
  نشأة القسم   

أسس قســــم اإلقتصـــــاد عام ١٩٦٣، بھدف تخریج كوادر ملمة بالعلوم اإلقتصـــــادیة وعلى مســـــتوى   ¶

البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه. 

¶ یعمل القسـم من خالل تنوع التخصـصـات الدراسیة على ربط الخریج بشــكل أكبر بإحتیاجات المؤسســات 

اإلقتصادیة واألجتماعیة   كما یمنح القسم الشھادات االتیة :

١- بكالوریوس علوم في اإلقتصاد.

٢ - ماجستیر علوم في اإلقتصاد.

٣- دكتوراه فلسفة في اإلقتصاد.

 ٤- دبلوم   

 ص�ط اقصاخ�د    

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





الرؤیا الرؤیا 

الرسالةالرسالة

االھدافاالھداف 

الرؤیا 
 أن یكون قسـم اإلقتصـاد في كلیة اإلدارة واإلقتصـاد القســم المتمیز في قیادة االداء واالنتاج اإلقتصــادي المعرفي ، والرائد 

محلیا واقلیمیا ودولیا 

الرسالة

یسـعى قسـم اإلقتصـاد الى المسـاھمة في تحقیق متطلبات المجتمع وسوق العمل عن طریق تخریج كوادر علمیة ومھنیة في 

مجال اإلقتصــــــــــــــــاد، وتنمیة القدرات البحثیة والتطبیقیة لحملة المؤھالت الجامعیة والعلیا بما یتناسب وتحقیق التنمیة 

المستدامة واستثمار البعد التقني والتكنلوجي بما یتناسب وثوابتنا القیمة.

االھداف 

ارساء دعائم الدراسات االولیة والعلیا في مجاالت اإلقتصاد وتطویر نشاطات البحث العلمي فیھا. 

تخریج مالكات مھنیة متخصصة في اإلقتصاد قادرة على سد احتیاجات المجتمع المحلي. 

لمساھمة في حل المشكالت اإلقتصادیة التي تواجھ البیئة المحلیة . 

المحلیة والمنظمات وتقدیم االستشارات لھا. 

التعاون والتبادل في الخبرات اإلقتصادیة مع منظمات التعلیم المناظرة في الداخل والخارج. 

نشر المعرفة اإلقتصادیة وآثرائھا من خالل تنظیم المؤتمرات والندوات والورش  العلمیة 

 ص�ط اقصاخ�د    

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د
 ٢٠١٧- ٢٠١٨





االستاذ االستاذ ا ا لدكتوره ھناء عبد الغفار حمودلدكتوره ھناء عبد الغفار حمود

الخبرات الخبرات   

                                              
االستاذ ا لدكتوره ھناء عبد الغفار حمود

المؤھالت العلمیة

دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادیة / جامعة بغداد ١٩٩٩ ¯
ماجستیر علوم في االقتصاد / الجامعة المستنصریة / ١٩٩٥  ¯

دبلوم خاص في االتصاالت االجتماعیة -االقتصادیة / جامعة لوفان النوف / بلجیكا / ١٩٨٦  ¯
بكلوریوس علوم في االقتصاد / الجامعة المستنصریة / ١٩٧٩ ¯

اللغات / الفرنسیة / االنكلیزیة . ¯

المناصب االداریة
¯ معاون عمید المعھد العالي للدراسات الدولیة / الجامعة المستنصریة  ٢٠٠٣- ٢٠٠٤ .

¯ مقرر قسم االقتصاد / كلیة االدارة واالقتصاد ٢٠١٣-٢٠١٤
معاون العمید للشؤون العلمیة والدراسات العلیا / كلیة االدارة واالقتصاد / ٢٠١٤-٢٠١٥ ¯

رئیس قسم االقتصاد/كلیة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصریة/  ٢٠١٧-٢٠١٨ . ¯
الخبرات  

باحث في قسم الدراسات االقتصادیة /بیت الحكمة /١٩٩٧- ٢٠٠٣ ¯
عضو فریق الخبراء الوطني العداد تقریر التنمیة البشریة الوطني في العراق باشراف البرنامج االنمائي  ¯

لالمم المتحدة عام لعامي ٢٠٠٠و٢٠٠٧ ٠
¯ خبیر النوع االجتماعي وأدماجھ في التنمیة- مدرب وطني القضایا الجذریة ومناھضة العنف االسري.

عضو فریق الخبراء الوطني العداد تقریر التنمیة البشریة في العراق باشراف البرنامج االنمائي لالمم  ¯
المتحدة ٢٠١٦-٢٠١٧ وزارة التخطیط .

عضو فریق الخبراء الوطني العداد خطة التنمیة الوطنیة للعراق/وزارة التخطیط ٢٠١٦-٢٠١٧. ¯

ر�غج ص�ط اقصاخ�د              

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د

 ص�ط اقصاخ�د    

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د

 ص�ط اقصاخ�د    
اوال: المناھج  الدراسیة وعدد الساعات االسبوعیة لكل مادة لقسم االقتصاد لمرحلة البكالوریوس

المرحلة االولى 

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣ ساعة  مبادىء االقتصاد (١) ٣ ساعة  مبادىء االقتصاد (١)

٢ ساعة   E (٢) قراءات اقتصادیة ٢ ساعة   E (١) قراءات اقتصادیة

٣ساعة  مبادىء المحاسبة  ٢ ساعة  الدیمقراطیة وحقوق االنسان 

٣ساعة  مبادىء االحصاء  ٢ ساعة  اللغة العربیة 

٢ ساعة  مبادئ  الریاضیات   ٢ ساعة  مبادىء الحاسوب (١)

٢ ساعة   (٢) (office) تطبیقات الحاسوب ٣ ساعة  مبادىء االدارة 

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





 ص�ط اقصاخ�د    

المرحلة الثانیة 

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣ ساعة نظریة اقتصادیة جزئیة (٢) ٣ ساعة نظریة اقتصادیة جزئیة (١)

٣ ساعة االحصاء االقتصادي (٢) ٢ ساعة  اقتصاد النقود 

٢ ساعة  حسابات قومیة (٢)  ٢ ساعة  E ریاضیات لالقتصادیین

٢ ساعة  تاریخ الفكر االقتصادي  ٣ ساعة حساباتا قومیة (١)

٢ ساعة  اقتصادیات المصارف   ٢ ساعة  اقتصاد الموارد البشریة  

٢ ساعة   ریاضیات لالقتصادیین (٢)  ٢ ساعة  االحصاء االقتصادي (١)

٢ ساعة   ( SPSS) برمجة الحاسبات

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د
 ٢٠١٧- ٢٠١٨





المرحلة الثالثة

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣ ساعة اقتصاد كلي (٢) ٣ ساعة  اقتصاد كلي (١)

٣ ساعة  (E) (٢) اقتصاد ریاضي ٣ ساعة  (E) (١) اقتصاد ریاضي

٢ ساعة  السیاسات المالیة  ٣ ساعة مالیة عامة 

٢ ساعة  السیاسات االقتصادیة الدولیة  ٢ ساعة  اقتصاد دولي 

٢ ساعة  السیاسات االقتصادیة الصتاعیة  ٢ ساعة  اقتصاد صتاعي 

٢ ساعة   السیاسات االقتصادیة الزراعیة  ٢ ساعة  اقتصاد زراعي 

٢ ساعة   اقتصادیات المعرفة  ٢ ساعة  اقتصادیات البیئة 

٢ ساعة   سیاسات وتجارب تنمویة  ٣ ساعة تنمیة اقتصادیة 

٢ ساعة  اخالقیات المھنة 

 ص�ط اقصاخ�د    

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د
 ٢٠١٧- ٢٠١٨





ثانیا:  الدراسات العلیا 

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د

 ص�ط اقصاخ�د     ص�ط اقصاخ�د     ص�ط اقصاخ�د    

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





ماجستیر االقتصاد

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣ ساعة نظریة اقتصادیة كلیة ٣ ساعة نظریة نقدیة

٣ ساعة  قیاس اقتصادي ٣ ساعة نظریة اقتصادیة جزئیة

٢ ساعة طرائق التفكیر ٢ ساعة اقتصاد دولي

٣ ساعة مالیة عامة ٢ ساعة تنمیة اقتصادیة

١ ساعة  لغة انكلیزیة ٢ ٣ ساعة اقتصاد ریاضي

٢ ساعة اقتصاد عمل (اختیاري) ١ ساعة  لغة انكلیزي ١

اقتصاد زراعي (اختیاري) ١ ساعة  مناھج البحث العلمي

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د

 ص�ط اقصاخ�د    

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د

دكتوراه االقتصاد

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣ ساعة نظریة اقتصادیة كلیة ٣ ساعة نظریة اقتصادیة جزئیة

٣ ساعة نظریة نقدیة ٣ ساعة  مالیة عامة

٣ ساعة ٣ ساعة  تنمیة اقتصادیة اقتصاد دولي

٣ ساعة اقتصاد ریاضي ٣ ساعة  قیاس اقتصادي

٢ ساعة طرائق تفكیر  ٢ ساعة سیاسات مصرفیة

١ ساعة  لغة انكلیزیة ٢ ١ ساعة لغة انكلیزیة ١

١ ساعة  مناھج بحث علمي (مستوفي)

١ ساعة 

 ص�ط اقصاخ�د    

 ٢٠١٧- ٢٠١٨







الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د

اسد�ء ا�عغ�ة ا�اثرغ�غئ شغ ص�ط ا��ت�جئئ 

 ص�ط اقصاخ�د    

 ٢٠١٧- ٢٠١٨

التخصص اللقب اسم االستاذ ت

االقتصاد القیاسي استاذ د.عبد الكریم محمد عبدهللا  ١

النظریة النقدیة استاذ د. فالح حسن ثویني ٢

نظریة اقتصادیة كلیة استاذ  د. قصي عبود فرج ٣

نظریة اقتصادیة جزئیة استاذ  د.عبد الستار عبد الجبار موسى ٤

المصارف استاذ  د.وحیدة جبر خلف ٥

التنمیة االقتصادیة استاذ  د. وفاء جعفر امین ٦

موارد بشریة استاذ  د.جمال عزیز فرحان ٧

اقتصاد دولي
 ةيجيتارتس

استاذ مساعد   د.ھناء عبد الغفار حمود ٨

االقتصاد القیاسي استاذ مساعد  د.نضال شاكر جودة ٩

فكر تنموي  استاذ مساعد  قيوست د.عبد الزھرة فیصل یونس ١٠

االقتصاد الصناعي استاذ مساعد  د.فالح خلف علي ١١



الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د

 ص�ط اقصاخ�د    

 ٢٠١٧- ٢٠١٨

التخصص اللقب اسم االستاذ ت

االقتصاد الزراعي استاذ مساعد د.رعد عیدان عبید ١٢

االقتصاد الدولي استاذ مساعد د.عبیر محمد جاسم ١٣

نظریة اقتصادیة كلیة استاذ مساعد د.منى یونس حسین ١٤

النظریة النقدیة استاذ مساعد  د.عبد الرسول علي حسین ١٥

االقتصاد الدولي استاذ مساعد  د.احمد حافظ حمید ١٦

االقتصاد المالي استاذ مساعد  د.یوسف عبدهللا عبد ١٧

نظریة اقتصادیة كلیة استاذ مساعد  د.مصطفى كامل رشید ١٨

تمویل دولي
 ةيجيتارتس

استاذ مساعد   د. احمد ھادي سلمان  ١٩

اقتصاد دولي استاذ مساعد  د.عبدهللا نجم عبد  ٢٠

االقتصاد القیاسي مدرس قيوست د.اقبال ھاشم مطشر ٢١

نظریة اقتصادیة كلیة
مدرس

د.عفیفھ بجاي شوكت
٢٢





الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د

 ص�ط اقصاخ�د    

 ٢٠١٧- ٢٠١٨



التخصص اللقب اسم االستاذ ت

التخطیط االقتصادي مدرس د.ستار جابر عمران ٢٣

نظریة اقتصادیة كلیة مدرس د.محمد محسن خنجر ٢٤

مالیة عامة مدرس د.عصام عبد الخضر سعود ٢٥

التنمیة االقتصادیة  مدرس د.سھیلة عبد الزھرة مستور ٢٦

تمویل دولي مدرس  د.بشرى عاشور حاجم ٢٧

اقتصاد دولي مدرس د.علي مھدي عباس ٢٨

التنمیة االقتصادیة مدرس د.احمد جاسم محمد ٢٩

النظریة النقدیة
 ةيجيتارتس

مدرس  د. فالح نغمیش مطر ٣٠

نظریة اقتصادیة كلیة مدرس  د.احمد حمدي احمد ٣١

النظریة النقدیة مدرس قيوست د.احمد عبد الزھرة حمدان  ٣٢

لغة مدرس د.صباح سعد وریوش ٣٣



التخصص اللقب اسم االستاذ ت

االقتصادالدولي مدرس د.بثینة حسیب سلمان ٣٤

النظریة نقدیة مدرس د.خالد شامي ناشور ٣٥

تنمیة اقتصادیة  مدرس د.حافظ عبد االمیر امین ٣٦

مالیة عامة مدرس د.اسراء سعید صالح ٣٧

تقییم مشاریع مدرس د.كوان طھ ولي ٣٨

عملیات انتاج مدرس  د.نھضة عباس علي ٣٩

التنمیة االقتصادیة مدرس د. سلیمة ھاشم جار هللا ٤٠

االقتصاد القیاسي
 ةيجيتارتس

مدرس مساعد  م.م احمد ایاد ابراھیم ٤١

اقتصاد  مدرس مساعد د.عمار مجید كاظم ٤٢

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�دص�ط اقصاخ�د

 ص�ط اقصاخ�د    

 ٢٠١٧- ٢٠١٨
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