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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  

 اقع.ارض الو

مامدة فدي ر دد   أدا مم جاة أالرم فالخطة العلميدة تعدد  

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     

ضافر جاود أساتذ  القسم، والتعاو  الوثيه بديم لجانده انجازها بت

 المختلفة وبخا ة اللجعة العلمية والدراسات العليا . 

 
 ومم هللا التوفيه. 

 

 حيدر نعمة بخيت د. أ.

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

ا ل لية ، ويادف القسم إلى تايئة 1992اآلداب عام   ععدما 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 والمستقبلية. الشاادات التي يمع اا القسم: الب الوريوس،  

 ،اقتصدداد والماجسددتير تقددويم المشددروعات والماجسددتيرالعددالي، 

 والدكتوراه.

يركز القسم اهتماماته الب ثية على ميدا  العلوم االقتصادية   

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

القتصدادية المعا در  ذات العلقدة المباشدر  التصد  للمشداكل ا

 بمصل ة البلد.

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

يسعى قسم االقتصاد إلى تطوير المعرفة االقتصادية لطلبة          

مم الل  إعداد   باا وتطوير العلقة مع المجتمع واالرتقاا ،القسم

  ،صة والقادر  على الدمة المجتمعة المتخصريال وادر البش

 . لمعرفة في مجاالت علم االقتصادوإكساب الطالب ا
 رسالة القسم  (: 3-2)

تتمثل رسالة قسدم االقتصداد فدي العمدل علدى تلبيدة  سدو  

ا  ا بصدور    العمل مم الل  تأهيدل الطالدب تدأهيلا أكاديميدا وعلميدا

ا مددع متطلبددات سددو  العمددل بشدد ل الددا   ا تامددا تعسددجم انسددجاما

 باشر.وم
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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

الب   العلمي: تعشيط الب د  العلمدي مدم الدل  مشداركة  ❖

 فددي أجددراا الب ددوع والطلبددةالتدريسددية أعضدداا الايددأ  

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  داالل القسم العلمية م اضراتالعدوات وال

 
 م أهداف القس(: 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

لدب للطا  والتفسير والب   عدم األسدباب والعتدائج التدي

 .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 
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جدددة لالفاعدددل مدددع العلدددوم األالدددرم فدددي معاااسددداام  •

 .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.

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

عاليدة، وعلدى مسدتوم عدا  مدم   يضم القسم ملكات ذات كفداا 

ا  عشرو  التأهيل والخبر ، وت و  ملكه مم   بيعام: تدريسيا

 تدريسييم مم حملة مرتبة األستاذية.  تسعة •

 مم حملة مرتبة أستاذ مساعد.  تدريسيم ستة •

 تدريسييم مم حملة مرتبة مدرس.  اربعة •

 مرتبة مدرس مساعد. ب ا تدريسي •
 2020-2019تبة العلمية  (: مالك القسم بحسب المر 1) جدول    
 التخصص  اللقب الشهادة االسم ت
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  عدنا  داود العذار  د.أ. 1
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  الغالبيعبد ال سم عبد ال سيم جليل د.أ. 2
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  الفتلو  كامل علو  كاظمد.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
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  عاطف الفي مرزوكد.أ. 7
 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  حيدر نعمة بخيت د.أ. 8
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 االقتصاد أستاذ الدكتوراه  هاشم  حعا  عبد الخضرد.أ. 9

جابر    عبد الوهاب م مد جوادأ.م.د. 10

 الموسو  
 االقتصاد مساعد أستاذ الدكتوراه 

 االقتصاد مساعد أستاذ الدكتوراه  أ.م.د.ليلى بديو  الضير مطو  11
 االقتصاد مساعد أستاذ الدكتوراه  أ.م.د.احمد جاسم جبار الياسر   12
 االدارة استاذ مساعد اه الدكتور  أ.م.د.فاضل راضي غباش الغزالي 13
 االحصاء مساعد أستاذ الدكتوراه  أ.م.د.هعاا سعد م مد شبيب  14
 المحاسبة مساعد أستاذ الدكتوراه  ا.م.د.ابراهيم جاسم الياسر  15
 االقتصاد مدرس الدكتوراه  م.د.عباس عصفور لفته الشمر   16
 المحاسبة مدرس الماجستير  انعام م سم غدير.م 17
 االقتصاد  مدرس  الماجستير  م ي الزرفي م.عباس  18
 االقتصاد  مدرس  الماجستير  ماد  الزرفي  .احمد ابراهيمم 19
 االدارة مدرس مساعد الماجستير  م.م.ماعد عبد العباس الجعابي  20
 االقتصاد مدرس مساعد الماجستير  م.م.علي كامل بعيو  21

 
 
 

 2020-2019 (: مالك القسم بحسب المرتبة العلمية2) جدول
عدد األساتذة بداية   

 العام
نهاية  المتوقع عدد األساتذة

 العام
 9 9 أستاذ

 7 6 أستاذ مساعد 
 4 4 مدرس

 1 2 مدرس مساعد
 21 21 المجموع
 16 16 دكتوراه 

 5 5 ماجستير 
 21 21 المجموع
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 القسم  موظفو(: 4-1
 2019  نمن الموظفين اإلداريين و/أو الفنيي(: مالك القسم 3) جدول

 العنوان الوظيفي الشهادة االسم ت
 سكرتيرة  البكالوريوس  علي رشيد  هبة 1
 مالحظ  اعدادية  سهام عباس جاسم 2
 
 (: اإلمكانات املادية 5)

 2019  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 

 
 

   2019  المختبرات في القسم(: 5) جدول
 اإلشغال الحالي  القدرة االستيعابية  المساحة  المختبر 

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

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

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

 .بواقع ساعتين اسبوعيا الثانيةاضافة مادة اللغة االنكليزية للمرحلة  -

-2019تطبيققققا نظققققام المقققققررات للمسققققتوا االول مققققن العققققام الدراسققققي  -
2020 

 
 والكتب املؤلفة واملرتمجة البحوث والدراسات(: 7)

   البحوث والدراسات  االقتصادخطة قسم (: 6)جدول 

 التدريسي عنوان البحث ت
مكان النشر 

 المتوقع

1 
دور التمويل األ غر وحاضعات االعما  في  

غير  والمتوسطة في  تعمية المشاريع الص

 العرا    

 داخل العراق ا.د.مايح شبيب الشمر  

2 The Impect of Foreign Investmant 

on Blance of Paymamint in Iraq 
 العراق خارج ا.د.مايح شبيب الشمر  

 عاعة العفط والغاز وافا  تطورها في   3

 العرا  
 داخل العراق ا.د.مايح شبيب الشمر  

ار التعمية االقتصادية: رؤية  االستدامة في اط 4

 مستقبلية للتعمية المستدامة في العرا  
 داخل العراق ا.د.مايح شبيب الشمر  

5 Oil policy and investment licenses 

contracts in Iraq 
 العراق خارج ا.د.مايح شبيب الشمر  

6 
Impact of productive gover 

nment expenditure on 

economic development in iraq 

 العراق خارج ا.د.مايح شبيب الشمر  

ثنائية االرهاب والفساد وأثرهما على   7
 االقتصاد العراقي وتنميته   

 داخل العراق د.عباس عصفور لفته 

8 

Potential Politics Cash in a 

moving the growth Economic 

development in a Shadow 

Exchange Commercial Regional 

level Non Equivalent With Iraq 

 د.عباس عصفور لفته  -1

ا.د.عبد ال سيم جليل -2

 الغالبي

 ا.م.د.ليلى بديو   -3

 العراق خارج

دراسة جدوى ألنشاء مراب النقل الجنوبي   9
 في محافظة النجف االشرف 

 داخل العراق د.عباس عصفور لفته 
 داخل العراق   10
 داخل العراق   11
 داخل العراق   12
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 داخل العراق   13
 داخل العراق   14
 داخل العراق   15
 العراق 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
 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.مايح شبيب هدهود االقتصاد الدولي  1
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2 
تقييم المشاريع ودراسة الجدوا االقتصادية للمشاريع  

 ودراسة تقييم كفاءة األداء للمؤسسات االنتاجية 
 ا.د.مايح شبيب هدهود

3 
تحليل تجارب التحوالت االقتصادية من االنظمة 

 االشتراكية الى االنظمة الرأسمالية 
 ا.د.عدنا  داود م مد

 ا.د.حيدر نعمة بخيت  اقتصاديات الطاقة  4

 ا.م.د.احمد جاسم الياسر  

ا.د.حعا  عبد الخضر  هاشم   الحسابات القومية : مفاهيم عامة و تطبيقات  5

 الموسو  

ا.د.حعا  عبد الخضر  هاشم   التحليل االقتصاد الكلي : التطور النظري و التحليلي 6

 الموسو  

 د.عباس عصفور  ستهالك في العراقالتحليل االقتصادي لنمط اال 7

 د.عباس عصفور  الفكر المالي  8

9   

10   

11   

12   

13   

14   

 
 للكتب المترجمة   االقتصادخطة قسم (: 8)جدول 

 التدريسي  عنوان الكتاب ت
1   
2   

 العليااألولية والدراسات خطط القبول (: 8)
 2021-2020العليا في للسنة الدراسية و  األولية خطة القبول في الدراسات(: 9)جدول 

 المخطط قبولهم  عدد الطلبة الدراسة 
 75 األولية
  العليا

 خاص   10عام + 8  الدبلوم العالي 
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 خاص  8عام + 8 اقتصاد  الماجستير
 خاص  5+عام   5 الماجستير تقويم المشروعات 

 خاص  8+عام 8 الدكتوراه 
 135 المجموع

 
 2019-2018في للسنة الدراسية  اريح المنجزة(: الرسائل واالط10)جدول 

 عدد الطلبة  الدراسة
 7 الدبلوم العالي 

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

تاريخ عقد الحلقة   المحاضر  نقاشية الحلقة عنوان ال
 النقاشية

 2019-10-3 حيدر نعمة بخيت د.أ. تقليدية الطاقة غير ال
سياسة سعر الصرف في العراق في ظل  

 الصدمات 
عبد  عبد ال سيم جليل د.أ.

 الغالبيال سم 
24-10-2019 

 كامل علو  كاظمد.أ. االستدامة المالية  

 الفتلو 
7-11-2019 

نور  عبد الرسو   د.أ. المصرفية االسالمية

 الخاقاني 
28-11-2019 

 2019-12-5 مايح شبيب الشمر  د.أ. لدولي والمؤسسات الدوليةالتمويل ا
 2019-12-19 حسم لطيف الزبيد  د.أ. بطالة الخريجين 

سياسات االصالح و التمويل الخارجي 
  عاطف الفي مرزوكد.أ. االقتصادي

  هاشم  حعا  عبد الخضرد.أ. االثار التنموية للصادرات العراقية

هاب م مد  عبد الوأ.م.د. االقتصاد الخفي 

 جابر الموسو    جواد
 

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

 مطو  
 

أ.م.د.احمد جاسم جبار   الطاقة النظيفة

 الياسر 
 

أ.م.د.فاضل راضي غباش   التسويا الدولي 

 الغزالي 
 

الجدوا االقتصادية والبيئية لتدوير 
  شبيب أ.م.د.هعاا سعد م مد  اطارات السيارات

  ا.م.د.ابراهيم جاسم الياسر  سياسات التنمية في العراق 
الجدوا االقتصادية والبيئية للفلين 

 المضغوط
م.د.عباس عصفور لفته  

 الشمر 
 

  انعام م سم غدير.م محاسبة تكاليف الجودة 
  م.م.علي كامل بعيو  التمويل االصغر
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 ورش العمل

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

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

 
 الملتقيات

 الملتقىتاريخ عقد  الملتقىعنوان 
  
  
  
  
  
 
 
 
 العلمية املؤمترات والندوات(: 10)

 ؤتمرات العلمية المخططة الندوات والم(:  12جدول )

 ر ضالمحا عنوان الندوة/ المؤتمر
تاريخ انعقادها )ه( 

 المتوقع
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 2019-11-14 ا.د.حيدر نعمة بخيت  ثورة النفط الصخري 

 2020-3-17 ا.د.كامل عالوي كاظم  2019قراءة في الموازنة العراقية لعام 

   
   
   
   

 
 

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

 تاريخ االنجاز المتوقع االستحداث
  
  

 
 ( الرتقيات العلمية )اجلديدة أو املستمرة(12)

 المخططة الترقيات العلمية(:  14جدول )
 اللقب الجديد  اللقب الحالي  التدريسي ت
 استاذ استاذ مساعد  أ.م.د.فاضل راضي غباش  1
 استاذ مساعد  مدرس ير م.انعام محسن غد 2
3    

 
 (: االتفاقيات والتعاون الدويل13)

 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
 
 وجدت( ( براءات االخرتاع )إن14)

 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
 تربوي  المرحلة الثالثة  جاسم الياسري  ا.م.د. ابراهيم 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
غ  حملة تعظيف و ب  1

 قاعات القسم 
 2019ايلو   3-23-22 والثانية المرحلة الرابعة والثالثة

تبرع مالي ونقد  الى  2

 عدد مم االيتام  
 2019-10-17 م االقتصاد سطلبة واساتذة ق 

  زيار  االقسام الدااللية 3

 للطالبات 
 2019-11-4 +م.انعام الموسي ا.م.د.ليلى بديوي 

  زيار  االقسام الدااللية 4

 للطلبة 

.د.عبدالوهاب محمد جواد ا.م
الموسوي+ا.م.د.فاضل راضي  
 غباش+م.م.مهند عبد العباس

11-11-2019 

لقوات  مارجا  دعم ا 

 االمعية
 2020-كانو  الثاني  طلبة واساتذة قشم االقتصاد 



 2020-2019االقتصاد سم الخطة العلمية لق

 

17 

 

(17 ) 

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

 ت التدريبيةستشارات والدورا( اإل16)
 اإلستشارات والدورات التدريبية(:  19جدول )

 ت
عنوان  
الدورة 
 التدريبية

 الفئة المستهدفة 
المحاضر  

 )ون(
العدد المتوقع 

 للمشاركين
منجز/ غير 

 منجز 

      
      
 

 وإجراءات املواجهة ( املشكالت والتحديات التي تواجه القسم 17)
 
  

 ات الموجهةاجراء السبب المشكلة او التحدي ت

1 
قلة القاعات الدراسية وصغر  

 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 االخرا 

عدم وجود تخصيص   عدم اقامة المؤتمرات   3
 مالي

 مويل الخارجي البحث عن الت

 توقف التعيينات  نقص في الكادر التدريسي 4
االستعانة بالمحاضرين من 

 خارج القسم

 عدم المشاركات الخارجية 5
عدم وجود تخصيص  

 مالي
 التوجد 

 الزائرين  باألساتذةاالستعانة  6
عدم وجود تخصيص  

 مالي
 التوجد 

 


