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 املقدمة(: 1)

ا  تعد الخطة العلمية دليلا  ييس للعمل، وواحدد  مدم مقدا هاديا
 قسدم العلمدد ل، ومدم خللادا يمكدم ل األكداديم الجدود  واععتمداد 

الموضددوعة ومددد  مددا تحقددل مناددا علدد   األهددداعالتعددرع علدد  
 اقع.ارض الو

مامدة اد  رصدد  أدا مم جاة أخدر  االخطدة العلميدة تعدد 
تد  تعرض اياا المؤشرات الرقمية ال إذ، األكاديم وتقويم العمل 
 تحقيقاا، ولعل أهماا الخطط البحثية وتحددي  إل يسع  كل قسم 

 المناهج الدراسية.
مدم  بدام ندتمكم األملنقدم هذه الخطة اانه يحدونا  إذ إننا     

انده ضاار جاود أساتذ  القسم، والتعاوم الوثيل بديم لجانجازها بت
 المختلفة وبخاصة اللجنة العلمية والدراسات العليا . 

 
 ومم هللا التوايل.

 
 حيدر نعمة بخيتد. أ.

 رئيس القسم 

 
 االقتصادنبذة عن قسم (: 2)

أُسس قسم اعقتصاد بوصدفه ندوا ا لكليدة اردار  واعقتصداد 
ا لكليددة ، ويادددع القسددم إلدد  1992اآلداب عددام  عندددما كددام تابعددا

تايئدددة كدددوادر متخصصدددة قدددادر  علددد  العمدددل اددد  المؤسسدددات 
وإنماء الترا  العلم  اعقتصداد  مدم  اعقتصادية، واعجتماعية،

عددم ذلددو ااددو يقدديم الندددوات  خددلل البحددو  والدراسددات. اضددلا 
اعقتصادية وحلقات تعالج الموضوعات ذات األهمية اعقتصادية 

والمستقبلية. الشداادات التد  يمنحادا القسدمب البكدالوريوس،  اآلنية
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اقتصددددداد والماجسدددددتير تقدددددويم  والماجسدددددتيروالددددددبلوم العدددددال ، 
 والدكتوراه. ،المشروعات

يركددددز القسددددم اهتماماتدددده البحثيددددة علدددد  ميدددددام العلددددوم  
اعقتصدددادية اددد  مجدددال  اعقتصددداد الكمددد  والوصدددف ، ويسدددام 

عقتصددادية المعاصددر  ذات وبشددكل جدداد ادد  التصددد  للمشدداكل ا
 العلقة المباشر  بمصلحة البلد.

 
 
 
 
 
 
 
 رؤية القسم ورسالته وأهدافه(: 3)
 رؤية القسم (: 3-1)

 يسع  قسم اعقتصاد إل  تطوير المعراة اعقتصادية        
 مم باا وتطوير العلقة مع المجتمع واعرتقاء ،لطلبة القسم

صة والقادر  عل  خدمة ة المتخصريخلل إعداد الكوادر البش
 .لمعراة ا  مجاعت علم اعقتصادوإكساب الطالب ا ،المجتمع

 رسالة القسم (:3-2)
تتمثددل رسددالة قسددم اعقتصدداد ادد  العمددل علدد  تلبيددة  سددو  

ا  ا بصدو العمدل مدم خدلل تلهيدل الطالدب تدلهيلا أكاديميدا ر  وعلميدا
ا مددع متطلبددات سددو  العمددل بشددكل خددا   ا تامددا تنسددجم انسددجاما

 باشر.وم
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ت وتقوم الماام األساسية لقسم اعقتصاد عل  ثلثة مرتكزا
 ه ب
   للطلبدددةالعمليدددة التعليميدددةب تدددواير بيئدددة تعليميدددة ممتددداز 

وتسدددليحام بدددالعلم لتطدددوير مسدددتواهم الفكدددر  وقددددراتام 
 . المجتمع وجعلام كوادر مفيد  ا 

  البح  العلمد ب تنشديط البحد  العلمد  مدم خدلل مشداركة
 اددد  أجدددراء البحدددو  والطلبدددةالتدريسدددية أعضددداء الايدددل  

ادد  تطددوير المجتمددع  لإلسدداامونشددر المعراددة  اعقتصددادية
 المحل .

 المستفيد خدمة المجتمعب توطيد العلقات مع دوائر الدولة  
مددم خددلل تقددديم األبحددا  وكددذلو عقددد  مددم اختصاصدداتام

 .هوخارج داخل القسم العلمية محاضراتالندوات وال

 
 مأهداف القس(: 3-3)

  أم يكوم الطالب سدواء اد  الدراسدات األوليدة أو العليدا
علدد  علددم كامددل بالخصددائ  البشددرية لبلدددنا، والددوطم 
العربدد ، والعددالم لمددا ادد  ذلددو مددم أهميددة ادد  الحيددا  

 العلمية والعملية.

  ا يقدوم علد  أسداس التحليدل ا علميدا توجيه الطالب توجياا
لددب للطا والتفسددير والبحدد  عددم األسددباب والنتددائج التدد 

 .القدر  عل  اربداع ا  تفسيرها

 الدددوع   لتعمدددل الكدددوادر العلميدددة اددد  القسدددم علددد  خلددد
 يجاب  عل  الفرداعمردود ال واعقتصاد  لد  الطلبة ذ

 والمجتمع.

  يعمددل القسددم علدد  ترسدديا القدديم ارنسددانية مددم خددلل
 .لطالبلالمفاوم العلم  وارنسان  
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  جددددة لالفاعددددل مددددع العلددددوم األخددددر  ادددد  معاارسدددداام
 .المشكلت الت  تواجه المجتمع

 كيفية اعسدتثمار األمثدل للمدوارد تمكيم الطالب مم اام 
 .الطبيعية والبشرية

   تلهيدددل الطالدددب اددد  اسدددتخدام طرائدددل البحددد  العلمددد
 وتقنياته ا  الدراسات اعقتصادية.

 
 املوارد البشرية يف القسم :(4)
 
 أساتذة القسم(: 4-1)

عاليدة، وعلد  مسدتو  عدال مدم  يضم القسدم ملكدات ذات كفداء 
ا   ثمانية عشرالتلهيل والخبر ، وتكوم ملكه مم   مببينا تدريسيا

 تدريسييم مم حملة مرتبة األستاذية. ثمانية 

 مم حملة مرتبة أستاذ مساعد. تدريسيم سبعة 

   مم حملة مرتبة مدرس.تدريس 

 مرتبة مدرس مساعد.ب امتدريسي 
 2021-2020تبة العلمية (: مالك القسم بحسب المر 1) جدول    
 التخصص اللقب الشهادة االسم ت
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  الغالبيعبد الحسن عبد الحسين جليل د.أ. 1
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  نوري عبد الرسول الخاقانيد.أ. 2
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  مايح شبيب الشمريد.أ. 3
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  حسن لطيف الزبيديد.أ. 4
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  عاطف الفي مرزوكد.أ. 5
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  حيدر نعمة بخيتد.أ. 6
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  هاشم حنان عبد الخضرد.أ. 7

جابر  عبد الوهاب محمد جواد.د.أ 8

 الموسوي
 االقتصاد   أستاذ الدكتوراه 
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 االقتصاد مساعد أستاذ الدكتوراه  مطوقأ.م.د.ليلى بديوي خضير  9
 االقتصاد مساعد أستاذ الدكتوراه  أ.م.د.احمد جاسم جبار الياسري 10
 االحصاء مساعد أستاذ الدكتوراه  أ.م.د.هناء سعد محمد شبيب 11
 المحاسبة مساعد أستاذ الدكتوراه  ا.م.د.ابراهيم جاسم الياسري 12
 االقتصاد مساعد أستاذ دكتوراه ال م.د.عباس عصفور لفته الشمريأ. 13
 المحاسبة مساعد أستاذ الماجستير انعام محسن غدير.مأ. 14
 االقتصاد مساعد أستاذ الماجستير م.عباس مكي الزرفيأ. 15
 االقتصاد  مدرس  الماجستير مهدي الزرفي .احمد ابراهيمم 16
 االدارة مدرس مساعد الماجستير م.م.مهند عبد العباس الجنابي 17
 االقتصاد مدرس مساعد الماجستير م.م.علي كامل بعيوي 18
19     

 
 
 
 
 
 
 
 

 2021-2020(: مالك القسم بحسب المرتبة العلمية 2) جدول
 

عدد األساتذة بداية 
 العام

نهاية  المتوقع عدد األساتذة
 العام

 9 8 أستاذ
 7 7 أستاذ مساعد

 2 1 مدرس
 0 2 مدرس مساعد

 18 18 المجموع
 15 13 راه دكتو 

 3 5 ماجستير
 18 18 المجموع
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 القسم موظفو(: 4-1

 2020 من الموظفين اإلداريين و/أو الفنيين(: مالك القسم 3) جدول
 العنوان الوظيفي الشهادة االسم ت
 سكرتيرة البكالوريوس علي رشيد هبة 1
2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (: اإلمكانات املادية5)

 2020 القسمالقاعات الدراسية في (: 4) جدول
 االشغال الحالي القدرة االستيعابية المساحة القاعة

1 105 55 72 

2 105 55 72 

3 105 60 75 

4 60 24 39 

5 60 20 36 

6 60 20 36 

7 50 20 36 
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8 45 20 33 

9 45 20 33 

 
 

  2020 المختبرات في القسم(: 5) جدول
 اإلشغال الحالي القدرة االستيعابية المساحة المختبر

 30 15 30 *مختبر الحاسوب
 )*( المختبر مشترك مع قسم العلوم المالية والمصرفية

 مالحظة: بالنسبة للكليات التي فيها ورش أو حقول او مالعب تذكر بجداول اضافية
 
 املناهج الدراسية حتديث(:6)

 :اآلتيةتتضمن عملية تحديث المناهج المحاور 
 لكل المفردات الدراسيةالمنجزة  %10تحديث المناهج نسبة  -

 .بواقع ساعتين اسبوعيا الثالثةاضافة مادة اللغة االنكليزية للمرحلة  -

 
 
 
 
 والكتب املؤلفة واملرتمجة البحوث والدراسات(: 7)

  البحوث والدراسات االقتصادخطة قسم (: 6)جدول 

 التدريسي عنوان البحث ت
مكان النشر 

 المتوقع
 داخل العراق   1
 العراق خارج   2
 داخل العراق   3
 داخل العراق   4
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 العراق خارج   5
 العراق خارج   6
 داخل العراق   7
 العراق خارج   8
 داخل العراق   9
 داخل العراق   10
 داخل العراق   11
 داخل العراق   12
 داخل العراق   13
 داخل العراق   14
 داخل العراق   15
 اقالعر  خارج   16
 العراق خارج   17
 داخل العراق   18
 داخل العراق   19
 داخل العراق   20
 داخل العراق   21
 داخل العراق   22
 داخل العراق   23
 داخل العراق   24
 داخل العراق   25
 داخل العراق   26
 خارج العراق   27
 داخل العراق   28
 داخل العراق   29
 داخل العراق   30
 داخل العراق   31
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 خارج العراق   32
 داخل العراق   33

 )مالحظة: تتضمن بحوث األساتذة والبحوث المستلة من الرسائل واالطاريح(
 

 للكتب المؤلفة االقتصادخطة قسم (: 7)جدول 
 التدريسي عنوان الكتاب ت
 ا.د.حيدر نعمة بخيت اقتصاديات الطاقة 1

 ا.م.د.احمد جاسم الياسري

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

 
 للكتب المترجمة االقتصادخطة قسم (: 8)جدول 

 التدريسي  عنوان الكتاب ت
1   
2   

 العليااألولية والدراسات خطط القبول (: 8)
 2022-2021العليا في للسنة الدراسية و  األولية خطة القبول في الدراسات(: 9)جدول 
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 المخطط قبولهم عدد الطلبة الدراسة
 50 األولية
 48 العليا

 خاص  7عام + 7  الدبلوم العالي
 خاص 6عام + 6 اقتصاد الماجستير

 خاص 6+عام  4 الماجستير تقويم المشروعات
 خاص 6+عام 6 الدكتوراه 
 98 المجموع

 
 2020-2019في للسنة الدراسية  (: الرسائل واالطاريح المنجزة10)جدول 

 عدد الطلبة الدراسة
 11 الدبلوم العالي 

 5 الماجستير
 7 الدكتوراه 
 23 المجموع
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 وورش العمل احللقات النقاشية(: 9)
 (: عدد الحلقات النقاشية11جدول ) 

 المحاضر نقاشيةالحلقة عنوان ال
تاريخ عقد الحلقة 

 النقاشية
 2019-10-3 حيدر نعمة بخيتد.أ. الطاقة غير التقليدية

سياسة سعر الصرف في العراق في ظل 
 الصدمات

عبد عبد الحسين جليل د.أ.

 الغالبيالحسن 
24-10-2019 

 كامل عالوي كاظمد.أ. االستدامة المالية 

 الفتالوي
7-11-2019 

نوري عبد الرسول د.أ. المصرفية االسالمية

 الخاقاني
28-11-2019 

 2019-12-5 ح شبيب الشمريمايد.أ. التمويل الدولي والمؤسسات الدولية
 2019-12-19 حسن لطيف الزبيديد.أ. بطالة الخريجين

سياسات االصالح و التمويل الخارجي 
 االقتصادي

  عاطف الفي مرزوكد.أ.

  هاشم حنان عبد الخضرد.أ. االثار التنموية للصادرات العراقية

عبد الوهاب محمد أ.م.د. االقتصاد الخفي

 جابر الموسوي جواد
 

أ.م.د.ليلى بديوي خضير  سياسة االئتمانية للمصارف التجاريةال

 مطوق
 

أ.م.د.احمد جاسم جبار  الطاقة النظيفة

 الياسري
 

أ.م.د.فاضل راضي غباش  التسويق الدولي

 الغزالي
 

الجدوى االقتصادية والبيئية لتدوير 
 اطارات السيارات

  أ.م.د.هناء سعد محمد شبيب

  ا.م.د.ابراهيم جاسم الياسري سياسات التنمية في العراق
الجدوى االقتصادية والبيئية للفلين 

 المضغوط
م.د.عباس عصفور لفته 

 الشمري
 

  انعام محسن غدير.م محاسبة تكاليف الجودة
  م.م.علي كامل بعيوي التمويل االصغر
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 ورش العمل

 الورشةتاريخ عقد  المحاضر ورشة العملعنوان 
 2019-11-5 ا.د.حيدر نعمة بخيت الطلبة قانون انضباط

 2020-1-14 م.م.علي كامل بعيوي  سبل مكافحة الغش االلكتروني
   
   
   

 
 الملتقيات

 الملتقىتاريخ عقد  الملتقىعنوان 
  
  
  
  
  
 
 
 
 العلمية املؤمترات والندوات(: 10)

 الندوات والمؤتمرات العلمية المخططة(: 12جدول )

 رضالمحا ندوة/ المؤتمرعنوان ال
تاريخ انعقادها )ه( 

 المتوقع
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 2020-1-4 ا.د.حيدر نعمة بخيت الصخري  النفطثورة 

 2021-3-17 ا.د.كامل عالوي كاظم 2021قراءة في الموازنة العراقية لعام 

   
   
   
   

 
 

 االستحداثات(: 11)
 عليا()مثل استحداث فرع/ دراسة  االستحداثات المخططة(: 13جدول )

 تاريخ االنجاز المتوقع االستحداث
  
  

 
 ( الرتقيات العلمية )اجلديدة أو املستمرة(12)

 المخططة الترقيات العلمية(: 14جدول )
 اللقب الجديد اللقب الحالي التدريسي ت
 استاذ مساعد مدرس م..احمد ابراهيم الزرفي 1
 مدرس مدرس مساعد أ.علي كامل بعيوي  2
3    

 
 االتفاقيات والتعاون الدويل(: 13)

 األنشطة الخارجية(: 15جدول )
 الجهة الموقعة معها اسهام القسم في االتفاقية ومذكرات التفاهم

 - زيارة األساتذة األجانب
 - االيفادات العلمية
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 -  المشاركة في المؤتمرات الدولية
 
 ( براءات االخرتاع )إن وجدت(14)

 براءات االختراع(: 16جدول )
 منجز/ غير منجز العنوان التدريسي

 -  
 
 
 
 
 
 ( اإلرشاد الرتبوي واألنشطة الالصفية15)

 أنشطة اإلرشاد التربوي (: 17جدول )
 نوع اإلرشاد الشعبة التدريسي ت
 تربوي  المرحلة الرابعة ا.م.د.عبد الوهاب محمد جواد الموسوي  1
 ي تربو  المرحلة الثالثة ا.م.د. ابراهيم جاسم الياسري  2
 تربوي  المرحلة الثانية  م.د.عباس عصفور لفته                        3
 تربوي  المرحلة االولى م. انعام محسن غدير 4
 

 
 األنشطة الالصفية(: 18جدول )

 المتوقع تاريخ النشاط المرحلة/ الشعبة/ المجموعة نوع النشاط ت
حملة تنظيف وصبغ  1

 قاعات القسم
ايلول  3-23-22 والثانية الثةالمرحلة الرابعة والث

2019 

تبرع مالي ونقدي الى  2

 عدد من االيتام 
 2019-10-17 م االقتصادسطلبة واساتذة ق

 زيارة االقسام الداخلية 3

 للطالبات
 2019-11-4 +م.انعام الموسيا.م.د.ليلى بديوي 
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 زيارة االقسام الداخلية 4

 للطلبة

ا.م.د.عبدالوهاب محمد جواد 
.د.فاضل راضي الموسوي+ا.م

 غباش+م.م.مهند عبد العباس
11-11-2019 

لقوات مهرجان دعم ا 

 االمنية
 2020-كانون الثاني طلبة واساتذة قشم االقتصاد

 مثل إقامة معرض، حمالت تنظيف، أعمال كشفية، أعمال تطوعية، تبرع بالدم ....الخ.
 

 ستشارات والدورات التدريبية( اإل16)
 والدورات التدريبيةاإلستشارات (: 19جدول )

 ت
عنوان 
الدورة 
 التدريبية

 الفئة المستهدفة
المحاضر 

 )ون(
العدد المتوقع 

 للمشاركين
منجز/ غير 

 منجز

      
      
 

 وإجراءات املواجهة ( املشكالت والتحديات التي تواجه القسم 17)
 
  

 اجراءات الموجهة السبب المشكلة او التحدي ت

1 
وصغر  قلة القاعات الدراسية

 حجمها
عدم وجود تخصيص 

 مالي
 المناوبة بين المراحل الدراسية

2 
 عدم وجود مختبر مناسب

 خاص للقسم
عدم وجود بناية مناسبة 

 واجهزة كافية
االشتراك مع مختبرات 

 االقسام االخرى 

عدم وجود تخصيص  عدم اقامة المؤتمرات  3
 مالي

 البحث عن التمويل الخارجي

 توقف التعيينات ريسينقص في الكادر التد 4
االستعانة بالمحاضرين من 

 خارج القسم

 عدم المشاركات الخارجية 5
عدم وجود تخصيص 

 مالي
 التوجد
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 الزائرين باألساتذةاالستعانة  6
عدم وجود تخصيص 

 مالي
 التوجد

 


