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 املقدمة(: 1)
ا   تعد الخطة العلمية دليلا  للعمل، وواحدد  مدم مقداييس   هاديا

قسدم العلمدي ل، ومدم الللادا يم دم ل  األكاديميالجود  واالعتماد  

الموضدوعة ومددم مدا ت قده معادا علدى   األهددافالتعرف على  

 ارض الواقع.

مامدة فدي ر دد   أدا عدد  مم جاة أالرم فالخطة العلميدة ت

تعرض فياا المؤشرات الرقمية التدي   إذ،  األكاديميوتقويم العمل  

ت قيقاا، ولعل أهماا الخطط الب ثية وت ددي    إلىيسعى كل قسم  

 المعاهج الدراسية.

بدا  ندتم م مدم   األمدلنقدم هذه الخطة فانه ي دونا    إذ  إنعا     

الوثيه بديم لجانده انجازها بتضافر جاود أساتذ  القسم، والتعاو   

 . المختلفة وبخا ة اللجعة العلمية والدراسات العليا

 
 ومم هللا التوفيه. 

 

 

 حيدر نعمة بخيت د. أ.

 رئيس القسم  
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(4 ) 

 االقتصادنبذة عن قسم (: 2)
أُسس قسم االقتصاد بو فه ندوا ا ل ليدة اادار  واالقتصداد 

ا ل لية اآلداب عام  ف القسم إلى تايئة ، وياد1992ععدما كا  تابعا

كوادر متخصصة قادر  على العمل فدي المؤسسدات االقتصدادية، 

وإنمدداا التددراع العلمددي االقتصدداد  مددم الددل   واالجتماعيددة،

عم ذلك فاو يقيم العدوات االقتصادية   الب وع والدراسات. فضلا 

وحلقددات تعددالج الموضددوعات ذات األهميددة االقتصددادية اآلنيددة 

والدبلوم التي يمع اا القسم: الب الوريوس،    والمستقبلية. الشاادات

 والماجسدتير، فدي دراسدات الجددوم وتقدويم المشدروعات  العالي

 .اقتصاد والدكتوراه ،اقتصاد والماجستير تقويم المشروعات

يركز القسم اهتماماته الب ثية على ميدا  العلوم االقتصادية   

فدي في مجالي االقتصاد ال مدي والو دفي، ويسدام وبشد ل جداد 

التصد  للمشداكل االقتصدادية المعا در  ذات العلقدة المباشدر  

 بمصل ة البلد.
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 رؤية القسم ورسالته وأهدافه(: 3)
 رؤية القسم  (: 3-1)

يسعى قسم االقتصاد إلى تطوير المعرفة االقتصادية لطلبة          

داد  مم الل  إع  باا وتطوير العلقة مع المجتمع واالرتقاا ،القسم

  ،ة المتخصصة والقادر  على الدمة المجتمعريال وادر البش

 . لمعرفة في مجاالت علم االقتصادوإكساب الطالب ا

 

 رسالة القسم  (: 3-2)
سدو  تتمثل رسدالة قسدم االقتصداد فدي العمدل علدى تلبيدة  

ا  ا بصدور    العمل مم الل  تأهيدل الطالدب تدأهيلا أكاديميدا وعلميدا

ا مددع م ا تامددا تطلبددات سددو  العمددل بشدد ل الددا  تعسددجم انسددجاما

 ومباشر.

وتقوم الماام األساسية لقسم االقتصاد على ثلثة مرت زات 

 هي:

 للطلبددةالعمليددة التعليميددة: تددوفير بيئددة تعليميددة ممتدداز   ❖

وتسددلي ام بددالعلم لتطددوير مسددتواهم الف ددر  وقدددراتام 

 . المجتمع وجعلام كوادر مفيد  في

مدم الدل  مشداركة الب   العلمي: تعشيط الب د  العلمدي   ❖

 فددي أجددراا الب ددوع والطلبددةأعضدداا الايددأ  التدريسددية 

فدي تطدوير المجتمدع   لإلسداامونشدر المعرفدة    االقتصادية

 الم لي.

المسدتفيد   الدمة المجتمع: توطيد العلقات مع دوائر الدولة ❖

مدم الدل  تقدديم األب داع وكدذلك عقدد   مم االتصا داتام

 .هوالارج  مداالل القس العلمية م اضراتالعدوات وال
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 أهداف القسم (: 3-3)
أ  ي و  الطالب سواا فدي الدراسدات األوليدة أو العليدا  •

على علدم كامدل بالخصدائل البشدرية لبلددنا، والدوطم 

العربي، والعالم لما في ذلك مم أهمية في ال يا  العلمية 

 والعملية.

ا يقدوم علدى أسداس الت ليدل  • ا علميا توجيه الطالب توجياا

للطالدب   عدم األسدباب والعتدائج التدي  والتفسير والب  

 .القدر  على اابداع في تفسيرها

الددوعي  هتعمددل ال ددوادر العلميددة فددي القسددم علددى اللدد •

يجابي على الفرد االمردود  ال  واالقتصاد  لدم الطلبة ذ

 والمجتمع.

يعمددل القسددم علددى ترسدديا القدديم اانسددانية مددم الددل   •

 .لطالبلالمفاوم العلمي واانساني 

لجدددة لفاعدددل مدددع العلدددوم األالدددرم فدددي معااااسددداام  •

 .المش لت التي تواجه المجتمع

كيفية االسدتثمار األمثدل للمدوارد   تم يم الطالب مم فام •

 .الطبيعية والبشرية

تأهيددل الطالددب فددي اسددتخدام طرائدده الب دد  العلمددي  •

 وتقعياته في الدراسات االقتصادية.
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 املوارد البشرية يف القسم  : (4)
 
 ساتذة القسم أ(: 4-1)

يضم القسم ملكات ذات كفداا  عاليدة، وعلدى مسدتوم عدا  مدم 

ا   ثمانية عشرالتأهيل والخبر ، وت و  ملكه مم   بيعام: تدريسيا

 .أستاذ متمرس  اتدريسي •

 تدريسييم مم حملة مرتبة األستاذية.  تسع  •

 مم حملة مرتبة أستاذ مساعد. تدريسيم سبعة •

 مم حملة مرتبة مدرس. تدريسي  •

 مرتبة مدرس مساعد. ب  يتدريس •

 
 2021-2022(: مالك القسم بحسب المرتبة العلمية  1) جدول    
 التخصص  اللقب الشهادة االسم ت
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  ستاذ المتمرس الدكتور ماز  عيسى الشيا راضي اال 1
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  كامل علو  كاظم ستاذ المتمرس الدكتوراال 2
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  الغالبيعبد ال سم بد ال سيم جليل عد.أ. 3
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  نور  عبد الرسو  الخاقاني د.أ. 4
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  مايح شبيب الشمر  د.أ. 5
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  حسم لطيف الزبيد  د.أ. 6
 تصاداالق أستاذ الدكتوراه  عاطف الفي مرزوكد.أ. 7
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  حيدر نعمة بخيت د.أ. 8
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  هاشم  حعا  عبد الخضرد.أ. 9

جابر  عبد الوهاب م مد جواد.د.أ 10

 الموسو  
 االقتصاد   أستاذ الدكتوراه 

 االقتصاد   أستاذ الدكتوراه  أ.د.ليلى بديو  الضير مطو   11
 االقتصاد مساعد أستاذ الدكتوراه  ياسر  أ.م.د.احمد جاسم جبار ال 12
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 االحصاء مساعد أستاذ الدكتوراه  أ.م.د.هعاا سعد م مد شبيب  13
 المحاسبة مساعد أستاذ الدكتوراه  ا.م.د.ابراهيم جاسم الياسر  14
 االقتصاد مساعد أستاذ الدكتوراه  أ.م.د.عباس عصفور لفته الشمر  15
 المحاسبة مساعد أستاذ الماجستير  انعام م سم غدير .أ.م 16
 االقتصاد مساعد أستاذ الماجستير  أ.م.عباس م ي الزرفي  17
 االقتصاد مساعد أستاذ الماجستير  ماد  الزرفي  .احمد ابراهيممأ. 18
 االدارة مدرس  الماجستير  م.ماعد عبد العباس الجعابي  19
 االقتصاد مدرس مساعد الماجستير  م.م.علي كامل بعيو  20

 
 

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

 العام
نهاية  المتوقع عدد األساتذة

 العام
 2 2 استاذ متمرس 

 10 9 أستاذ
 6 7 أستاذ مساعد 

 2 1 مدرس
 0 1 مدرس مساعد

 18 18 المجموع
 14 13 دكتوراه 

 4 5 ماجستير 
 20 20 المجموع

 
 القسم  موظفو(: 4-1

 2021  من الموظفين اإلداريين و/أو الفنيين(: مالك القسم 3) دولج
 العنوان الوظيفي الشهادة االسم ت
 سكرتيرة  البكالوريوس  علي رشيد  هبة 1
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(9 ) 

2    

 
 (: اإلمكانات املادية 5)

 2021  القاعات الدراسية في القسم(: 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 

8 45 20 33 

9 45 20 33 

 
   2021  المختبرات في القسم(: 5) جدول

 اإلشغال الحالي  القدرة االستيعابية  المساحة  المختبر 
 30 15 30 *مختبر الحاسوب

 والمصرفية )*( المختبر مشترك مع قسم العلوم المالية
 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  -

 .اسبوعيا وحدتينقع بوا الرابعةاضافة مادة اللغة االنكليزية للمرحلة  -

 برنامج الماجستير تقويم المشروعات -تحديث مواد الدراسات العليا -
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 والكتب املؤلفة واملرتمجة البحوث والدراسات(: 7)
   البحوث والدراسات  االقتصادخطة قسم (: 6)جدول 

 التدريسي عنوان البحث ت
مكان النشر 

 المتوقع

1 
  واحتعمل باألل طاقة كاربائيةم طة   انشاا

لدعم  العجف األشرف مديعةالشمسية في 

العفل ال ا ل في الشب ة الوطعية: دراسة  

 وت ليل 

 داخل العراق د.حيدر نعمة بخيت أ.

2 
متضمعات االنضباط المالي في معطقة  دور 

في ال د مم ازمة المديونية في  اليورو

 اليونا  

 العراق خارج أ.د.حيدر نعمة بخيت 

3 
االستثمار في مشاريع الطاقة         

المتجدد  بيم الضرور  االقتصادية  

 وت ديات التمويل 

 داخل العراق أ.د.حيدر نعمة بخيت 

4 
السياسات االقتصادية ال لية ودورها في  

ت ييد اثر الصدمات العفطية في بعض 

 المتغيرات االقتصادية ال لية في العرا  

 العراق خارج أ.د.حيدر نعمة بخيت 

 داخل العراق ا.د.ليلى بديو  الضير  تقويم اداء معمل الجلود  في الكوفة  5
العراق وازمة كورونا: خلل السياسة وقصور  6

 االستجابة 
 العراق خارج ا.د.حسم لطيف كاظم 

تقويم تجربة العلوم االجتماعية في جامعة  7
 الكوفة 

 داخل العراق ا.د.حسم لطيف كاظم 

8 
لى مؤشرات التنمية  االستثمار و انعكاساته ع 

 دراسة تحليلية و قياسية :المستدامة في العراق  
. 

 العراق خارج ا.د.حعا  عبد الخضر هاشم 

اقتصاد المعرفة و دوره في النهوض بمستوى   9
   .مؤشرات التنمية المستدامة في العراق

 داخل العراق ا.د.حعا  عبد الخضر هاشم 
 التحدياتالشمول المالي في العراق : الواقع و  10

  
 العراق خارج ا.د.حعا  عبد الخضر هاشم 

دراسة تحليلية ألثر الشمول المالي في   11
   .االقتصاد العراقي

 داخل العراق ا.د.حعا  عبد الخضر هاشم 
  اثر بعض سياسات االقتصاد الكلي في 12

 ظاهرة الفقر في العراق   مواجهة
 داخل العراق ا.د.حعا  عبد الخضر هاشم 

ستين المالية و النقدية في مواجهة الفقر السيا 13
 .الواقع و الطموح :  في العراق

 داخل العراق ا.د.حعا  عبد الخضر هاشم 

14 
تحليل آليات انتقال السياسة المالية على  

مؤشرات االقتصاد الكلي في العراق للمدة   
1990-2019    

 داخل العراق ا.د.مايح شبيب الشمر  

15 
السياسة النقدية على  تحليل آليات انتقال  

مؤشرات االقتصاد الكلي في العراق للمدة   
1990-2019    

 داخل العراق ا.د.مايح شبيب الشمر  
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 داخل العراق   16
 داخل العراق   17
 العراق خارج   18
 العراق خارج   19
 داخل العراق   20
 داخل العراق   21
 داخل العراق   22
 داخل العراق   23
 خل العراقدا   24
 داخل العراق   25

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

 للكتب المؤلفة  االقتصادخطة قسم (: 7)جدول 
 التدريسي عنوان الكتاب ت
  د. حنان عبد الخضر هاشم الموسوي  االقتصاد السياسي للعفط في العرا  " 1

و حسن لطيف كاظم  كامل عالوي كاظم "الجزا الثامم العرا  تاريا اقتصاد   2
     الزبيدي

د.عبدالحسين جليل الغالبي د.كاظم سعد   العظرية والسياسات العقدية 3
 د.يوسف علي االسدي  االعرجي

د. ليلى   د. عبد الحسين جليل الغالبي الصدمات  العقدية والمالية  4
  بديوي خضير الباحثة زينه شاكر

 أ.د. مايح شبيب الشمري واخرون شاريع االقتصاديةتقييم الم 5

  أ.د. مايح شبيب الشمري االقتصاد الدولي  6

 ا.د.حيدر نعمة بخيت  االقتصاد الصناعي           7

 ا.م.د.احمد جاسم الياسر  

 ا.م.د.ابراهيم جاسم الياسر  

8   

9   

10   
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 للكتب المترجمة   االقتصادخطة قسم (: 8)جدول 
 التدريسي  ن الكتابعنوا ت
1   
2   

 
 العليااألولية والدراسات خطط القبول (: 8)

 2022-2021العليا في للسنة الدراسية و  األولية خطة القبول في الدراسات(: 9)جدول 
 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

 
 
 

 2021-2020في 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  نقاشية الحلقة عنوان ال
تاريخ عقد الحلقة  

 النقاشية
القطاع الخاص والتنمية المستدامة في  

 العراق
 2022-1-10 حسم لطيف الزبيد  د.أ.

امكانية خصخصة القطاع النفطي في  
العراقي في ظل تطورات سوق النفط 

 العالمي
 2022-1-17 في مرزوكعاطف الد.أ.

 2022-1-24 ا.د.حيدر نعمة بخيت  مستجدات سوق الطاقة العالمية
االثار التنموية للصادرات غير النطية 

 2022-1-31 هاشم  حعا  عبد الخضرد.أ. العراقية

لتبادل التجاري غير المتكافئ واثره على  
 التنمية االقتصادية في العراق

عبد الوهاب م مد  أ.م.د.

 الموسو   جابر  جواد
7-2-2022 

أ.م.د.ليلى بديو  الضير   السياسة االئتمانية للمصارف التجارية

 مطو  
14-2-2022 

أ.م.د.احمد جاسم جبار   تطور الطاقة غير التقلدية  

 الياسر 
21-2-2022 

ع الطاقة  ير االجدوى االقتصادية لمش
 الشمسية

 2022-2-31 أ.م.د.هعاا سعد م مد شبيب 

 2022-3-7 ا.م.د.ابراهيم جاسم الياسر  ي العراقالتنمية االقتصادية ف
لمتغيرات االقتصادية الكلية والعوامل 

 السياسية: العراق
م.د.عباس عصفور لفته  

 الشمر 
14-3-2022 

جدوى انشاء معمل ألكياس النفايات 
وأكياس الشتالت الزراعية في محافظة  

 النجف االشرف 
 2022-3-21 انعام م سم غدير.م

 2022-3-28 م.م.علي كامل بعيو  صغرالتمويل اال
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 ورش العمل

 الورشة تاريخ عقد  المحاضر  ورشة العملعنوان 
 2022-1-3 ا.د.حيدر نعمة بخيت  قانون انضباط الطلبة 

 2022-2-15 م.م.علي كامل بعيوي  سبل مكافحة الغش االلكتروني
   
   
   

 
 الملتقيات

 الملتقىتاريخ عقد  الملتقىعنوان 
  
  
  
  
 
 العلمية املؤمترات والندوات(: 10)

 الندوات والمؤتمرات العلمية المخططة (:  12جدول )

تاريخ انعقادها )ه(  ر ضالمحا عنوان الندوة/ المؤتمر
 المتوقع

القتصاد العالمي بعد  ا استشراف
 جائحة كرونا 

 2022-1-24 مايح شبيب الشمر  د.أ.

تداعيات تغيير سعر صرف الدينار  
قتصاد العراقيعلى اال  

عبد ال سيم جليل  د.أ.

 الغالبيعبد ال سم 
21-2-2022 

 تطورات سوق الطاقة 
أ.م.د.احمد جاسم جبار  

 الياسر 
21-3-2022 

 2022-4-25 حيدر نعمة بخيت د.أ. االقتصاد الرقمي 
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 االستحداثات(: 11)
 )مثل استحداث فرع/ دراسة عليا(  االستحداثات المخططة(:  13جدول )

 تاريخ االنجاز المتوقع الستحداثا
  
  

 
 ( الرتقيات العلمية )اجلديدة أو املستمرة(12)

 المخططة الترقيات العلمية(:  14جدول )
 اللقب الجديد  اللقب الحالي  التدريسي ت
أ.م.د.احمد جاسم جبار   1

 الياسر 
 استاذ    استاذ مساعد 

 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

 -  المشاركة في المؤتمرات الدولية
 
 ( براءات االخرتاع )إن وجدت(14)

 ع براءات االخترا (: 16جدول )
 منجز/ غير منجز  العنوان  التدريسي

 -  
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 ( اإلرشاد الرتبوي واألنشطة الالصفية15)
 أنشطة اإلرشاد التربوي (:  17جدول )

 نوع اإلرشاد الشعبة التدريسي ت
 تربوي  المرحلة الرابعة  ا.د.عبد الوهاب محمد جواد الموسوي  1
 تربوي  المرحلة الثالثة  ا.م.د. ابراهيم جاسم الياسري  2
 تربوي  المرحلة الثانية  م.د.عباس عصفور لفته                         أ. 3
 تربوي  المرحلة االولى  م. انعام محسن غدير أ. 4
 

 
 األنشطة الالصفية (:  18جدول )

 المتوقع تاريخ النشاط المرحلة/ الشعبة/ المجموعة  نوع النشاط ت
حملة تعظيف و بغ   1

 قاعات القسم 
 2021-10-23 والثانية لثالثةالمرحلة الرابعة وا

تبرع مالي ونقد  الى  2

 عدد مم االيتام  
 2021-8-17 م االقتصاد سطلبة واساتذة ق 

3    

4    

    

 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 
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 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 اقامة المؤتمرات   3
عدم وجود  

 البحث عن التمويل الخارجي  تخصيص مالي

 توقف التعيينات  ريسينقص في الكادر التد 4
االستعانة بالمحاضرين من خارج 

وبالعقود الصباحي   القسم
 والمسائية

 عدم المشاركات الخارجية 5
عدم وجود  

 تخصيص مالي
 التوجد 

 الزائرين  باألساتذةاالستعانة  6
عدم وجود  

 تخصيص مالي
 التوجد 

 

 

 وإجراءات املواجهة ( املشكالت والتحديات التي تواجه القسم18)
   الفقرة  ت
 مرفقة خطة العام السابق 1
 %80 نسبب اإلنجاز 2
 من الخطة  (17حور )ممن ال( 6-1) الفقرات قمحاور االخفا 3
 من الخطة (17موضحة في المحور ) االخفاق  أسباب 4
  قادم خطة العام ال 5
 نسبة المقررات التي يجري  6
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خالل  ا تقويم الطالب هفي
 السنة 

7 
ئة هي ألعضاءنسبة الطالب 

 التدريس
 لى المالك الدائم تدريسي عطالب لكل  19.7

 لعلمية ( من الخطة ا6موضحة في المحور) خطة تحديث المناهج الدراسية  8
 

  
  


