهمة في حل المشكالت التي تواجه المنظمات وتقديم

 االستشارات لها .

  التعاون والتبادل في الخبرات مع منظمات التعليم المناظره في
 الداخل والخارج .

  نشر المعرفة في مجاالت االختصاص بالكلية من خالل تنظيم
بأعمال المؤتمرات والندوات والورش العلمية وحلقات النقاش والقيام 

 . التأليف والترجمة وغيرها

 التعليمية. عمليةالعمل على تفعيل كل ما يفضي إلى تطوير ال  
 

 

 
 

 
 

 الهيأة العلمية واالدارية العليا في الكلية تتألف من

 
 

 

 رئيسا   عميد الكلية
 عضوا   يد للشؤون العلمية والدراسات العلياممعاون الع

 عضوا   معاون العميد للشؤون االدارية
 عضوا   والتسجيل معاون العميد لشؤون الطلبة

 عضوا   العلميةرؤساء األقسام 
 عضوا   أمين مجلس الكلية

 عضوا   مدير الترقيات العلمية
 عضوا   مسؤول شعبة ضمان الجودة وتقييم االداء

 
 الزمنية المدة والدقيقالعام  االختصاص سم العميدآ ت
 1691-1691 اقتصاد/اقتصاد زراعي العطيةد.عبد الحسين وداي  1
 1691 اقتصاد  د. محمد جواد العبوسي  2
 1691-1691 اقتصاد د. عبد الرحمن الحبيب  1
 1691-1692 جغرافية/اقتصاد  د. ابراهيم عبد الجبار المشهداني  4
 1695-1973 اقتصاد/اقتصادصناعي د. حميد جاسم الجميلي 5
 1699-1975 احصاء/احصاء تطبيقي د.سليم ذياب السعدي 9
 1691-1699 اقتصاد/اقتصاد زراعي د.احمد زبير جعاطة 9
 1611-1691 سياحة/إدارة سياحية د. مثنى طه الحوري 1
 1616 اقتصاد/اقتصاد عمل د. محمد رفعت طاقة 6
 2111-1661 اقتصاد/ تنمية وتخطيط د. جمال داود سلمان 11
 2111 اقتصاد/اقتصاد كلي د. سعد محمد عثمان 11
 2111-2112 اقتصاد/ تخطيط د. سلمان عبد اهلل  سلمان 12
 2111-2111 إدارة اعمال/اقتصاد اداري د. علي  جاسم العبيدي 11
 2111-2111 محاسبة /مالية وادارية د. سلمى منصور سعد  علي 11
 ولغاية االن 2111 اقتصادياقتصاد/نظرية اقتصادية وقياس  د. قصي عبود فرج الجابري 15
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 اللقب العلمي او العنوان الوظيفي العنوان الوظيفي       االسم ت
 أستاذ  عميد الكلية         د.قصي عبود فرج الجابري 1
 أستاذ مساعد معاون العميد للشؤون العلمية د.بثينة راشد حميدي حسان 2
 استاذ مساعد معاون العميد لشؤون الطلبة د.ارادن حاتم خضير 3
 مدرس معاون العميد للشؤون االدارية د.احمد جاسم محمد 4
 استاذ رئيس لجنة الترقيات العلمية د.كريمة علي كاظم الجوهر 5
 استاذ رئيس تحرير مجلة اإلدارة واإلقتصاد د.فالح حسن ثويني 6
 ستاذ مساعدأ أمانة مجلس الكلية د.سماح مؤيد محمود 7
 ستاذ مساعدأ التربية الرياضيةمسؤولة وحدة  د.سهاد عبد علكم 8
 ستاذ مساعدأ ضمان الجودة وتقييم االداء ةمسؤول د.االء شمس اهلل نور اهلل 9
 مدرس مسؤول شعبة البحث والتطوير د.عبد الكاظم محسن كوين 10
 أستاذ مساعد مسؤول شعبة االعالم  كاظم د. محمد رشك  11
 مساعد  مدرس المستمر مسؤولة وحدة التعليم  مزهر محسن امهم.م  12
 مدرس مسؤول الشعبة القانونية م. ابو ذر عبد الكريم شاكر 13
 مدرس مسؤولة شعبة الحاسبة واالنترنت م. علياء هاشم محمد جعفر 14
 مدرس مساعد مسؤول وحدة االرشاد التربوي م.م محمد عبد الكريم جعو 15
 مساعدمدرس  مسؤول شعبة بن سينا م.م فراس منذر جاسم 16
 مدرس مساعد مسؤولة وحدة البعثات والعالقات الثقافية م.م كواكب عزيز 17
 رئيس احصائيين اقدم شعبة التسجيلمسؤولة  سميرة محمد حسين 18
 رئيس احصائيين الشعبة االدارية مسؤول  مسلم عودة داخل خلف 19
 م . مدير مسؤولة الشعبة المالية مي ازيارة محمد 20
 محاسب اقدم مسؤولة شعبة التدقيق   جبار عليهديل  21
 رئيس احصائيين مسؤولة شعبة االحصاء أسماء عبد اللطيف ابراهيم 22
 معاون رئيس ابحاث  مسؤولة شعبة التجهيزات تغريد حميد حسني  23
 م. مالحظ فني مسؤول شعبة الدفاع المدني طارق صدام فهد 24
 رئيس مالحظين الهندسية والصيانةمسؤول شعبة  نصير حاتم حميد 25
 م . مدير مسؤول شعبة المكتبة احمد حيدر احمد  26
 م . مالحظ مسؤول امن ومتابعة الكلية حسن عبد الهادي راجي 27

 أسماء االساتذة والموظفين الذين يشغلون وظائف إدارية في الكلية
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 لمؤهالت العلميةا
 

 واإلقتصاد في النظرية اإلقتصادية اقتصاد دكتوراه 

 .1996القياسي/ الجامعة المستنصرية عام 

  ماجستير اقتصاد في النظرية اإلقتصادية واإلقتصاد
 . 1992القياسي/ جامعة بغــداد عام

  1988 بكالوريوس اقتصاد جامعة بغدادعام.  
 

المناصب االدارية
 

 

  حتى  2111عميد كلية اإلدارة واإلقتصاد منذ آب
  .االن

  2111معاون العميد للشوؤن العلمية. 

 2119قتصادية إلمدير تحرير المجلة العراقية للعلوم ا 
 .ولغاية االن 

  مقرر لجنة الترقيات العلمية كلية اإلدارة واإلقتصاد
 .2111-2007الجامعة المستنصرية  

  2111- 2116رئيس قسم اإلقتصاد . 

                                                                                                         

الخبرات  
 
 

 

                                                   
 

 
 

   كلية اإلدارة  : في جامعة الكوفة عمل تدريسيا
 .1992 -1999واإلقتصاد/ العراق للمدة 

   قسم  في كلية المنصور الجامعةمحاضرا  عمل تدريسيا
  العمليات وقسم العلوم التجارية والمصرفية  للمدة بحوث
1665-1666. 

   في كلية المأمون الجامعة قسم  محاضرا   عمل تدريسيا
 .  1997العلوم التجارية 

 في كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية الجامعة/ تدريسا   عمل 

 . 2111 – 2002بغداد 
 كلية إدارة األعمال قسم  /في جامعة مؤته تدريسيا   عمل

 . 2004األردن  /اقتصاديات المال واألعمال 

 استاذا  للنظرية االقتصادية الكلية في  ا  عمل تدريسي
 حتى االن. 2007من الدراسات العليا 

 (وزارة التخطـــــيط) الفقـــــر ســـــاهم فـــــي اعـــــداد اســـــتراتيجية، 
والشـــــــــؤون زارة العمـــــــــل )و  سياســـــــــة التشـــــــــغيل الوطنيـــــــــة 

 .(االجتماعية

 لبنك المركزي العراقي.اللجنة االستشارية ل عضو 

  البحوث والدراسات في مجالت علمية.نشر العديد من 

  شارك في العديد من المؤتمرات العلمية داخل وخارج
 العراق . 

 اشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.  

 على العديد من كتب الشكر والتقدير والجوائز  حاز
 .التقديرية

 

 

 الجابري قصي عبود الدكتوراالستاذ 

 عميد الكلية                                             
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 الدكتـور أحمـد جـاسم محمـد الخفـاجي       

 
 المؤهالت العلمية

  كلية اإلدارة  /الجامعة المستنصرية/ وراه اقتصاددكت
 . 2111واإلقتصاد 

   كلية اإلدارة / الجامعة المستنصرية/ ماجستير اقتصاد
 . 2111 واإلقتصاد

  كلية اإلدارة / الجامعة المستنصرية /بكالوريوس اقتصاد
 .  2111 واإلقتصاد

 

 الخبرات  
 تدريسية في: يأةعضو ه

  / 2111قسم العلوم التجارية  كلية المأمون الجامعة . 

  / 2119لية اإلدارة واإلقتصاد ك الجامعة المستنصرية 
 .االن ولحد

  القاء المحاضرات في كلية المأمون الجامعة للعام الدراسي
2115-2119 . 

  كتاب شكر وتقدير .  11الحصول على اكثر من 

  11الحصول عل شهادات تقديرية اكثر من . 

  2119 -2119تدريسي في قسم االقتصاد منذ عام . 

  1عدد البحوث المنشورة . 
 
 لمناصب األداريةا

 

  المعاون االداري لكلية اإلدارة واإلقتصاد منذ تشرين االول
 حتى االن.  2111

  2111الدراسات االولية والعليا في قسم اإلقتصاد  ررقم-
2116    

  دير إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون السياحة واالثار م
2115. 

 
 
 

 

 

 الكعبي يالدكتورة بثينة راشد حميد        

 المؤهالت العلمية
  2111كلية اإلدارة واإلقتصاد  /جامعة بغداداه/الدكتور. 

 1669 كلية اإلدارة واإلقتصاد /جامعة بغداد/الماجستير. 

 /اإلدارة واإلقتصــادكليــة / الجامعــة المستنصــريةالبكلوريوس 
 .  1662قسم المحاسبة 
          الخبرات     

   وحتى  1669تدريسية في الدراسات االولية منذ عام
واإلقتصاد / كلية اإلدارة  في قسم الحاسبةاالن 

   .الجامعة المستنصرية

   2119تدريسية في الدراسات العليا الماجستير منذ 
/كلية االدارة واالقتصاد / في الجامعة المستنصرية 

 .قسم المحاسبة 

   تدريسية في المعهد العربي للدراسة المالية والمحاسبية
 . 2111/ 2119/2119للسنوات 

   2119الماجستير منذ االشراف على طلبة . 

  في بغداد 2119دراسات العليا منذ مناقشة طلبة ال 
والمعهد العالي للدراسات المالية والمعهد   والمستنصرية

 العربي للمحاسبين القانون

  ( بحثا  15عدد البحوث )   منفردا  ومشتركا. 

                                                المناصب األدارية                                                    
 1669-1661منذ    الحسابيةوحدة ال مسؤول. 

  2112/ 2111مقرر قسم المحاسبة  . 

 2111بة الشهر متفرقة في رئيس قسم المحاس /
2111.  

  2111/  2111مسؤولة الدراسات العليا للعام  . 

  2115/ 2111امين مجلس الكلية للعام. 

  معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا منذ 
 .ولغاية االن  2115

 

 

 

 معـاون العميـد للشـؤون االداريـة 
 

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا            
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 رادن حـاتم خضير العبيـديأ  رةكتـوالد

 المؤهالت العلمية
 

 

 

 كلية  /الجامعة المستنصرية  /اإلدارة الستراتيجية  في دكتوراه   

 .2111 /اإلدارة واإلقتصاد

   2111/ الجامعة المستنصرية /ستراتيجيةاماجستير إدارة. 

  الجامعة المستنصرية  /البكالوريوس كلية اإلدارة واإلقتصاد  

 . 1611/1615إدارة األعمال للعام الدراسي   قسم

 الخبرات 
   1615الجامعة المستنصرية منذ  /مسؤولة شؤون التدريسيين  

 .2115 عام ولغاية 

    ـــــذ عـــــام  /مســـــؤولة المـــــالك  1619الجامعـــــة المستنصـــــرية من
 .2115ولغاية 

 المناصب األدارية 
 

 (كتاب شكر وتقدير من وزير ورؤساء 119حصلت على ) 
 جامعات.

   الجامعة المستنصرية   /مدير الشؤون القانونية واإلدارية
 .11/9/2115ولغاية  21/11/2112منذ 

   الشــــــؤون / منحـــــت عنــــــوان ) خبيـــــر( معــــــاون مـــــدير عــــــام
الجامعـــــة المستنصـــــرية منـــــذ   /واإلداريـــــة    القانونيـــــة

1/1/2111. 

  كلية اإلدارة واإلقتصاد/ من مقرر قسم إدارة األعمال /
 . 1/1/2111ولغاية  1/11/2116

 مقرر قسم العلوم المالية والمصرفية. 

 
 

 

 

 
 

 الدكتـورة سماح مؤيد محمود المولى
 

 

 

   المؤهالت العلمية
 

  كليـة اإلدارة  /الجامعـة المستنصـرية/دارة المعرفـة إي فـ كتوراهد
   .2111 /واإلقتصاد

  كليــــــــــــــــــة اإلدارة  /المستنصــــــــــــــــــرية الجامعــــــــــــــــــة/الماجســــــــــــــــــتير
 .2112/واإلقتصاد

    الجامعـة المستنصـرية  /اإلدارة واإلقتصـادالبكالوريوس كلية/ 
 . 1666 /1661دارة االعمال للعام الدراسي إ قسم

 

 

 

 الخبرات 
 

 منذ دارة االعمال إلقسم في الدراسات االولية  ةتدريسي
كلية اإلدارة واإلقتصاد / في االن حتى و  2002عام 

  .جامعة المستنصريةال

 دارة إلقســــــم  الدراســــــات العليــــــا الماجســــــتيرفــــــي  ةتدريســــــي
وألعــــــوام متفرقــــــة فــــــي الجامعــــــة المستنصـــــــرية  االعمــــــال
2116/2115. 

 ( بحثا  11عدد البحوث المنشورة ) . 

   مقيم للعديد من البحوث العلمية المنشورة في مجلة
كلية اإلدارة واإلقتصاد/ ومقيم سري لالطاريح/ وعضو 

 ( سنوات في الكلية.11في اللجان االمتحانية لــ)

  كتاب شكر وتقدير. 16حصلت على 
 المناصب االدارية

  2111-2111مسؤولة وحدة االرشاد التربوي للعام . 

  ولغاية اآلن .  2115امين مجلس الكلية 

 

 

 
 

 

 معـاون العميـد لشـؤون الطلبـة والتسجيـل              

 أمين مجلـس  الكليـة               
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 علي كاظـماالستـاذ  الدكتـورة كريمـة 

 
 

 المؤهالت العلمية

   1665/الجامعة المستنصرية /المحاسبةدكتوراه في علوم. 

  /1619ماجستير في علوم المحاسبة /جامعة بغداد . 

  /1611بكلوريوس في علوم المحاسبة /جامعة بغداد. 
 

 الخبرات

  . استاذ زائر في جامعة الحديدة و تعز في اليمن 

   القاء المحاضرات في العديد من مراكز البحث والتطوير في 

 مختلف دوائر الدولة في العراق .
   اعمال المقرر العلمي في قسم المحاسبة .  لتتو 
   2112التدريس في الدراسات العليا في قسم المحاسبة سنة  

 ولغاية االن.
 

 المناصب االدارية
 

   تدريسية بصفة عملت في جامعة العلوم التطبيقية في االردن
كلية االقتصاد والعلوم االدارية/ قسم المحاسبة منذ عام  في

 2111لغاية   2119

   1669تولت اعمال المقرر العلمي لقسم المحاسبة سنة. 

    2011ولغاية  1619عضوية اللجان االمتحانية منذ سنة. 

    تولت اعمال المقرر العلمي للدراسات العليا في قسم 

 .2112المحاسبة  سنة 

  لبعض دوائر الدولة تقديم الخدمات االستشارية المحاسبية.  

 

 
 

 
 

 

 

  ين عبد الكاظم محسن كو الدكتور           

  

 المؤهالت العلمية

  كلية المستنصـــــريةإدارة االعمال/الجامعـــــة  فـــــي دكتـــــوراه/
 .2111االقتصاداالدارة و 

   عمــال/ الجامعــة المستنصــرية/ كليــة الدارة اإ فيماجســتير
 .1666اإلدارة واإلقتصاد

  الجامعــة المستنصــرية دارة االعمــال/ إ فــي بكــالوريوس /
 .1616واإلقتصاد كلية اإلدارة

 

 الخبرات

    إب كليـــــة العلـــــوم جامعـــــة عضـــــو هيئـــــة تدريســـــي فـــــي
 .2115-2111التجارية 

   عضــــو هيئــــة تدريســــي فــــي الجامعــــة المستنصــــرية كليــــة
 . 2119اإلدارة واألقتصاد 

    نشر العديد من البحوث في المجالت االكاديمية 

   المشاركة في عدد من المؤتمرات العلمية. 
 

  المناصب االدارية

  مقرر قسم إدارة االعمال في كلية اإلدارة واالقتصاد. 

  مقرر العلوم المالية والمصرفية فـي كليـة العلـوم التجاريـة
 .جامعة إب 

    مســـــــؤول شـــــــعبة البحـــــــث والتطـــــــوير فـــــــي كليـــــــة اإلدارة
 .واالقتصاد 

 

 
 

 

 

 مسؤول الدراسات العليامـدير الترقيـات العلميـة                                                                            
 

    م االداءـودة وتقييـان الجـة ضمـؤول شعبـمس
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 الـدكتورة االء شمس هللا نور هللا
 

 
 المؤهالت العلمية

 

 علوم المحاسبة/ جامعة بغداد عام كتوراه فلسفة في ادارة د
2119. 

  1665دبلوم مراقبة حسابات/ جامعة بغداد عام. 

  2111دبلوم محاسبة/ جامعة تكساس االمريكية للعام. 

 المناصب االدارية
 

  تدريسية في كلية االدارة واالقتصاد في قسمي االقتصاد 

 .2111والمحاسبة منذ عام 

   التطوير االداري التابع الى اقامة دورات اسبوعية في معهد
 العراقية الفضائية. قناة

 . مسؤولة شعبة ضمان الجودة وتقييم االداء 

 الخبرات

  الحصول على شهادة امتحان التوفل الخاص باللغة االنكليزية
في مدينة اوستن عاصمة والية   (Accفي كلية المجتمع )
 تكساس االمريكية.

   ( بحوث.1عدد البحوث المنشورة ) 

  القاء المحاضرات في كلية المامون الجامعة للعام الدراسي
 .1669و  1665

 

 
 

 

 

  العمل في مديرية الشؤون المالية في رئاسة جامعة

 .بغداد

  ( سنة ترأست 15ولمدة اكثر من ) 2/1/1611منذ
 خاللها عدة مناصب ادارية.

  العمل مع هيئات ديوان الرقابة المالية في قطاع
 والشركات لمدة ثالث سنوات.الخدمات  والجمعيات 

   المشاركة في العديد من الدورات في جامعة بغداد وديوان
 الرقابة المالية وفي الجامعة المستنصرية.

   القاء المحاضرات الخاصة باختصاص المحاسبة في
في مدينة اوستن عاصمة والية   (Accكلية المجتمع )

 تكساس االمريكية للناطقين باللغة العربية.
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 االقسـام

 العلميـة



   
15 

 

 
 
 

  

 

 ة القسمأنش

 ا  والمحاسبة حتى أصبح كل منهما قسما منفصال بدء  وكان يضم إدارة األعمال 1691أسس قسم إدارة األعمال عام 
يهدف القسم الى تأهيل الموارد البشرية في مجال العلوم   األدارية والمساهمة في  ،1611-1619من العام الدراسي 

 خطط التنمية القومية من خالل منح القسم للشهادات االتية  في مجال إختصاصه. 
 بكالوريوس علوم في إدارة األعمالB.Sc in Business Administration . 

 ماجستير علوم في إدارة األعمال  M.SC in Business Administration. 

  دكتوراه فلسفة في ادارة االعمالPh.D  in Business Administration. 

 دارة المكاتب  .دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي وا 

 

 الرؤيا

ان يكون قسم ادارة األعمال رائدا  في انتاج المعرفة وامتالكها 
  .ستراتيجية مميزة محليا واقليميا ودولياوقيادتها برؤية 

 الرسالة
 اعداد مالكات معرفية ذات مهارات متنوعة بتخصص إدارة

متطلبات المجتمع وسوق العمل وحالة التنمية تلبي  األعمال
المستدامة وتستجيب للتقدم التقني والتكنلوجي، وتحقق اداء 

بثقافة رائدة توظف ستراتيجية من منطلقات  وبحثي علمي
 .متطورة تنظيمية

 االهداف
 ادارة االعمال لمعرفة وتوليدها في اختصاصات ا نتاجأ

والتاليف وورش العمل  باستثمار المؤتمرات والندوات
 والترجمة .     

  تخريج مالكات مهنية متخصصة في إدارة األعمال قادرة
 على سد احتياجات سوق العمل والمجتمع المحلي.

  اكساب العملية التعليمية باالختصاص العمق التطويري
 والتنفيذي لها.  

  دعم الدراسات االولية والعليا في مجاالت اختصاص
 إدارة األعمال وتطوير نشاطات  البحث العلمي.

 المنظمـات فـي  التـي تواجـه كالتالمسـاهمة فـي حـل المشـ

                 اختصاصات ٍادارة األعمال وتقديم األستشارات لها .

 األعمـــال مـــع  مـــد جســـور المعرفـــة فـــي تخصصـــات إدارة
       األقسام المناظرة في الداخل والخارج .

 

 قسم إدارة األعمال
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 الخبرات
 

  القاء المحاضرات في المعهد العالي للتطوير االمني واالداري
 حول موضوع إدارة الجودة الشاملة.

  القاء المحاضرات في الدورة التدريبية لموظفي الدولة حول 

 موضوع إدارة المخازن الكترونيا.     

 بحوث   9 عدد البحوث المنشورة 

  2119عمل تدريسيا في كلية المامون الجامعة لالعوام- 
2010. 

  دورة تدريبية في المحاسبة المالية واالدارية في كلية المامون
 الجامعة. 

 العديد من اللجان وورش العمل. المشاركة في 

  حصل على اكثر من عشرة كتب شكر وتقدير من وزير
 ورئيس جامعة وعميد.

 
  عداد الطلبة المقبولين والخريجين للدراسات االوليةأ

 0204 -0224لالعوام للدراسات الصباحية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ادارة األعمالرئيـس قسـم 

 الدكتور كاظم احمد جواد الجشعمي

 
  المؤهالت العلمية

دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال/ الجامعة المستنصرية عام 
2111. 

 .3661 ماجستير ادارة اعمال /جامعة الموصل عام

 

  

 
 

 عداد الطلبة المقبولين والخريجين للدراسات االولية فيأ
 0204-0224لالعوام  الدراسات المسائية 
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المقبولون  الخريجون 
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المقبولون الخريجون

 المناصب االدارية

 .0227-0225مسؤول المتابعة في ديوان وزارة التعليم العالي من 

 . 0203/0204مقرر قسم إدارة األعمال للعام 
 .0205- 0204 الجودة وتقييم االداء عام ضمانمسؤول شعبة 

 .لحد االن 0205رئيس قسم ادارة االعمال منذ 
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   لوريوسالقسم إدارة األعمال لمرحلة البك وعدد الساعات االسبوعية لكل مادة أوال  : المناهج الدراسية   

 المرحلة االولى 
 الكورس الثاني الكورس االول

 1 (2)عمال األ دارةإمبادئ  1 (1)عمال األ دارةإمبادئ 

 1 (2) االقتصادمبادئ  0 (1) االقتصادمبادئ 

 1 ( 2)المحاسبة مبادئ ا 1 (1)المحاسبة مبادئ ا

 Microsoft Office  0(2)الحاسوب Microsoft Office   0( 1)الحاسوب

 1 االحصاء إلدارة األعمال  1 إلدارة األعمال الرياضيات 

 0  والحريات الحقوق  0 اللغة العربية

 E 0المراسالت التجارية  E 0 دارية إلاقراءات ال
 
 

 

  المرحلة الثانية 
 الكورس الثاني الكورس االول

 0 بحوث تسويق  1 ٍادارة تسويق 

 0 إدارة راس المال الفكري  1 ٍادارة الموارد البشرية 

 1  السلوك التنظيمي  1 نظرية منظمة 

 0 المحاسبة المالية  0 المحاسبة المتوسطة 

 0  إدارة االمدادات  1 قانون التجاري ال

 دارة المواد والمخازن ا
تطبيقات إدارية متقدمه مكتبه باستخدام  0

 Microsoft Excel الحاسوب 

0 

 Microsoft تطبيقات ٍادارية مكتبية باستخدام الحاسوب 
Excel 

0 
 

 

 

 
 

 

 

 

 الرابعةالمرحلة  الثالثةالمرحلة 
 1 دارة االنتاج والعمليات إ 1 إإلدارة المالية

 0 دارة المصارفإ 1 داريةإلتكنلوجيا المعلومات ا

 E)) 0الرقابة وتقويم االداء  0 محاسبة الكلفة

 1 إإلدارة االستراتيجية 0 قتصاديات االعمال أ

 0 دارة المعرفةإ 1 السلوك التنظيمي

 1 دارة الجودة والبيئة إ 0 ساليب البحث العلميأ

 0 قانون التجارة االلكتروني 0 (Accessتطبيقات الحاسوب)

 3 مشروع البحثوتدريب  0 دارة األعمال الدوليةإ

 QSB 0تطبيقات الحاسوب  0 دارة الخطر والتامينإ
 

 التخطيط االستراتيجيفي  ثانيُا: الدبلوم العالي      
 الثاني الكورس االول الكورس

 0 مالية عامة وموازنات  1 إدارة حديثة

 1 ستراتيجيةألااإلدارة  1 إدارة الموارد البشرية 

 3 اساليب البحث العلمي  0 تنمية اقتصادية 

 0 ة دارة االزمإ 1 فكر استراتيجي 

 1 سيناريوهات  0 إدارة محلية 
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  ثالثا: دبلوم عالي /ادارة مكتب     
 الثاني الكورس  االول الكورس

 1 تقنية المعلومات واتمتة المكتب  1 المكتب دارة إ

 1  والوقت  دارة االجتماعاتإ 0 دارة المراسم والبروتوكوالت واالتكيت إ

 0 دارة االتصاالت والتفاوض إ 0 سلوكيات المهنة الخالقيات وألا

 0 قانونية التشريعات ال 1 مراسالت وكتابة تقارير منوعة الدارة إ

 0 اللغة االنكليزية  0  حاسوبية متنوعة طبيقات ت

   3 اساليب البحث العلمي 

 
 اعمال: ماجستير ادارة رابعا       

 الثاني الكورس االول الكورس
 1 السلوك التنظيمي  0 االساليب الكمية 

 1 بشريةالموارد الإدارة  1 اإلدارة االستراتيجية 

 1 اإلدارة المالية  0 مصارفالإدارة  

 1 التسويق إدارة   1 إدارة العمليات 

 0 المحاسبة اإلدارية  0 مناهج البحث العلمي وحلقة نقاشية 

 3 نكليزيةأللغة اال 3 نكليزيةأللغة  اال

    
 : دكتوراه ادارة اعمالخامسا      

 الثاني الكورس االول الكورس
 0 عملياتالبحوث  1 نظرية منظمة

 1 ستراتيجيةألدارة ااإل 1 بشريةالموارد الإدارة 

 1 اإلدارة المالية  1 مصارفالإدارة  

 1 التسويق إدارة   1 إدارة العمليات واالنتاج 

 3 مناهج البحث العلمي  3 نكليزيةأللغة  اال

   0 )اختيارية(إدارارة االمدادات 

   0 )اختيارية( جودةالإدارة 
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 االختصاص الدقيق العاماالختصاص  اللقب العلمي االسم الثالثي واللقب ت
 منظمة / سلوك تنظيمي إدارة اعمال استاذ رفاء فرج سموعيد.  1
 موارد بشرية اعمالإدارة  استاذ انتظار احمد جاسم الشمريد.  2
 إدارة مالية ومصرفية إدارة اعمال استاذ  د. حيدر نعمة غالي حسن الفريجي 1
 إدارة معرفة والعمليات إدارة اعمال استاذ مساعد د. لمياء سلمان عبد علي الزبيدي 1
 إدارة موارد بشرية إدارة اعمال استاذ مساعد د. سماح مؤيد محمود المولى 5
 إدارة انتاج والعمليات إدارة اعمال استاذ مساعد محمدد. زهرة عبد  9
 إدارة انتاج والعمليات إدارة اعمال استاذ مساعد روبد. رغد يوسف ك 9
 إدارة تسويق إدارة اعمال استاذ مساعد د. عاملة محسن احمد ناجي 1
 إدارة مالية ومصرفية إدارة اعمال استاذ مساعد د. حيدر حمزة جودي محمود 6
 إدارة تسويق إدارة اعمال استاذ مساعد د. سرمد حمزة جاسم 11
 نظم معلومات دراسات مستقبلية استاذ مساعد د. فؤاد يوسف عبد الرحمن 11
 إدارة انتاج والعمليات إدارة اعمال استاذ مساعد د. كاظم احمد جواد 12
 إدارة عمليات إدارة اعمال استاذ مساعد  د. نغم علي جاسم 11
 إدارة موارد بشرية  إدارة اعمال استاذ مساعد  د.سمية عباس مجيد 11
 تسويق  دراسات مستقبلية استاذ مساعد د.مها عارف بريسم  15
 منظمة  إدارة اعمال استاذ مساعد سندس رضيوي خوين  19
 إدارة مالية ومصرفية إدارة اعمال مدرس د. عبد الكاظم محسن كوين 19
 إدارة االنتاج والعمليات إدارة اعمال مدرس الفتالويد.كريم عبد عيدان  11
 سلوك تنظيمي  إدارة اعمال مدرس د.شهناز فاضل احمد 16
 إدارة تسويق إدارة اعمال مدرس د.عادل داود سلمان 21
 نظرية منظمة إدارة اعمال مدرس د.ميسون عبد الكريم محمد 21
 موارد بشريةإدارة  إدارة اعمال مدرس سحر احمد كرجيد. 22
 نظرية منظمة إدارة اعمال مدرس خلف رشم فليح 21
 إدارة مالية إدارة اعمال مدرس بشرى احمد محمد 21
 قانون عام قانون مدرس ابو ذر عبد الكريم شاكر 25
 نظم معلومات إدارة اعمال مدرس  نهى بشار جبر 29
 الدراسات الصوتية لغة عربية مدرس مساعد كاظم كريم اهوين امعلة الشموسي 29
 إدارة استراتيجية إدارة اعمال مدرس مساعد صادق حسين عبد الحسن 21
 إدارة عمليات إدارة اعمال مدرس مساعد كفاء علي عيسى علي 26
 منظمة  إدارة اعمال مدرس مساعد مكيه كريدي بنيان  11
 منظمة  إدارة اعمال مدرس مساعد فادية لطفي عبد الوهاب  11
 إدارة التسويق  إدارة اعمال مدرس مساعد احمد محمد ابراهيم  12
 إدارة الخطر وتامين  إدارة اعمال مدرس مساعد ابتسام عباس عبد الحسن  11

 التدريسية في قسم إدارة األعمال الهيئة اعضاء 
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 نشأة القسم
  بهدف تخريج كوادر ملمة 1691أسس قسم اإلقتصاد عام ،

بالعلوم اإلقتصادية وعلى مستوى البكالوريوس والماجستير 
 والدكتوراه. 

   يعمل القسم من خالل تنوع التخصصات الدراسية على ربط
الخريج بشكل أكبر بإحتياجات المؤسسات اإلقتصادية 

 :ة واألجتماعية   كما يمنح القسم الشهادات االتي
 بكالوريوس علوم في اإلقتصادB.Sc in Economics 

 ماجستير علوم في اإلقتصادM.SC in Economics 

 دكتوراه فلسفة في اإلقتصادPh.D in Economics 

 الرسالة

يسعى قسم اإلقتصاد الى المساهمة في تحقيق متطلبات المجتمع 
وسوق العمل عن طريق تخريج كوادر علمية ومهنية في مجال 

وتنمية القدرات البحثية والتطبيقية لحملة المؤهالت ، اإلقتصاد
الجامعية والعليا بما يتناسب وتحقيق التنمية المستدامة واستثمار 

 البعد التقني والتكنلوجي بما يتناسب وثوابتنا القيمة.
 
 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 الرؤيا

أن يكون قسم اإلقتصاد في كلية اإلدارة واإلقتصاد القسم  
المتميز في قيادة االداء واالنتاج اإلقتصادي المعرفي ، والرائد 

في التعليم والبحث العلمي في مجال علم محليا واقليميا ودوليا 
 اإلقتصاد.

 اهداف القسم

  ارساء دعائم الدراسات االولية والعليا في مجاالت
 اإلقتصاد وتطوير نشاطات البحث العلمي فيها.

  تخريج مالكات مهنية متخصصة في اإلقتصاد قادرة
 على سد احتياجات المجتمع المحلي.

 ة التي تواجه المساهمة في حل المشاكل اإلقتصادي
 المحلية والمنظمات وتقديم االستشارات لها.البيئة 

  التعاون والتبادل في الخبرات اإلقتصادية مع منظمات
 ظرة في الداخل والخارج.االتعليم المن

  نشر المعرفة اإلقتصادية وآثرائها من خالل تنظيم
 .العلمية المؤتمرات والندوات والورش 

 قسم اإلقتصاد                                                  
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 لمؤهالت العلميةا
 

  2111ية الجامعة المستنصر  /دكتوراه فلسفة في االقتصاد. 

 1661/جامعة المستنصريةال /علوم  في االقتصاد ماجستير. 

 1661 مستنصريةاقتصاد / جامعة علوم في اال بكلوريوس  . 

 ناصب االداريةالم  

ــــــا رئــــــيس  /الجامعةقســــــم اإلقتصــــــاد /كليــــــة اإلدارة واإلقتصــــــاد حالي
                                                                                                                                  .المستنصرية

 الخبرات   

  عضو فريق الخبراء الوطني ، حزمة اإلجراءات والسياسات 

 . 2115لدعم القطاع الخاص ، مجلس الوزراء .  
  عضو اللجنة الوزارية ، في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

 . 2115لجنة تحديد الحد االدنى لالجور ،  

   عضو الفريق االستشاري لقسم الدراسات االقتصادية ، بيت 

 . 2115الحكمة ، 
  لنزاهة عضو هيئة تحرير مجلة النزاهة ، الهيئة العامة ل 

2111 
   لدراسات االقتصادية ، بيت الحكمةالمشرف على قسم ا 

 2115 . 
   عضو اللجنة الوزارية في وزارة التعليم العالي والبحث 

 دائرة العالقات الثقافية، لجنة معادلة الشهادات ،  العلمي
2115 . 

  الحكمةرئيس تحرير ، مجلة دراسات اقتصادية ، بيت 

  2119 .   

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

جين للدراسات االولية في يالطلبة المقبولين والخر اعداد

 1101-1111الصباحية لالعوام  ساتالدرا

 
 

 

جين للدراسات االولية في يالطلبة المقبولين والخر اعداد

 1101-1111الدراسات المسائية لالعوام 
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22 

 

 

 
 

 
 
   لوريوسالمرحلة البك االقتصادلقسم  وعدد الساعات االسبوعية لكل مادة  أوال  : المناهج الدراسية  

 المرحلة االولى 
 الكورس الثاني  الكورس االول

 1 ( 0قتصاد )إلمبادىء ا 1 ( 3قتصاد )إلمبادىء ا

 0 (E )( 0قراءات اقتصادية ) 0 (E )( 3قتصادية )أقراءات 

 1 مبادىء المحاسبة  0 الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 1 حصاء إلمبادىء ا 0 اللغة العربية 

 0 مبادىء اإلدارة  0 ( 3الحاسوب )

( 0الحاسوب )    0 

( 0اللغة االنكليزية )    0 
 

 

 

  لثانية المرحلة ا
 الكورس الثاني  الكورس االول

 3 (0جزئية )القتصادية الانظرية ال 3 (3جزئية )القتصادية النظرية اال

 2 (0) قتصادي الحصاء االا 2 اقتصاديات النقود 

 2 ( 0حسابات قومية ) 2  (3) ةاالقتصادي تاريخ الوقائع 

 3 الفكر االقتصادي تاريخ  2 ( 3رياضيات لالقتصاديين )

 2 لمصارف اقتصاديات ا 2 ( 3قومية )حسابات 

 2  (0لالقتصاديين )رياضيات  2 اقتصاد الموارد البشرية 

 spss ( 2برمجة الحاسبات ) 0 االحصاء االقتصادي 
 

 الرابعةالمرحلة  الثالثةالمرحلة 
كليالقتصاد إلا نقدية النظريةال 1   1 

صناعيالقتصاد إلا بيئة التخطيط وال 1   0 

قتصادية  إلنظم اال 1 رياضيالد اإلقتصا  0 

عامةالمالية ال قياسي القتصاد إلا 1   1 

دوليالقتصاد إلا نفط الاقتصاديات  1   1 

قتصاديةإلتنمية اال بحث المشروع  1   0 

زراعيالقتصاد إلا قتصادية ألمشروعات االتقييم  1   1 

بشريةالموارد ال  عمليات البحوث  0   0 

 0 برمجةال 0 مصرفيةالمالية والمؤسسات ال

 
  : ماجستير قسم االقتصادنيا  ثا 

 الثاني الكورس االول الكورس
 1 كلية القتصادية إلنظرية اال 1 جزئيةالقتصاد اإلنظرية ال

 1 قتصادي إلقياس اال 1 رياضيالقتصاد إلا

 1 نقدية النظرية ال 1 عامةالمالية ال

 3  ةنكليزيألنصوص اال 0 قتصاديةإلتنمية اال

 1 قتصادي ) اختياري (إلفكر اال 0 دوليالقتصاد إلا

 1 زراعي ) اختياري (القتصاد إلا 3 ةنكليزيألنصوص اال

   0 تفكيرالطرائق 
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 ثالثا : دكتوراه  قسم االقتصاد  

 الكورس الثاني  الكورس االول 
جزئية القتصادية النظرية اال كلية القتصادية النظرية اال 1   1 

 1 قياس أقتصادي  1 مالية عامة 

نظرية نقدية ال 1 اقتصاد دولي   1 

 1 تنمية أقتصادية  1 اقتصاد رياضي 

 0 طرائق تفكير  0 سياسات مصرفية

 E  3نصوص اقتصادية  E 3نصوص اقتصادية 

    

 
 

 

 االختصاص الدقيق االختصاص العام اللقب العلمي باالسم الثالثي واللق ت

 قياسي اقتصاد اقتصاد استاذ د. عبد الكريم عبد هللا محمد 3

 نظرية نقدية اقتصاد استاذ د. فالح حسن ثويني 0

 وقياس اقتصاديكلية  نظرية اقتصادية  اقتصاد استاذ  د. قصي عبود فرج الجابري 1

 واقتصاديات طاقةنظرية اقتصادية جزئية  اقتصاد استاذ  د. عبد الستار عبد الجبار موسى 1

 تنمية اقتصادية اقتصاد استاذ مساعد د. وفاء جعفرامين المهداوي 1

  موارد بشرية  اقتصاد استاذ مساعد د. جمال عزيز فرحان العاني 9

 رياضي اقتصاد  اقتصاد استاذ مساعد د. نضال شاكر جودة الهاشم 3

 اقتصاد دولي اقتصاد استاذ مساعد د. هناء عبد الغفار حمود 1

 مصارف واقتصاد دولي  اقتصاد استاذ مساعد د. وحيدة جبر خلف ال منشد 6

 اقتصاد دولي اقتصاد استاذ مساعد د.عبير محمد جاسم 32

 اقتصاد زراعي اقتصاد استاذ مساعد د. رعد عيدان عبيد 33

 نظرية اقتصادية كلية اقتصاد استاذ مساعد د. منى يونس حسين 30

 اقتصاد صناعي اقتصاد استاذ مساعد د. فالح خلف علي بدر الربيعي 31

 نظرية نقدية اقتصاد استاذ مساعد عبد الرسول علي حسين د. 31

 اقتصاد دولي اقتصاد استاذ مساعد  د. عبد هللا نجم الشاوي 31

 اقتصاد دولي اقتصاد استاذ مساعد  د. احمد هادي سلمان العبيدي 39

 التدريسية في قسم اإلقتصادالهيئة أعضاء 
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 أقتصادية كلية نظرية  `اقتصاد استاذ مساعد  د. مصطفى كامل رشيد 33

 اقتصاد دولي اقتصاد استاذ مساعد  حافظ حميدد. احمد  31

 فكر تنموي اقتصاد استاذ مساعد  د. عبد الزهرة فيصل يونس  36

 أقتصادية كلية نظرية  اقتصاد مدرس      د. عفيفة بجاي شوكت الالمي 02

 عمليات تصادفية  احصاء مدرس      د. منذر عبد هللا عبد 03

 اقتصاد قياسي اقتصاد مدرس      د. اقبال هاشم مطشر 00

 تخطيط اقتصادي اقتصاد مدرس د. ستار جابر عمران 01

 أقتصادية كليةنظرية  اقتصاد مدرس د. محمد محسن خنجر 01

 مالية عامة اقتصاد مدرس د. عصام عبد الخضر سعود 01

 تنمية اقتصادية اقتصاد مدرس د. سهيلة عبد الزهرة مستور 09

 فكر أقتصادي  اقتصاد مدرس د. احمد جاسم محمد 03

 نظرية نقدية  اقتصاد مدرس د. فالح نغيمش مطر 01

 اقتصاد قياسي اقتصاد مدرس د. احمد حمدي احمد 06

 تمويل دولي  اقتصاد مدرس د. بشرى عاشور حاجم الخزرجي 12

 نظرية نقدية اقتصاد مدرس د. احمد عبد الزهرة حمدان 13

 نظرية نقدية اقتصاد مدرس  خالد شامي ناشور د. 10

 أقتصاد دولي  اقتصاد مدرس  علي مهدي عباسد. 11

 نحو لغة عربية مدرس  د. صباح سعد وريوش 11

 اقتصاد دولي اقتصاد  مدرس  بثينة حسيب سلماند.  11

 تنمية اقتصادية  اقتصاد مدرس مساعد سليمة هاشم جار هللا 19

 اقتصاد قياسي اقتصاد مدرس مساعد احمد اياد ابراهيم 13

 تقييم مشاريع اقتصاد مدرس مساعد كوان طه ولي 11

 مالية عامة  اقتصاد مدرس مساعد اسراء سعيد صالح 16

 سلوك تنظيمي وإدارة الموارد البشرية إدارة اعمال مدرس مساعد براق طالب عبد الجبار الحيدر 12

 اقتصاديةتنمية  اقتصاد مدرس مساعد حافظ عبد االمير امين 13

 

 االختصاص الدقيق االختصاص العام العنوان الوظيفي  االسم الثالثي واللقب ت

 اقتصاد اسالمي  اقتصاد  رئيس باحثين اقدم  د.عمار مجيد كاظم  0
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 نشأة القسم

تسهم بشكل فاعل في استخدام وتطبيق الطرائق  ، بهدف تخريج كوادر متميزة1691أسس قسم األحصاء عام 
األحصائية الحديثة من خالل منح القسم الشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ويوازي مستوى اداء االقسام 

 االتي: بالدول المتقدمة في مجال إختصاصه وعلى النحو في الجامعات  المناظرة 

  بكالوريوس علوم في االحصاءB.Sc in Statistics 
   ماجستير علوم في االحصاءM.SC in Statistics 

  دكتوراه فلسفة في االحصاءPh.D in Statistics 

 
 

 

 

 الرسالة
 

يسعى قسم االحصاء الى رفد المجتمع وسوق العمل بالكفاءات 
المعرفية المتخصصة في مجال االحصاء مهنيا بجودة عالية باتجاه 
يحقق التنمية المستدامة وصناعة القرار ويرتقي باالداء العلمي 

 وتقنيا  معرفيا  االحصائي والبحثي الى مصاف الدول المتقدمة 
 بها .  ستجابة لمؤشرات قيمة يلتزموا

 الرؤيا
أن يكون قسم االحصاء رائدا في انتاج المعرفة بمجال االحصاء 

 .الموجه نحو المجتمع ، ومتميزا بقيادة االداء بشكل تأثيري 

 اهداف القسم
   ارساء دعائم الدراسات االولية والعليا في مجال علوم االحصاء

 وتطوير نشاطات البحث العلمي فيها.
  

 

  متخصصة في االحصاء قادرة على تخريج مالكات مهنية
 سد احتياجات المجتمع .

  المساهمة في حل المشكالت التي تواجه المنظمات  وتقديم 
 باستثمار تخصص االحصاء لديها .  االستشارة 

  اعداد مالكات متدربة قادرة على صنع القرار من خالل ربط
 .النظرية بالتطبيق

   منظمات  ات مع توثيق الصالت والتعاون والتبادل في الخبر
 .المناظرة في داخل العراق وخارجه التعليم 

    نشرالمعرفة االحصائية  في مجاالت االحصاء من خالل
تنظيم المؤتمرات والندوات والورش العملية وحلقات النقاش 

 والقيام بأعمال التأليف والترجمة وغيرها .

 قسم االحصاء                                             
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 المؤهالت العلمية

    1994معة بغداد حصاء جاالافلسفة في دكتوراه  . 

   1982 حصاء / جامعة بغداد الا علوم في ستيرماج . 

   1978ريوس احصاء / جامعة بغداد بكالو . 

  الخبرات 
  عملت تدريسية مدرس مساعد لجامعة الموصل كلية االدارة

واالقتصاد/ قسم االحصاء وتدريس الكثير من المواد في الدراسات 
 .االولية

 معة الموصل. جافي وظفي الدولة مل دورات تدريبية 

  االدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرية قسم تدريسية لكلية
 . االحصاء

  تدريسية لكلية العلوم/ قسم الرياضيات/ جامعة السابع من ابريل
 في ليبيا. 

 
 

 

 للدراسات عداد الطلبة المقبولين والخريجين للدراسات االولية أ

 1101-1111لالعوام  المسائية 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

عبد الجادر عبد بثينة د  م.أ.: رئيس القسم

 العزيز 
 
 

 
 

 

 

 
 للدراسات عداد الطلبة المقبولين والخريجين للدراسات االولية أ

1101-1111لالعوام الصباحية 
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 المناصب االدارية

مقررة قسم االحصاء/ كلية االدارة واالقتصاد/ 

 .جامعة الموصل 

ة قسم االحصاء/ كلية االدارة واالقتصاد/ مقرر 

 . الجامعة المستنصرية 

 .الحصاء عضو اللجنة العلمية في قسم ا

 عضو لجنة الدراسات العليا في قسم االحصاء .

  . 19/5/2119فيرئيس قسم االحصاء  
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 لوريوسامرحلة البكاالحصاء للقسم وعدد الساعات االسبوعية لكل مادة  أوال  : المناهج الدراسية   
  

 المرحلة اال ولى 
 الكورس الثاني  الكورس االول 

 1 (  2مبادْى األحصاء ) 1 (  1مبادْى األحصاء )
 1 التكامل  1 التفاضل 

 2 (2الحاسوب ) 1 ( 1الحاسوب )
 2 مبادْى المحاسبة  1 حقوق االنسان 

 2 مبادْى اإلدارة 1 الحريات 
 2 مبادْى االقتصاد  2 اللغة العربية 

    
 

 

 الثانية المرحلة 
 الكورس الثاني  الكورس االول 

 1 التوزيعات االحتمالية  1 مبادْى االحتماالت 
 1  المسوح االحصائية  1 اساليب المعاينة 
 1 2الجبر الخطي  1  1الجبر الخطي 

 1 المعادالت التفاضلية  1 المتتابعات والمتسلسالت 
 2 السيطرة النوعية  2   نظم المعلومات الجغرافية 

 Matlab 2 2لغة البرمجة  1Matlab 2لغة البرمجة 
 2 احصاء اقتصادي 2 احصاء اقتصادي 

 

 الرابعةالمرحلة  الثالثةالمرحلة 
 1 تصميم وتحليل التجارب  1 تحليل االنحدار 

 1 االستدالل االحصائي 1 االحصاء الرياضي 
 1 العمليات العشوائية 1 بحوث العمليات 

 1 القياس اإلقتصادي SPSS 1إدارة البيانات باستخدام 
 2 نظرية القرار  1 التحليل العددي

 2 مشروع البحث  2 االحصاء الحيوي 
 2 االحصاء السكاني  1 االحصاء اإلقتصادي 

 3 التطبيقات الجاهزة  2 السيطرة النوعية 
 

 

 دبلوم االحصاء الحياتي   :ثانيا  
 الثاني الكورس  االولالكورس 

 2 2االحصاء الحيوي  1 1االحصاء الحيوي 
 2 احصاءات حياتية  1 نظرية االحتماالت 

 1 تصميم وتحليل التجارب 2 نظرية البقاء 
  2 احصاء سكاني   2 اساليب المعاينة 

  2 تحليل تطبيقات ىالحاسوب   2 تطبيقات الحاسوب 
 1 طرائق واخالقيات البحث العلمي   
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 : ماجستير احصاءثانيا     
 الثاني الكورس  االولالكورس  

 1 تصميم وتحليل التجارب  1 تصادفية العمليات ال
 1 المتغيرات متعدد  1 االستدالل االحصائي 

 1 القياس االقتصادي  1  ةالنماذج الخطي
  2 بحوث عمليات ) اختيارية (  2 نوعية )اختيارية (السيطرة ال

  2 ارات المعلمية ) اختيارية (اختب  2 االحصاء السكاني )اختيارية (
  2 سالسل زمنية ) اختيارية ( 2 ( نظرية المعاينة )اختيارية

 2 نظرية القرارات االحصائية ) اختيارية ( 2 )اختيارية (معولية 
 1 اللغة انكليزية 1 اللغة انكليزية 

 1 واخالقيات البحث العلمي  طرائق  
 : دكتوراه احصاء ثالثا  

 الثاني الكورس االولالكورس 
 1 االستدالل االحصائي 1 نماذج خطية 

 1 تصميم وتحليل التجارب 1  متقدمة  زمنية سالسل
 1 احتماالت متقدمة 1  يالقياس االقتصاد

   1 متقدمةالعمليات البحوث  1 نظرية البقاء 
 1 اللغة االنكليزية 3 اللغة انكليزية 

 0 )اختيارية (تقديرات المعلمية  2 متعددالمتغيرات )اختيارية (

 2 تصنيف البيانات )اختيارية (  0 )اختيارية (تحليل متسلسل 
 1 طرائق واخالقيات البحث العلمي   
    

 

 االسم الثالثي واللقب ت
اللقب 
 العلمي

 االختصاص الدقيق االختصاص العام

 بحوث عمليات احصاء استاذ د. افتخار عبد الحميد محمد النقاش   .3

 بحوث عمليات احصاء استاذ  راهي د. عبد الرحيم خلف   .0

 سالسل زمنية احصاء استاذ الموسوي د. جواد كاظم خضير   .1

 نمذجة  احصاء استاذ د. سلمى ثابت ذاكر االلوسي   .1

 نمذجة  احصاء استاذ د. رعد فاضل حسن علوان التميمي   .1

 المتغيراتمتعدد  احصاء استاذ  د. حمزة اسماعيل شاهين المعموري   .9

 احصاء تطبيقي احصاء استاذ مساعد د. عادل احمد هدو  .3

 احصاء تطبيقي  احصاء استاذ مساعد د. بثينة عبد الجادر عبد العزيز   .1

 نمذجة احصاء استاذ مساعد د. احمد شاكر محمد طاهر درويش  .6

 نمذجة احصاء استاذ مساعد د. انكين انترانيك هايك بوغوس  .32

 اذاعة وتلفزيون اعالم استاذ مساعد كاظم ال عيسى د. محمد رشك .33    

 التدريسية في قسم االحصاءئة الَهياعضاء     
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 نماذج احصاء استاذ مساعد  عدي طه رحيم خلف العنبكي د.  .30

 تصميم تجارب احصاء استاذ مساعد ابتسام تقي صالح محمد الحديثي  .31

 احصاء تطبيقي احصاء استاذ مساعد منى هاشم هديف محمد  .31

 احصاء تطبيقي  احصاء استاذ مساعد خولة حسين احمد سلمان  .31

 احصاء تطبيقي احصاء استاذ مساعد عائدة هادي صالح خريسان  .39

 معولية               احصاء          مدرس       د. رواء صالح محمد الصفار .33

 نماذج  احصاء مدرس د. حسام عبد الرزاق رشيد  .31

 نماذج  احصاء مدرس هيفاء طه عبد احمد د.  .36

 احصاء تطبيقي احصاء مدرس انعلي ياسين غني عمرد. .02

  نماذج احصاء مدرس سهاد علي شهيدد.  .03

 احصاء تطبيقي احصاء مدرس وضاح صبري ابراهيم د.  .00

 بحوث عمليات بحوث عمليات مدرس نوال عالء الدين ابراهيم الجراح  .01

 رياضيات تطبيقية  رياضيات مدرس انتصار مجيد جاسم حمادي  .01

 احصاء تطبيقي احصاء مدرس احمد عبد علي عكار الخزرجي  01

 معولية احصاء مدرس اسيل عبد الرزاق رشيد 09

 شبكات حاسبات مدرس علياء هاشم محمد جعفر .03

 احصاء تطبيقي احصاء مدرس نبأ نعيم مهدي صالح الفتال .01

 بحوث عمليات بحوث عمليات مدرس رائد الزم علي شايع .06

 احصاء تطبيقي احصاء مدرس امينة كريم عيسى ياسين السوداني .12

 لغة عربية لغة عربية مدرس ميثاق حسوني سلطان مسلم .13

 حاسبات تطبيقية حاسبات مدرس فاطمة حسن عاكول سماري .10

 نقدية اقتصاد مدرس هندرين حسن حسين .11

 حاسبات تطبيقية هندسة حاسبات مدرس مساعد عبد الحسين فاخر علواش خليفة .11

 احصاء تطبيقي احصاء مدرس مساعد مروة علي مكلف .11

 احصاء تطبيقي احصاء مدرس مساعد ثائرة نجم عبد هللا .19

 حاسبات تطبيقية حاسبات مدرس مساعد فنجان عبد الرحمن .13

 احصاء تطبيقي احصاء مدرس مساعد ازهار كاظم جبارة .11

 احصاء تطبيقي احصاء مدرس مساعد فراس منذر جاسم .16

 ادارة إدارة اعمال مدرس مساعد كواكب عزيز حمودي .12

 بحوث عمليات احصاء مدرس مساعد وليد محمد لعيبي  .13

 بحوث عمليات احصاء مدرس مساعد نتصار كاظم جاسم   ا .10
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 نشأة القسم 
 

التنظيم والقسم اليوم ضمن  1619أسس قسم المحاسبة عام 
االداري لكلية االدارة واالقتصاد، كبرى كليات الجامعة 
المستنصرية فهو يتالف من رئيس القسم ومجلس القسم 
ولجنة الدراسات العليا واللجنة العلمية للقسم الذي تمثل 
اعلى سلطة علمية بالقسم ومجلس القسم الذي يتكون من 

يق جميع اعضاء هيئة التدريس فيه يسعى القسم الى تحق
التميز في ادائه، وضمان الجودة في مخرجاته من الطلبة 
واداء االساتذة بالشكل الذي يوازي اداء االقسام المناظرة في 

 الجامعات بالدول المتقدمة.
 الرسالة

 

يسعى قسم المحاسبة الى تخريج كفاءات مهنية وبحثية 
وللدراستين االوليه عالية الجودة في مجالت المحاسبة 

وبما يلبي احتياجات السوق ومتطلبات خطط التنمية والعليا 
الوطنية والتحول في المجتمع وتنمية القدرات العلمية 
والبحثية والمحاسبية ومواكبة التقدم التقني والتكنلوجي 

 والعمل في ظل ثوابت قيمة واخالقية.
 
 

 
 

 

 الرؤيا
 

المحاسبي واساسا  ان يكون قسما متميزا في قيادة االداء 
للقياس المرجعي واالنتاج المعرفي لالقسام العلمية المناظرة 

 قليميا ودوليا.إفي الجامعات  
 
 

 أهداف القسم
 

 من أهداف قسم المحاسبة : 
  إعـــداد الطلبـــة إعـــدادا يمكـــنهم مـــن العمـــل بعـــد التخـــرج

 مهنيا وأكاديميا . 
  إعـــــداد البحـــــوث والدراســـــات المحاســـــبية المتخصصــــــة

التطبيقية منها والتي تسهم في تلبية متطلبات   السيما 
لتطــــــور العلمــــــي فــــــي مجــــــال ســــــوق العمــــــل لمواكبــــــة ا

 المحاسبة 
  تقديم االستشـارات المحاسـبية لـدوائر الدولـة والقطاعـات

 .األخرى 
  شــاعة أخــالق المهنـــة المحاســبية التــي يجـــب ان بــث وا 

 المحاسب في المجتمع العراقي .   يتمتع بها 
  المساهمة الفاعلة في جمعية المحاسبين والمدققين

 العراقية.

 
 

 قسم المحاسبة                            



   
31 

 

 

 

 
 المؤهالت العلمية

 

 الجامعة الملية  وم محاسبة/حاصل على شهادة الدكتوراه عل
 .2111الهند  االسالمية/

  شهادة ماجستير علوم محاسبة /الجامعة حاصل على
 .  1669المستنصرية / كلية اإلدارة واإلقتصاد

  بكالوريوس علوم في المحاسبة/ الجامعة المستنصرية/ كلية اإلدارة
 . 1661واإلقتصاد 

 
 

للدراسات الصباحية د الطلبة المقبولين والخريجين للدراسات االولية عداا

 1101-1111لالعوام 
 

 
 

 

                                                                                                          

                                                                                       

 

 
 

 

 
 

 المناصب األدارية
 

  مقرر قسم المحاسبة /كلية اإلدارة واإلقتصاد /جامعة
 2119-2115للمدة من واسط 

 اإلقتصاد الجامعة قسم المحاسبة /في كلية اإلدارة و  مقرر
 .2116-2119للمدة المستنصرية 

 جامعة المستنصرية ال قتصاد/الكلية اإلدارة وا امين مجلس
 .2111 -2111للمدة 

  المحاسبةحاليا رئيس قسم. 
 

 ريجين للدراسات االولبة للدراساتاعداد الطلبة المقبولين والخ
 1101-1111المسائية لالعوام 
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المقبولون الخريجون

 رئيـس القسـم
 لطيف جـاسم محمـد الـدكتور عبـد الرضـا     

 الخبرات 
. تدريس طلبة الدراسات االولية 

  . االشراف على بحوث تخرج طلبة الدراسات االولية 

0عدد دوليةعلمية في مجالت  نشر بحوث. 
   6عدد  دوليةفي  مؤتمرات علمية المشاركة في بحوث. 
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   لوريوسالمرحلة البك وعدد الساعات لكل مادة االمحاسبةوال  : المناهج الدراسية لقسم أ 

 المرحلة االولى 
 الكورس الثاني  الكورس االول 

 1 ( 0المحاسبة المالية ) 1 (3المحاسبة المالية )

 1 ( 3الرياضيات العامة ) 0 إدارة االعمال 

 1 االحصاء  0 اإلقتصاد 

 1 (2)مهارات الحاسوب 1 (1)مهارات الحاسوب 

 E 0قراءات والمراسالت المحاسبية  0 اللغة العربية 

 0 والديمقراطية ن حقوق االنسا  
 

 

 ثانية المرحلة ال
 الكورس الثاني  الكورس االول 

 1 ( 0) متوسطة محاسبة  1 (3) متوسطة محاسبة 

 1 ( 0) محاسبة حكومية   1 (3) محاسبة حكومية 

 1  بحية محاسبة الوحدات غبر الر 1 (3)نكليزية إلمحاسبة با

 0 مالية عامة  0 تسويق وتجارة الكترونية 

 1 نكليزية إلبحوث عمليات محاسبية با 0 قانون االعمال 

 1 ( 0نكليزية )إلمحاسبة با 1 ( 1حاسوب )

   1 (0رياضيات عامة )

 
 الرابعةالمرحلة  الثالثةالمرحلة 

 3 المحاسبة االدارية 3 محاسبة الكلفة

 2 المحاسبة المتخصصة 3 اإلدارة المالية

 2 نظرية محاسبية 4 المحاسبة المتقدمة

 3 المتقدمةمحاسبة الكلفة  2 التدقيق والرقابة

 2 نكليزيةللغة االنظم المعلومات المحاسبية با 2 االنكليزيةباللغة بحوث العمليات 

 2 المحاسبة الدولية والمعايير 2 المحاسبة الضريبية

 2 مشروع البحث 2 النظام المحاسبي الموحد

   2 محاسبات المنشات المالية

   3 ) اختيارية (التطبيقات المحاسبية
 

: ماجستير قسم المحاسبةنيا  ثا   
 الثاني الكورس  االول الكورس 

 0 حكوميةالمحاسبة ال 1 مالية المحاسبة ال

 0 تدقيقال 1 تكاليف المحاسبة 

 0 نقاشيةالحلقة ال 0 محاسبية ال معلوماتالنظم 

 1 داريةإلمحاسبة اال 0 كمية الساليب الحصاء واالا

 1 محاسبيةالنظرية ال 0 ستراتيجية الدارة ااإل

 3 اللغة االنكليزية  3  اللغة االنكليزية 

 0 تحليل أقتصادي  
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 ثالثا : دكتوراه  قسم المحاسبة    
 

 الثاني الكورس  االول الكورس 
 1 داريةإمحاسبة  1 محاسبة تكاليف

 1 محاسبة مالية  1 نظرية محاسبية

 1 تدقيق 1 محاسبة دولية 

 0 حكومية 1 نظم معلومات 

 1 متخصصة  0 تحليل اقتصادي 

 3 اللغة االنكليزية  3  اللغة االنكليزية 

 
 
 
 
 
 

 

 االسم الثالثي واللقي ت       
اللقب 

 العلمي

االختصاص 

 العام
 االختصاص الدقيق

 رقابة وتدقيق محاسبة استاذ علي كاظم د. كريمة  .3

 كلفة / ادارية  محاسبة  استاذ  شاكر عبد الكريم د.  .0

 محاسبة مالية محاسبة استاذ  د. عماد صبيح فرج .1

 مالية وادارية محاسبة استاذ مساعد د.سلمى منصور سعيد .1

 محاسبيةإدارة ونظرية  محاسبة استاذ مساعد د. ابتهاج اسماعيل يعقوب .1

 محاسبة مالية محاسبة استاذ مساعد د. بكر ابراهيم محمود .9

 محاسبة تكاليف وادارية محاسبة استاذ مساعد د. نضال محمد رضا .3

 كلفة ادارية محاسبة استاذ مساعد د. بثينة راشد حميدي .1

 معلومات ومحاسبة مالية محاسبة استاذ مساعد د. زهرة حسن عليوي .6

 مالية محاسبة محاسبة استاذ مساعد بتول محمد نوريد.  .32

 كلفة وادارية محاسبة استاذ مساعد د. سمير منير عبد الملك .33

 حكومية وتدقيق ونظم محاسبية محاسبة استاذ مساعد د. االء شمس هللا نور هللا .30

 تدقيق ورقابة محاسبة استاذ مساعد د. فاطمة صالح مهدي 31

 كلفة وادارية محاسبة استاذ مساعد  سلماند. علي خلف  31

 اقتصاد اداري إدارة اعمال مدرس د. ظاهر عباس سلمان .31

 تدقيق محاسبة مدرس د. نضال عزيز مهدي .39

 االدب العربي لغة عربية مدرس د.  سمير جعفر ياسين .33

 محاسبة كلفة محاسبة مدرس د.عماد محمد كندوري .31

 التدريسية في قسم المحاسبة ئة أعضاء الَهي
 



   
34 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 كلفة ادارية محاسبة مدرس لطيف جاسمد. عبد الرضا  .36

 محاسبة كلفة محاسبة مدرس رغد هاشم جاسم د. .02

 مالية عامة حكومية محاسبة مدرس خديجة جمعة مطرد.  .03

 كلفة وادارية محاسبة مدرس  عالء محمد عبيدد. .22

 علم اللغة التطبيقي اللغة االنكليزية مدرس صالح مهدي يوسف .01

 محاسبة حكومية محاسبة مدرس زينة خضر عباس .01

 حاسبات علوم حاسبات مدرس خلود محمد غازي .09

 محاسبة قانونية محاسبة مدرس ايمان يحيى محمد .03

 حاسبات /امنية بيانات علوم حاسبات مدرس رغد محمد هادي احمد .01
 مالية محاسبة مدرس احمد سعد جاري .06

 قانون مدني قانون مدرس  مهدي نعيم حسن .30

 محاسبة مالية محاسبة مدرس مساعد استقالل جمعة وجر  .13
12 .  نظرية محاسبية محاسبة مدرس مساعد حليم اسماعيل شنته 
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 نشأة القسم
 2111يعود تأسيس قسم العلوم المالية والمصرفية الى عام 

والقسم اليوم يقع ضمن التنظيم االداري لكلية اإلدارة واألقتصاد، 
  .برى كليات الجامعة المستنصريةواحدة من ك

 الرؤيا
 

المعرفــي بتخصصــات قســم علمــي متميــز فــي قيــادة االداء واالنتــاج 
 العلوم المالية والمصرفية محليا ودوليا.

 

 لرسالةا
 

 االرتقاء باالداء العلمي والبحثي عالي الجودة في تخصصات

العلوم المالية والمصرفية بما يتناسب وحاجات سوق العمل 
وجي وااللتزام وتحقيق التنمية المستدامة مستندا للتقدم التقني والتكنل

 المهني واالخالقي.
 
 

 
 

 

 

 اهداف القسم 
 

  تخريج مالكات علمية ومهنية مؤهلة في
 المالية والمصرفية.  تخصصات العلوم 

  تهيئة المتطلبات االكاديمية المالية والبشرية
 االولية والعليا في القسم. للدراسات 

  مواكبة التطور العلمي للعملية التعليمية وحالة
  المتقن لها          التنفيذ 

  فتح القنوات المعرفية في التواصل البحثي والمهني     
 واالستشاري مع الجهات المناظرة العامة والخاصة .

  انتاج المعرفة المهنية ونشرها في مجاالت العلوم
والمصرفية في خالل تنظيم الندوات    المالية 

والمؤتمرات وورش العمل وحلقات النقاش والترجمة 
 وغيرها.

  المساهمة في حل المشكالت المؤسسية في مجال       

 قسم العلوم المالية والمصرفية



   
36 

 

االختصاص.



   
37 

 

 

 

الطائي.م.د سلوان حافظ حميد أ: رئيس القسم              
 

 

 المؤهالت العلمية
 2111الهند  -دكتوراه محاسبة وتدقيق. 

  2111االدارة واالقتصاد جامعة بغـداد ماجستير محاسبة كلية-
2112. 

  1666-1661 ضريبية دبلوم عالي محاسبة. 

  بكلوريوس محاسبة كلية االدارة واالقتصـاد الجامعـة المستنصـرية
1661-1662 . 

 الخبرات
  محاضــرة لعــدد مــن الــدورات التــي اقامتهــا مركــز تطــوير القــدرات

ـــــــاء فـــــــي المجـــــــال المـــــــالي وا ـــــــابي البشـــــــرية فـــــــي وزارة الكهرب لرق
 . 2111-2116والمحاسبي للفترة 

  تقيــيم ومناقشــة عــدد مــن البحــوث فــي المعهــد العربــي للمحاســبين
 والمدققين .

  ـــــة ـــــوم المالي ـــــة لقســـــم العل عضـــــو فـــــي عـــــدد مـــــن اللجـــــان االداري
 والمصرفية في كلية االدارة واالقتصاد .

 اسبين والمدققينمحعضو في نقابة ال 

 للدراساتعداد الطلبة المقبولين والخريجين للدراسات االولية أ
 1101-1111لالعوام  المسائية

        
 المناصب االدارية

  مـــــــديرة وحـــــــدة العالقــــــــات كليـــــــة االدارة واالقتصــــــــاد

 . 1661-1662الجامعة المستنصرية للفترة من 

  مديرة القسم المالي كلية العلوم الجامعة المستنصـرية

 . 2112-1661للفترة من 

  محاســـب المكتـــب االستشـــاري لكليـــة العلـــوم الجامعـــة

 . 2112-1661المستنصرية للفترة 

   عضو هيئة تدريسية في الجامعة المستنصـرية قسـم  

 . 2112المحاسبة  اعتبارا من 

 ة قسم العلوم المالية والمصرفية حاليا رئيس 

 

 

 للدراسات عداد الطلبة المقبولين والخريجين للدراسات االولية أ

1101-1111لالعوام الصباحية 
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 لوريوسالمرحلة البك االمالية والمصرفية المناهج الدراسية لقسم  

 المرحلة االولى 
 الكورس الثاني   االول الكورس 

 1 ( 0اإلقتصاد ) مبادىْ  3 ( 3اإلقتصاد ) مبادىْ 

 1 ( 0إدارة االعمال ) مبادىْ  3 ( 3إدارة االعمال ) مبادىْ 

 1 (0المحاسبة ) مبادىْ  1 (3المحاسبة ) مبادىْ 

 1 (0االحصاء ) مبادىْ  3 االحصاء  مبادىْ 

 0 الديمقراطية والحريات  2 الديمقراطية والحريات 

Reading in Banking and Finance 1 2 Reading in Banking and Finance 2  0 

 0 اللغة العربية   

 

 ثانيةالمرحلة ال
 الكورس الثاني   االول الكورس 

 1 مالية عامة وسياسات مالية  0 رياضيات استثمار وتمويل 

 1 مؤسسات مالية  3  محاسبة تكاليف مصرفية 

 1 ( 0محاسبة ادارية مصرفية ) 1 فنقود ومصار

 0 تسويق مصرفي  3  قانون تجاري 

 1  ( 0ادارة مالية ) 1 مبادْى التمويل واالستثمار 

 0 تجارة الكترونية  1 (3ادارة مالية )

 

 

 

 الرابعةالمرحلة  الثالثةالمرحلة 
 0 تمويل الشركات 0 المحاسبة الضريبية

 1 نظم المعلومات االدارية والمصرفية 1 اإلدارة المالية

 1 المحاسبة االدارية 1 محاسبة التكاليف

 0 التدقيق والرقابة المالية 1 النظام المحاسبي الموحد

 1 تقييم قرارات االستثمار 0 المحاسبة المصرفية

 0 اصول البحث العلمي 1 العمليات المصرفية

 0 التمويل الدولي 0 التسويق المصرفي

 0 االسواق المالية 0 االساليب الكمية
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 االختصاص الدقيق االختصاص العام اللقب العلمي االسم الثالثي واللقب ت
 اقتصاد نقدي  اقتصاد استاذ د. صبحي حسون عباس  .1

 تدقيق ورقابة  محاسبة استاذ مساعد د. سلوان حافظ حميد  .2

 مالية عامة اقتصاد استاذ مساعد د. ميثم العيبي اسماعيل  .1

 إدارة مالية  إدارة اعمال استاذ مساعد د. هشام طلعت عبد الحكيم  .1
 ادارة استراتيجية دراسات مستقبلية استاذ مساعد د. ارادن حاتم خضير  .5

 منظمة واستراتيجية  إدارة اعمال  استاذ مساعد د. محمد حسين علي حسين  .9
 منظمة/سلوك تنظيمي إدارة اعمال استاذ مساعد امل محمود علي  .9

 نحو وداللة لغة عربية  مدرس د. محمود حسين كاظم  .1
 محاسبة قانونية محاسبة مدرس د. محمد وليد عبد العزيز  .6

 محاسبة قانونية محاسبة  مدرس د. ليث جواد كاظم  .11
 نماذج احصاء  مدرس د. فاضلة علي جيحان  .11

 محاسبة مالية  محاسبة  مدرس د.عواطف جلوب محسن   .12
 تسويق إدارة اعمال مدرس رحيم شراد عامرد.   .11

 إدارة مالية إدارة اعمال مدرس سمير عبد الصاحب ياراد.   .11

 إدارة مالية إدارة اعمال مدرس دلولعماد عبد الحسين   .15

 الصور معالجة  حاسبات مدرس مساعد رنا طالب غضيب  .19

 مصارف  إدارة اعمال مدرس مساعد هدى محمد سليم محي  .19
 نظرية  محاسبة مدرس مساعد وسن يحيى احمد  .11

 إدارة مالية إدارة اعمال  مدرس مساعد احمد جواد حسن جواد  .16
 مالية  ادارة اعمال مدرس مساعد محسنمها مزهر   .21

 مصارف  اسالمية اقتصاد مدرس مساعد صادق طعمة خلف  .21

 منظمة  إدارة اعمال مدرس مساعد سناء عريبي محمد  .22

 قانون عام  قانون  مدرس مساعد سلمى غضبان حسين  .21

 تسويق إدارة اعمال  مدرس مساعد اسراء شنان ثابت  .21

 كلفة وادارية  محاسبة  مدرس مساعد كريم حميدمحمد   .25
 تحليل مالي محاسبة مدرس مساعد شيماء كاظم عاصي  .29

 التدريسية في قسم المالية والمصرفية ئة اعضاء الَهي
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 لدراسات األوليةا

يشترط لقبول الطالب في كلية اإلدارة واإلقتصاد حصوله على شهادة االعدادية العامة من خريجي القسم االدبي والقسم 
 العلمي ونسبة من خريجي االعداديات المهنية . اما شرط التوزيع في االقسام العلمية فهي النحو االتي :

 

 قسم إدارة األعمال

 .  يالتجار و العلمي واالدبي  روع يقبل القسم خريجي الف

 

 قسم االحصاء 

  .فقط  العلميع ر يقبل القسم خريجي الف

 

 قسم المحاسبة  

  يقبل القسم خريجي الفروع العلمي والتجاري .
 

 

 
 

  لماجستيرلعداد الطلبة المقبولين والخريجين ا
 في الكلية 0203-0224لالعوام     

 

 

 

 

   قسم المالية والمصرفية

 .يقبل القسم خريجي الفرع العلمي فقط

 

   قسم االقتصاد

 وتجاري. ع العلمي واالدبيو الفر يقبل القسم خريجي 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

      
              دكتوراهلل اعداد الطلبة المقبولين والخريجين 

 في الكلية  0204 -0224لالعوام 
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   شعبة نشأة ال

 1/2/2116داء في ألاستحدثت شعبة ضمان الجودة وتقويم ا
داء على مستوى الكلية حصرا ألهو تقييم ا سيساألوكان الغرض ا

 .الجودة في مؤسسات التعليم العاليوبما ينسجم ومعايير 
 

 الرؤيا

  في مجال  ا  بارز  ا  داء دور ألن تحتل شعبة ضمان الجودة وتقويم اأ
 كاديمي في الكلية .ألتحقيق الجودة واالعتماد ا

 

 لرسالة ا

  نشر ثقافة الجودة للتعليم العالي والبحث العلمي على صعيد
 الكلية . 

  تطبيق المعايير العالمية للجودة الخاصة بكليات االعمال من 
 (ِ.(AACSBمؤسسات عالمية رصينة مثل 

  اعداد نموذج للهيكل التنظيمي للجودة باالستناد الى النماذج
 المطبقة في الجامعات العالمية . 

 

  أالهداف 

 طوير وتحسين المهارات والسلوكيات للتدريسين والعاملينت 

 .والطلبة ومواكبة التغيرات والمتطلبات في تكنولوجيا التعليم

  الجودةتشجيع المبادرات الفردية والجماعية لنشر ثقافة 
  للتعليم العالي والبحث العلمي في الكلية .   

 عضاء هيئة التدريس أداء بين ألنشر ثقافة الجودة وتقويم ا
والموظفين والطالب من خالل المحاضرات والندوات والحلقات 

 النقاشية والدورات التدريبية وبالتعاون مع قسم ضمان الجودة

 .داء الجامعي في رئاسة الجامعةألوا

 

 

 
 

 

 الشعبةنشأة 

بشكل متزامن مع افتتاح الكلية  موارد البشرية نشأت شعبة ال  
عمدة الرئيسية في ألحد اأتعتبر  وذلك ألن الشعبة 1691ام ع

نقيام الكلية و  عداد مالكاتها ا  جاز كافة متطلبات عمل الكلية و ا 
 ي جميع شعبها وحداتها واقسامها .ف

 

 الرؤيا

عمالها من أفي تطوير جميع  الموارد البشريةتطمح شعبة 
خالل تطوير عمل وحداتها باالستفادة من التطور العلمي 

عداد االحصائيات وتطوير عمل إوالتكنولوجي وذلك في 
وحداتها باالعتماد على الكادر التخصصي في استحداث 

 لى تطوير عمل الكلية .  إالطرق واالحصائيات التي تؤدي 
 

 الرسالة

تسعى شعبة الموارد البشرية  في الكلية على رفد كافة الشعب 
والوحدات باألوامر والتعليمات التي تخدم وتطور عمل الكلية 
في مجاالت إعداد المالك واستحداث أفضل الطرق في إنجاز 
صدار األوامر والتعليمات التي تؤدي إلى احتساب  الترفيعات وا 

نجاز المعامالت ا لتقاعدية ومتابعة البريد خدمات التدريسيين وا 
 اليومي بطرق أفضل.  

 

 االهداف

تسعى شعبة الموارد البشرية إلى تقديم افضل الخدمات إلى 
عداد  منتسبي الكلية من تدريسيين وموظفين وعمال وا 

رسالها إلى مراجعنا اإلحصائ والتعاون مع يات المطلوبة وا 
 الشعب األخرى في تطوير عمل الكلية ، كما وتعمل على

  .الكترونيا  رشفة جميع األضابير والملفات أ
 

 شعبة الموارد البشرية وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
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   الشعبة  نشأة

 وترتبط بمكتب المعاون العلمي  1661الشعبة عام  أسست
 وتتكون من وحدتين هما:

 شئتلكترونية: وهي وحدة قديمة في الكلية انألوحدة الحاسبة ا 
وتحتوي على حصاء إلوكانت مرتبطة بقسم ا 1661عام 

المعلومات، وحدة  امختبرين، مختبر الدورات ومختتبر تكنلوجي
دارية والمحاسبية. وتضم وحدة إلصيانة الحاسبات والوحدة ا

قسام الكلية ، أكترونية مختبرات موزعة على كافة أللالحاسبة ا
قسم االحصاء يحتوي على مختبرين ، ومختبر واحد في كل 

 مصرفية (.المالية و السبة ، محاالدارة ، القسام )األمن ا

 عام  ئتنترنيت : وهي وحدة حديثة في الكلية انشألوحدة ا
. مهمتها تهيئة ونصب وامداد كافة اقسام الكلية 2111

نترنيت مع المتابعة المستمرة في حالة حدوث قطع األبخطوط 
  و خلل بالشبكة.أ

 
 الرؤيا

تهيئة كافة األنظمة البرمجية التي تحتاجها األقسام اإلدارية 
والعلمية والخدمية باالضافة إلى تدريب الموظفين على هذه 

 االنظمة وتهيئتهم للعمل عليها . 

 

 الرسالة

معرفي لتكنولوجيا المعلومات وتوظيف األنظمة التكامل النمو 
 . ي الكليةوالتطبيقات األلكترونية لخدمة العملية التربوية ف

 
 

 
 
 

 
 

 

 االهداف  

          واحدة من أهم أهداف شعبة الحاسبة هي نشر ثقافة
المعلومات بين أوساط الطلبة والموظفين واألساتذة وبين 
أوساط المجتمع لذلك تدأب شعبة الحاسبة لتأهيل كوادر 
الكلية وتطويرها في مجال استخدام مهارات الحاسوب 

مجال تقنية المعلومات وقد  وتطوير القدرات الحرفية في
تبنت الشعبة على عاتقها إقامة دورات تدريبية وتاهيلية في 

 مجال الحاسوب والمعلوماتية .

  تطوير الموقع األلكتروني للكلية وفق ما يتالءم مع التقدم
 الذي تشهده أغلب المواقع .

  توفير خدمة األنترنيت لكافة مرافقق الكلية عن طريق
مجموعة من الشبكات السلكية والالسلكية داخل الكلية 
والتي من شأنها تجهيز جميع االقسام العلمية والشعب 

 والوحدات االدارية . 

 الساتذة وطلبة استخدام البرامج االحصائية في بحوث ا
ولمختلف الدراسات العليا وطلبة الدراسات األولية 

 االختصاصات .  

 
 

 

 

 شعبة الحاسبة واألنترنيت
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 الرؤيا

شعبة المالية في كليتنا في مجاالت إعداد الحسابات التتميز 
 المالية وصرف الرواتب واألجور والحوافز .

 
 الرسالة

شعبة المالية بإعداد الحسابات المتعلقة بالجانب المالي الالتزام 
 بالتميز والدقة العالية . 

 
 االهداف

     إدارة العمليات االمالية وتنظيم سندات الصرف والقبض
ومسك السجالت الحسابية والتاكيد من سالمة المعامالت 

 المالية قبل الصرف على وفق القوانين واالنظمة والتعليمات
  احتساب صرف الرواتب والمخصصات واألجور والمكافأت

وتحرير والحوافز لمنتسبي الكلية وتنظيم االستقطاعات 
 الشيكات ودفع السلف .

  القيام بكل ما يتعلق بحسابات الخطة ضمن المبالغ المرصدة
 والصالحيات المخولة .

  إعداد قيود التسوية في نهاية الفترة المالية استنادا الى تعليمات
 المدير المالي .

  . إعداد التقارير المالية في نهاية كل فترة زمنية 

  التقديرية العامة للكلية واعتمادها العمل على اعداد الموازنة
 ومتابعة االلتزام بها 

 

 
 
 

 
 

  الرؤيا 
ان تكون الشعبة رائدة في مجال تدقيق العمليات المالية وقوائم 

 .والرواتب الصرف 
 الرسالة  

ات تتعهد شعبة التدقيق بااللتزام بتقديم خدمات التدقيق للعملي
 .هائاوبالشكل الذي يميز اد المالية

 

 
 

 االهداف  

   تدقيق كافة العمليات االدارية والرقابة على الموارد المالية
لنشاطات وتقويم واختيار ا وااليرادات المتحققة في كليتنا

 .االدارية ونتائج االداء
   تدقيق المعامالت المالية قبل وبعد الصرف على وفق

المتعارف  القوانين واالنظمة والتعليمات والمعايير المحاسبية
عليها من حيث التحقق من تتبع القيود المحاسبية وتدقيقها 

 .حسابيا ومستنديا 

  والمطابقة للصندوق وجرد الموجودات الجرد القيام بعمليات
 .الثابتة 

   يع التخصيصات المالية بموزانات سنوية المساهمة بتوز
 ومتابعة اوجه انفاقها.

  .تدقيق حساب صندوق التعليم العالي بشكل دوري 

 

 الشعبة المالية
 

 شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي
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 الشعبة نشأة 
وهي  1616 في عام تم تأسيس شعبة المكتبة ومجانية التعليم

 .اداريا  بعمادة الكلية مباشرةترتبط 
 التابعة الى شعبة المكتبة ومجانية التعليم فهي : اما الوحدات

 . وحدة مجانية التعليم 

 . وحدة االعارة 

  . وحدة المراجع والدوريات 

  . وحدة النظم االلية 

 الرؤيا
   تسعى شعبة المكتبة ومجانية التعليم على تحقيق ما تطمح

اس لنموها المستقبلي حيث إن إليه من اآلمال التي تشكل األس
النظر التعليمية المستقبلية تعتمد على مطابقة  وجهة

المواصفات الخاصة بالمكتبات الجامعية العالمية ، لرفد 
المستفيدين وتسليحهم بمهارات معلوماتية عالية لتتكيف مع 

 .الوطني سوق العمل ومواجهة تحديات االقتصاد
 

  الرسالة  
يعد المستفيد محورا  أساسيا  في عمليات البحث والتعليم على 
مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، حيث تبنى استكشاف 
وتحليل احتياجات الفائدة االساسية من مجتمع المستفيدين من 
خدماتها وبناء على النتائج التي يتم الخروج بها يتم اتخاذ 

 جانية التعليم .مو  بة المكتبةالقرارات المتعلقة بتطوير وتنمية شع
 

 

 

 
 االهداف  

تهدف المكتبة إلى المساعدة في اعداد خريجين يتصفون بكفاءة 
لرفد سوق العمل الوطني وتأخذ على عاتقها مسؤولية توفر 
مصادر التعليم الضرورية بأهداف ومهارات عالية للتكيف مع 

 سوق العمل وتطوير االدارة.
 

 
 

  الرؤيا 

 ان تكون شعبة الخدمات الهندسية متميزة باالنجاز في مجال 

 خدمات الصيانة واالدامة للكلية.
 

  الرسالة  

التزام الشعبة بتقديم كافة خدمات الصيانة واالدامة لالجهزة 
والمعدات من حيث الدقة والسرعة في االداء وبأقل الكلف 

 وضمن خطط معينة  .
 

  االهداف
  صيانة االجهزة والمعدات الكهربائية. تقديم خدمات 

  .معالجة المشاكل الفنية في مجال الكهرباء 

  .المساهمة في تحسين اداء االجهزة الكهربائية 

 . تقديم خدمات الصيانة للمباني 
 

 

 
 

 

 شعبة المكتبة ومجانية التعليم

 شعبة الخدمات
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   الشعبة نشأة 
استحدثت شعبة التسجيل بشكل متزامن مع تأسيس الكلية عام 

1691 . 
 

  الرؤيا 
تطبيق النظام التعليمي بما ينسجم مع اعداد طلبة مزودين 
بالمؤهالت االكاديمية في ضوء التعليمات والقرارات التي تخص 

 الطلبة .
 

  الرسالة  
تسعى الشعبة لتقديم أفضل الخدمات للطلبة من خالل تطبيق 
األسس والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي.
 

  االهداف  
السعي النجاز المعامالت الخاصة بقبول نقل واستضافة وتعديل 

ارات الواردة سوترشيح الطلبة والمتابعة واالجابة على جميع االستف
من اقسام الكلية فيما يتعلق بالطلبة وتوحيد خطة القبول للدراستين 

االوامر الصباحية والمسائية وعرضها على مجلس الكلية واعداد 
الخاصة بمنح طلبة كليتنا شهادة البكلوريوس ووثائق التخرج 

 والشهادات الجدارية .
 

 
 

 

 

 
  
 

   الشعبةنشأة 
وكانت  1691يرتبط نشوء وتاسيس االحصاء مع نشوء الكلية 

انذاك مرتبطة اداريا مع وكانت تسمى وحدة التخطيط والمتابعة 
منها وحدة  سنوات سميت عدة مسمياتوبعد عدة  العميد مباشرة

االحصاء والمعلوماتية واعتبرت من الوحدات العلمية وارتبطت 
 2112مباشرة مع معاون العميد للشؤون العلمية وفي عام 

حولت الى شعبة االحصاء واعتبرت هذه التسمية موحدة لكل 
كليات الجامعة المستنصرية وتعتبر هذه الشعبة المهمة لما يقع 

قها من مهام تبرز انشطة الكلية واعداد تقارير عن على عات
 تقويم االداء العلمي للكلية . 

 

 
  الرؤيا  
 السعي الجاد لتطوير اداء الشعبة لتحقيق افضل المستويات .  
  الرسالة  

 توفير بيانات ومعلومة احصائية تمتاز بالشمولية والدقة
الجهات االدارية  مع التنسيقو ، واالتساق واالستمرارية والحداثة

، ية بالبيانات والمعلومات المتاحةوالعلمية الموجودة في الكل
 .حصائية رقميا كما هي في الواقعتجسيد الظاهرة اال

 االهداف 
االرتقــــاء بمســــتوى الــــوعي والمعرفـــــة االحصــــائية فــــي المجتمـــــع، 

تطـــــــــوير اســـــــــتخدام الســـــــــجالت االداريـــــــــة كمصـــــــــدر اساســـــــــي و 
 لالحصاءات.

 

 شعبة التسجيل 
 

 شعبة االحصاء
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    مجلةنشأة ال
وهي مجلة وطنية فصلية  2112تم انشاء وحدة المجلة سنة 

متخصصة محكمة معتمدة الغراض الترقيات العلمية تهتم 
بنشر البحوث االقتصادية في شتى المجاالت وتخضع البحوث 
 المنشورة فيها الى تقييم علمي من قبل خبراء يتم انتقاءهم

 بعلمية شديدة.

   (ISSN)):   (2747-812)الرقم الدولي  

 .919 -رقم االيداع في دار الكتب والوثائق بغداد

 ecournal1@ yahoo.comالبريد االلكتروني للمجلة 

 االنكليزية.و لغة النشر العربية 

 نطاق التوزيع داخل وخارج القطر.
 

 الرسالة
  العلمية في            اعتماد معايير معتمدة في نشر البحوث

 المجلة .
  نشر البحوث االقتصادية المحكمة والتي تساهم في تطوير

المعرفة االقتصادية والمساهمة في حل المشكالت 
 االقتصادية المعاصرة .

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الرؤيا

أن تكون المجلة ذات محتوى علمي محكم يقدم زخما  معرفيا  
 عموما .لعلم االقتصاد ولألنسانية 

 

 االهداف 
  المعرفة االقتصادية في كافة مجاالتها على الصعيد

 .األكاديمي

  تقييم االفكار واآلراء ووجهات النظر حول مختلف    
 .االقتصادية القضايا 

 
 

 

 
 

 

 المجلةالعراقيةللعلوم االقتصادية
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    مجلةالبذة تعريفية عن ن

احدى اهم النتاجات وهي تعد  1699أسست المجلة عام 
نال والذي سبعينيات من القرن الماضي العلمية للكلية من ال

اهتمام الباحثين داخل العراق وخارجه الغراض الترقيات 
االسس العلمية والغراض البحث والدراسة نظرا  العتمادها 

التي العلمية الرصينة في التقويم العلمي للبحوث ونشرها، و 
بلغت المئات في مختلف التخصصات العلمية االقتصادية 
واالدارية واالحصائية والمحاسبية والسياحية والمالية 

الدولية من خالل الحصول  هااعتماد والمصرفية، فضال  عن
على رقم التصنيف الدولي من المركز الدولي للرقم الدولي 

 .في اليونسكو  الموحد للدوريات

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 الرسالة
رفد المجتمع ومؤسسات الدولة بالبحوث العلمية والرؤى 
 االستراتيجية لوضع المعالجات والحلول للمشاكل االدارية

 والمحاسبية واالقتصادية واالحصائية والعلوم المالية والمصرفية.
 االهداف

تحقيق جودة وتحسين اداء مؤسسات الدولة من خالل 
االدارية وتشجيع البحث العلمي المعالجات والحلول والمشاكل 

 للوصول الى حياة افضل.

 

 
 

 

 

 مجلة االدارة واالقتصاد
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 العدد القسم العلمي

 30 إدارة األعمال
 40 اإلقتصاد
 41 االحصاء
 30 المحاسبة

 05 مصرفيةالمالية و العلوم ال
 170 المجموع

  

 

 اناث ذكور لقسم العلميا
 02 00 إدارة األعمال

 04 07 اإلقتصاد
 25 06 االحصاء
 07 05 المحاسبة

 00 03 مصرفية المالية و العلوم ال
 28 20 المجموع

 
 
 

 مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استـاذ القسـم
 6 00 00 3 إدارة األعمال

 7 05 05 4 اإلقتصاد
 9 17 9 6 االحصاء
 5 05 9 3 المحاسبة

 00 7 6 0 مصرفيةالمالية و العلوم ال
 32 65 52 07 المجموع
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