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 إعداد

 المالية والمصرفيةالعلوم رئاسة قسم 
1029 

 المسؤوليات:
 األقسؤاميقع ضمن مسؤووليات السؤادة روسؤا   لمقسم الخطة العممية إعداد إن 

 يستعين بمن يحتاج من التدريسيين. أنوالفروع العممية ولو 
  أن يراعؤؤؤؤ  فؤؤؤؤا إعؤؤؤؤداد الخطؤؤؤؤة انسؤؤؤؤجاميا مؤؤؤؤع أىؤؤؤؤدا  واسؤؤؤؤتراتيجيات خطؤؤؤؤة

 . 2023-2019الجامعة 

  والكترونيؤؤؤؤة موقعؤؤؤؤة مؤؤؤؤن السؤؤؤؤيد ر ؤؤؤؤيس القسؤؤؤؤم العممؤؤؤؤا تسؤؤؤؤمم بنسؤؤؤؤختين ورقيؤؤؤؤة
 ومقرره.

 
 توقيتات مهمة:

  15الجامعؤة خؤ ل المؤدة  إلؤ تعد الخطة فا بداية كل عام دراسؤا وتسؤمم-
 .األولتشرين  30

  30يعد التقويم النيا ا لممتحقق من الخطة نياية كل عام دراسا وتسمم فا 
 .معزز بالوثا ق والصور الدالة عم  تحقق االنجاز حزيران
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 احملتوياث
  الموضوع

  المقدمة(: 1)
  قسم النبذة عن (: 2)
  روية القسم ورسالتو وأىدافو(: 3)
  روية القسم (: 3-1)
  رسالة القسم (:3-2)
  أىدا  القسم(: 3-3)
  الموارد البشرية فا القسم :(4)
  القسمأساتذة (: 4-1)
  القسم (: موظفو4-1)
  (: االمكانات المادية5)
  المناىج الدراسيةتحديث (: 6)
  والكتب المولفة والمترجمة البحوث والدراسات(: 7)
  العميااألولية و الدراسات (: خطط القبول 8)
  وورش العمل الحمقات النقاشية(: 9)
  (: الموتمرات والندوات العممية10)
  االستحداثات(: 11)
  ( الترقيات العممية )الجديدة أو المستمرة(12)
  (: االتفاقيات والتعاون الدولا13)
  ( برا ات االختراع )إن وجدت(14)
  ( اإلرشاد التربوي واألنشطة ال صفية15)
  ( اإلستشارات والدورات التدريبية16)
جرا ات المواجية ( المشك ت والتحديات التا تواجو القسم17)   وا 
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 املقدمت(: 1)
 

 ثطٌ هللا اىرؽَِ اىرؽٌٞ

ٗاىزَْٞاخ األضبضاٞخ  اٜ لَيٞاخ اىَْا٘  اىرمابزسٝعد اىقطبع اىَابىٜ ٗاىَرار ٜ اؽاد     

ؽٞااش  ُ االٕزَاابً ثبىَتضطاابد اىَبىٞااخ ٗاألضاا٘ا  اىْقدٝااخ  ،االقزراابةٝخ ٗاالعزَبلٞااخ

ٗاالضاازضَب  ٗ ااٜ رؾقٞاات اىْاابرظ ٗاىَبىٞااخ ٝطاابٌٕ مضٞاارا  ااٜ ريااغٞال لَيٞاابد االة ااب  

اىقٍٜ٘ .مذىل  بُ اىغٖبز اىَرر ٜ ٗاىزْ٘ع  ٞٔ ٗر٘ضٞال اىخدٍبد اىَرر ٞخ ٗلدً 

ٗاالززَابُ( ثاو  ىاٚ ٍَب ضاخ ٍعألاٌ األلَابه  اإلٝاداعاقزرب ٕب ليٚ اىزقيٞدٛ ٍْٖاب )

ٍاِ االضازضَب   اٜ األٗ ا  اىَبىٞاخ ٗرقادٌٝ اىَيا٘ ح اىَبىٞاخ   اىزٜ ٝطزطٞال اىقٞابً ثٖاب

ىَرر ٞخ ٗاىقٞبً ثد اضخ اىغدٗٙ ٗرطدٝد ٍطي٘ثبد اىسثبزِ ٗرؾراٞو ٍطازؾقبرٌٖ ٗا

ٗاُ  باأللَاابه. مَااٗاىعَااو ثلضااي٘ة اىزاالعٞر ٗلااراة اىجياابلخ ىي ٞاار ٗ ٞرٕااب ٍااِ 

الزَبة اىقطبع اىَبىٜ ٗاىَرر ٜ ليٚ ٍعطٞبد اىض٘ ح اىعيَٞخ ٗاىزقْٞخ اىزٜ ٝياٖدٕب 

ٗاىجرٍغٞاابد ٗ ااٜ ٍغاابه   بضااجبدٗاىؾ  اىعاابىٌ اىٞااً٘ ٗ بيااخ  ااٜ ٍغاابه األعٖااسح

االرراابالد ٗاىَ٘اياايد ضٞطااٖو مضٞاارا ليااٚ لَيٞاابد االرراابه ثااِٞ اىَااد رِٝ 

ثادتد اىَراب ب ثحازؼ ىٖاب  دٗاىَطزٖينِٞ. ىقٗثِٞ اىَْزغِٞ ٗاىجبزعِٞ   ٗاىَطزضَرِٝ

 رٗع ٍْٗب ذ ٍرر ٞخ ٍؾيٞخ ٗةٗىٞخ ،ثبإلضاب خ  ىاٚ اضازخداٍبرٖب ىيَراب ب اٟىٞاخ 

َ٘ىخ مو ٕذا ضبٌٕ  ٜ رطرٝال لَيٞخ اىزَْٞخ االقزربةٝخ ٗاالعزَبلٞخ ٗاىَْسىٞخ ٗاىَؾ

 اىَز٘ازّخ.
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 قسم انوبذة عه (: 2)
 خٍبىٞا ما٘اة ٖٗٝادب  ىاٚ  لاداة  2007/2008تضص ٕذا اىقطٌ  اٜ اىطاْخ اىد اضاٞخ 

اىَاابه ٗلاارمبد اىزاابٍِٞ  ٗتضاا٘ا  ااٜ رطاا٘ٝر اىغٖاابز اىَراار ٜ  رُطااٌٖ خٍٗراار ٞ

 ااٜ اىقطاابلِٞ اىعاابً ٗاىخاابح ، َٗٝااْؼ اىقطااٌ لااٖبةح  األ اارٙٗاىَتضطاابد اىَبىٞااخ 

 اىجنبى٘ ٝ٘ش.

 : ٌاىَٖب اد ٗاىَخرعبد اىعيَٞخ اىزعيَٞٞخ ىيقط 

ّزٞغخ ىز٘ ر اىٖٞئخ اىزد ٝطٞخ ٗثَاتٕيد ليَٞاخ مجٞارح رثد عاخ تضازب ر 

ٍٗد ش  10ٗاضزب  ٍطبلد لدة  3ٕٗٞئخ رد ٝطٞخ ٍتىحخ ٍِ تضزب  لدة 

غعو اىقطٌ  ٗ  ٍنبّبد مجٞرح  ٜ   د اىعَيٞخ ٍَب ٝ 2ٍٗد ش ٍطبلد  6

اىزعيَٞٞخ ثبىخجراد ٗاال زربيبد اىَبىٞخ ٗاىَرار ٞخ . ٕٗاذا ضاٞتةٛ 

 ىٚ رخرط ة عابد  اد  ٍنبّابد ٗقاد اد ليَٞاخ ٗلَيٞاخ ٍتٕياخ ثبرغابٓ 

 اىزَْٞخ ٗاىزط٘ٝر .

 : ) اىجْٞخ اىزؾزٞخ ىيقطٌ )قبلبد ، ٍخزجراد ، ٍنبرت ٗ ٞرٕب 

قبلبد تٍاب  ليرقبلبد ة اضٞخ ٗاىؾبعخ اىحعيٞخ  ليررز٘ ر ىدٙ اىقطٌ 

  قط .  9اىزد ٝطِٞٞ  ٖٜ  رب 

 : اىن٘اة  اىزد ٝطٞخ ٗاإلةا ٝخ 

( ٗثد عاخ ٍاد ش 10( ٗتضزب  ٍطبلد )3ٝ٘عد  ٜ اىقطٌ ثد عخ تضزب  )

( ٍااال ٍؾبضاارِٝ تصْاابُ ثد عااخ ٍااد ش مَااب 2( ٍٗااد ش ٍطاابلد )6)

 .ٍ٘ظحخ  دٍبدٗر٘عد ضنررٞرح ىيقطٌ ٗ

 ة ٗاىَربة  اىزعيَٞٞخ اىَز٘ رح :اىَ٘ا  

ٗاىََطااؾبد  قااط  ااٜ مااو قبلااخ  اى٘اٝااذ ثاا٘ ةر٘عااد اىطااج٘ اد ٗتقاايً 

ة اضٞخ ، مَب ر٘عد اىنزت ٗاىْياراد اىعدٝادح اىعيَٞاخ  اد اال زرابح 

  ٜ ٍنزجخ اىنيٞخ .

 : ٌر٘عد  رح لَو مجٞرح تٍبً   رح اىعَو اىَزبؽخ تٍبً  رٝغٜ اىقط

اىؾنٍ٘ٞااخ ٗاىزااٜ َٝنْٖااب تُ رطاازقطت  رٝغااٜ اىقطااٌ ٕٗااٜ اىَرااب ب 

طبىت ٗطبىجخ مد عخ تٗىاٚ  اٜ اىقطبلابد  90اىعدة اىنيٜ ىيطيجخ ٗاىجبىغ 

لاارمبد اىزااالٍِٞ اىَااابىٜ، ٗلااارمبد  ياااين لاااِ ، اىَبىٞااخ ٗاىَرااار ٞخ

 .  ٜاىرٞر خ، ٗلرمبد اىزؾ٘ٝو اىَبىٜ، ٗلرمبد االضزضَب  اىَبى

 . ٌاٟ ب  ٗاىخطط اىَطزقجيٞخ ىيقط 

لابىٜ رؾيٞاو ْٕبك ٍقزرػ رٌ   ضبىٔ  ىٚ اى٘زا ح ثخر٘ح  ازؼ ةثياً٘ 

 . اضزؾداس ة اضخ ةمز٘ آ ليً٘ ٍبىٞخ ٍٗرر ٞخاضب خ اىٚ  ٍبىٜ 

 



 (2019-2018لعام ) العلوم المالية والمصرفيةالخطة العلمية لقسم 

 

(6) 

 رؤيت انقسم (: 3-1)
رٖٞئاخ اىخيحٞاخ اىعيَٞاخ اىقابة ح إل ْابة اىؾٞابح اىغبٍعٞاخ ىجْابة قاد اد ٗرَْٞاخ ٗ لاداة ما٘اة      

رط٘ٝر ٗ ثراز اىَطاز٘ٝبد   اىْ٘لٞخ ضزيب ك ثينو  بلو  ٍٜبىٞخ ٍٗرر ٞخ . ٕذٓ اىن٘اة  

اىَتٕيااخ  ةا ٝااب  ااٜ اىقطبلاابد اىَبىٞااخ ٗاىَراار ٞخ . ٖٝاادب اىقطااٌ  ىااٚ رٖٞئااخ  اارٝغِٞ  ااٜ 

ا زربح اىعيً٘ اىَبىٞخ ٗاىَرر ٞخ ٍِ  يه اىجؾش ٗاىد اضبد اىزاٜ ٝازٌ رٖٞئزٖاب ٍاِ قجاو 

ٚ ٍزبثعاخ رعٞاِٞ اىخارٝغِٞ األٗازاو  اٜ اىٖٞئخ اىزد ٝطٞخ ٍِ تضبرذح ٍٗؾبضرِٝ ،  ضاب خ  ىا

 . اىَتضطبد اىَبىٞخ ٗاىَرر ٞخ ىزنُ٘ اىَعِٞ  ٜ اىجْبة ٗاىزَْٞخ

 رسانت انقسم (:3-2)
اىعَااو ليااٚ رقاادٌٝ اىخاادٍبد اىعيَٞااخ ٗاىجؾضٞااخ ٗاالضزيااب ٝخ ٗاىزرث٘ٝااخ  ااٜ ضاا٘ة ؽبعاابد    

ٍغابه اىعياً٘ اىَبىٞاخ  رط٘ٝر اىرياٞد اىَعر اٜ  اٜ  ىٚاىَغزَال اىؾبىٞخ ٗاىَطزقجيٞخ ٗاىطعٜ 

ٗاىَرر ٞخ ثر٘ ح لبٍخ ٗاىقطبع اىخبح ثر٘ ح  بيخ ٍِ اعاو زٝابةح ٍطابَٕزٔ ٗةٗ ٓ 

 . ٜ اقزربة اىجيد

 أهداف انقسم(:3-3)
اىناا٘اة  اىَزخررااخ ثاابىعيً٘ اىَبىٞااخ ٗاىَراار ٞخ قاابة ح ليااٚ  دٍااخ اىقطبلاابد   لااداة   -

 .اىؾنٍ٘ٞخ ٗاىخبيخ ٍِٗ صٌ اىَغزَال

رقدٌٝ اىجؾ٘س ٗاالضزيب اد ٗة اضبد اىغدٗٙ اىَبىٞاخ ٗاىَرار ٞخ ىؾاو اىَيابمو اىعَيٞاخ    -

 .ٍتضطبد ٗاىَيب ٝال اىؾنٍ٘ٞخ ٗاىخبيخ  ىٖٞبٗاىحْٞخ اىزٜ رؾزبط 

اىَبىٞااخ ٗاىغٖاابز اىياارٝجٜ ٗاىَتضطاابد  ٗتضاا٘ا اىعَااو ليااٚ رطاا٘ٝر اىغٖاابز اىَراار ٜ    -

 .اىجيد اىعبٍيخ  ٜ األ رٙٗاالقزربةٝخ  اىَبىٞخ 

 .ّير اى٘لٜ اىَبىٜ ٗاىَرر ٜ ىدٙ اىَغزَال   - 

اىعيَٞاخ اىَْابظرح ىيقطاٌ  اٜ  األقطابًاضازضَب  ليقابد اىزعابُٗ اىَيازرك ثاِٞ   ىاٚاىطعٜ    - 

 .اىجؾ٘س ٗاىد اضبد اىعيٞب

 .رط٘ٝر ٗرَْٞخ اىَٖب اد ٗاىقد اد اىَبىٞخ ٗاىَرر ٞخ ىدٙ  رٝغٜ اىقطٌ   - 

    .ىؾَٞدح ىدٙ اىطيجخ ٗاالثزعبة لِ اىطي٘مٞبد اىخبطئخ ٗاىزرث٘ٝخا ٗاأل ي  رش اىقٌٞ    -
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 أساتذة انقسم
 2018(: م ك القسم بحسب المرتبة العممية 1) جدول

 اللقب الشهادة االسم ت
 استاذ دكتور دكتوراٍ أ.د. رضا صاحب ابو حود  .2

 استاذ دكتور دكتوراٍ أ.د صاحب ًعوت العكاٌشً  .1

 استاذ هاجستٍر هحود حسٍي . صفاء تاٌَأ  .3

 دكتور استاذ  دكتوراٍ د. حسي كرٌن حوسة ا.  .4

 استاذ هساعد هاجستٍر أ.م. علً عبد الحسٍي الفضل  .5

 استاذ هساعد دكتوراٍ أ.م.د علً هحوود سواكت  .6

 استاذ هساعد دكتوراٍ أ.م.د سٌدش حوٍد هوسى  .7

 استاذ هساعد دكتوراٍ أ.م.د. هحود غالً راًُ  .8

 استاذ هساعد دكتوراٍ حسي شاكر الشوريأ.م.د   .9

 استاذ هساعد دكتوراٍ أ.م.د حٍدر جواد كاظن  .20

 استاذ هساعد هاجستٍر غساى رشاد عبد الحوٍد أ.م  .22

 استاذ هساعد دكتوراٍ م.د زٌٌب ُادي هعٍوفأ.  .21

 استاذ هساعد دكتوراٍ .م.د ولٍد عباش جابرأ  .23

 استاذ هساعد دكتوراٍ م.د علً حوٍد ٌُديأ.  .24

 استاذ هساعد دكتوراٍ م.د حٍدر حوودي علًأ.  . أ

 هدرش دكتور دكتوراٍ علً عبد االهٍرد.م.  . ب

 استاذ هساعد هاجستٍر م. هاُر ًاجً علً حسٍيأ.   . ت

 استاذ هساعد هاجستٍر .م. سالم عبد الرحويأ  . ث

 هدرش هاجستٍر م. علً حسٍي عٌٍسة  . ج

 هدرش هساعد هاجستٍر م.م. قٍصر علً ُادي  . ح

 هدرش هساعد هاجستٍر حٍدر ًعوت م.م.   . خ
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 2019(: م ك القسم بحسب المرتبة العممية 2) جدول
 األساتذةعدد  المقب
 4 أستاذ

 14 أستاذ مساعد
 2 مدرس

 2 مدرس مساعد
 21 المجموع
 14 دكتوراه
 7 ماجستير
 21 المجموع

 انقسم موظفو(: 4-1
 2019 و/أو الفنييناإلداريين من الموظفين (: م ك القسم 3) جدول

 العنوان الوظيفا الشيادة االسم ت
 حرفا اميو زىره عما جاسم 1
 املاديت اإلمكاواث(: 5) 

 2019 القاعات الدراسية فا القسم(: 4) جدول
 االشغال الحالا القدرة االستيعابية المساحة القاعة
10  60 60 

  2019 المختبرات فا القسم(: 5) جدول
 اإلشغال الحالا القدرة االستيعابية المساحة المختبر
 40 40 م 50 1

م حظؤؤؤؤة: بالنسؤؤؤؤبة لمكميؤؤؤؤات التؤؤؤؤا فييؤؤؤؤا ورش أو حقؤؤؤؤول او م عؤؤؤؤب تؤؤؤؤذكر بجؤؤؤؤداول 
 اضافية
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 املىاهج اندراسيت حتديج(:6)

 :اآلتيةتتضمن عممية تحديث المناىج المحاور 
% لكؤؤؤؤؤل 25لقسؤؤؤؤؤم العمؤؤؤؤؤوم الماليؤؤؤؤؤة والمصؤؤؤؤؤرفية تحؤؤؤؤؤديث المنؤؤؤؤؤاىج نسؤؤؤؤؤبة  -

لمعؤؤؤؤؤام  ة, اعؤؤؤؤؤداد برنؤؤؤؤؤامج حؤؤؤؤؤول المقؤؤؤؤؤررات الدراسؤؤؤؤؤي المفؤؤؤؤؤردات الدراسؤؤؤؤؤية
 2020-2019الدراسا 

 وانكتب املؤنفت واملرتمجت انبحوث واندراساث(: 7)
  البحوث والدراسات العموم المالية والمصرفيةخطة قسم (: 6)جدول 

 مكان النشر المتوقع التدريسا عنوان البحث ت
القيمة السوقية أثر ىيكل التمويل فا  1

لممصار  التجارية من خ ل 
 موشرات الربحية

 أ.م.د حسن كريم
 

مجمة كمية تربية لمبنات لمعموم 
 االنسانية/جامعة الكوفة

األدوات الكمية لمسياسة النقدية  2
ودورىا فا تحقيق االستقرار 

 المصرفا

حميد  سندسأ.م.د  مجمة كمية تربية لمبنات لمعموم  
الكوفةاالنسانية/جامعة   

التصدي لمظواىر السمبية فا ادارة  3
النشاط المصرفا ودورة فا ترويج 

 الخدمة المصرفية

مجمة كمية تربية لمبنات لمعموم  أ. غسان رشاد عبد الحميد
 االنسانية/جامعة الكوفة

الدور الوسيط لممناخ النفسا فا  4
الع قة بين االيذا  فا مكان العمل 

 وسموك المواطنة التنظيمية

مجمة كمية تربية لمبنات لمعموم  أ.م.د زينب ىادي معيو 
 االنسانية/جامعة الكوفة

توظي  أبعاد التسويق الريادي  5
 لتعزيز سموكيات مواطنة الزبون

مجمة اداب الكوفة / جامعة  أ.م.د زينب ىادي معيو 
 الكوفة كمية االداب

دور المرونة االستراتيجية فا الحد  6
يجامن القصور االسترات  

 أ.م.د زينب ىادي معيو 
 م.د حيدر حمودي

 أ.م.د وليد عباس الدعما

مركز دراسات الكوفة / 
 جامعة الكوفة



 (2019-2018لعام ) العلوم المالية والمصرفيةالخطة العلمية لقسم 

 

(10) 

دور االدارة القا مة عم  القيمة فا  7
 النمو المستدام لمشركات

 أ.م.د زينب ىادي معيو 
 م.د حيدر حمودي

المجمة العالمية ل قتصاد 
 واالعمال / االردن

العمميات المستدامة توظي  ادارة  8
 وابعادىا لتحقيق االدا  المتميز

مجمة كمية االدارة واالقتصاد  أ.م.د زينب ىادي معيو 
 / جامعة الكوفة

اثر تكنموجيا المعمومات فا تحقيق  9
 االبداع االداري

مجمة كمية تربية لمبنات لمعموم  أ.م.د زينب ىادي معيو 
 االنسانية/جامعة الكوفة

 )م حظة: تتضمن بحوث األساتذة والبحوث المستمة من الرسا ل واالطاريح(
 

 لمكتب المولفة العموم المالية والمصرفية  خطة قسم(: 7)جدول 
 التدريسا عنوان الكتاب ت
 اقتصاد المعرفة   1

  .واالسس النظرية لمذكا  االقتصادي والنانو تكنموجا
 أ.م.د. حسن كريم حمزة 

 أ.م.د. حسن كريم حمزة   .اسس نظرية وأساليب تحميمية _تمويل دولا  2

أطؤار نظؤؤري وتطبيقؤات واسؤؤعة فؤا حؤؤل االقتصؤاد القياسؤؤا _  3
  .المسا ل بالطرق العادية وااللكترونية

 أ.م.د. حسن كريم حمزة 

 
 انعهيااألونيت واندراساث خطط انقبول (: 8)
 

  عدد الطمبة الدراسة
 90 األولية
  العميا

 4 الدبموم العالا
 11 الماجستير
 يوجد ال الدكتوراه
 14 المجموع
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 2019-2018فا لمسنة الدراسية  (: الرسا ل واالطاريح المنجزة10)جدول 
 عدد الطمبة الدراسة

 7 الدبموم العالا 
 9 الماجستير
 ال يوجد الدكتوراه
 16 المجموع

 
 وورش انعمم هقاث انىقاييتاحل(: 9)

 

 (: عدد الحمقات النقاشية11جدول )
تاريخ عقد  نقاشيةالحمقة عنوان ال ت

 الحمقة النقاشية
 أسم التدريسا 

التحديات التا تواجو التسويق  1
المصرفا فا القرن الواحد 

 والحمول المقترحة 

 أ.م.د. عما محمود سماكة  2019 -شباط 

قطاع التأمين فا العراق بين  2
 الواقع والطموح

 -نيسان 
2019 

المحاضر / مجيد عبد الحميد 
الفت وي مدير شركة التامين 

 العراقية 
الممارسات السمبية لمطمبة  3

والمتمثمة بظاىرة التدخين 
 واالركيمة 

 سندس حميد  أ.م.د 2019 -شباط 
 م.د. زينب ىادي معيو  

   ورش العمل 
   الممتقيات 
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 املؤمتزاث وانىدواث انعهميت(: 10)

 العممية المخططةوالموتمرات الندوات (: 12جدول )
تاريخ انعقادىا )ه(  عنوان الندوة/ الموتمر

 المتوقع
 أسم التدريسا

ةٗ  اىزَ٘ٝو االي ر ٗؽبضْبد 

االلَبه  ٜ رَْٞخ اىَيب ٝال 

 اىر ٞرح ٗاىَز٘ضطخ  ٜ اىعرا  

 – 2019ّٞطبُ / 

 عبٍعخ اىجررح 

 ت. ة. ؽطِ مرٌٝ ؽَسح

اىطيٍخ ٗاىرؾخ اىَْٖٞخ ٗؽَبٝخ 

 اىجٞئخ ٗاىطجٞعٞخ 

 -مبُّ٘ االٗه 

 عبٍعخ مرثية 2018

 ة. ضْدش ؽَٞد ٍ٘ضٚ 

اضزضَب  اىَعر خ اىخيراة  ٜ 

 رؾقٞت اىَْألَبد اىذمٞخ 
ت.ً.ة. ٗىٞد لجبش  جامعة عمان العربية 

 اىدلَٜ 

ةٗ  اىَعر خ اىزط٘ٝقٞخ  ٜ رؾقٞت 

 اىَٞسح اىزْب طٞخ اىَطزداٍخ
ت.ً.ة. ٗىٞد لجبش  جامعة البصرة 

 اىدلَٜ

ررضٞخ صقب خ اىيحب ٞخ االضزرارٞغٞخ 

 ٍتضطبد اىزعيٌٞ اىعبىٜ   ٜ
ت.ً.ة. ٗىٞد لجبش  جامعة الكوفة 

 اىدلَٜ

ؽ٘مَخ ٍتضطبد اىزعيٌٞ اىعبىٜ 

  ٜ رؾقٞت االةاة اىغبٍعٜ 
ت.ً.ة. ٗىٞد لجبش  جامعة الكوفة 

 اىدلَٜ

  100المجموع *نسبة االنجاز= المنجز/ 
 االستحداحاث(: 11) 

 )مثل استحداث فرع/ دراسة عميا( االستحداثات المخططة(: 13جدول )
 تاريخ االنجاز المتوقع االستحداث

 خ ل سنو دبموم عالا )تحميل مالا(
دكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورا عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم ماليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 ومصرفية
 خ ل سنة

 100نسبة االنجاز= المنجز/ المجموع *
 
 



 (2019-2018لعام ) العلوم المالية والمصرفيةالخطة العلمية لقسم 

 

(13) 

 
 املستمزة( أو)اجلديدة  انعهميت( انرتقياث 12)

 الترقيات العممية المخططة(: 14جدول )
 تاريخ التقديم عم  الترقية المقب الجديد المقب الحالا التدريسا ت
 خ ل سنو  أستاذ مساعد مدرس  وليد عباس جبر 1
 خ ل سنو أستاذ مساعد مدرس  زينب ىادي معيو   2

 
 وانتعاون اندويل (: االتفاقياث13)

 األنشطة الخارجية(: 15جدول )
 الجية الموقعة معيا االتفاقية ومذكرات التفاىماسيام القسم فا 

 اليوجد زيارة األساتذة األجانب
 2 االيفادات العممية

 1 المشاركة فا الموتمرات الدولية

 
 وجدث( إن( بزاءاث االخرتاع )14)

 برا ات االختراع(: 16جدول )
 العنوان التدريسا

 اليوجد 
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 ( اإلرياد انرتبوي واألوشطت انالصفيت15)

 التربوي اإلرشادأنشطة (: 17جدول )
 اإلرشادنوع  الشعبة التدريسا ت
 االرشاد التربوي الرابعة المرحمة  أ.م.د سندس حميد موس  1

 االرشاد التربوي المرحمة الثالثة أ.م.د. حسن كريم حمزة 2

 االرشاد التربوي الرابعةالمرحمة  د. زينب ىادي معيو  3

 االرشاد التربوي الثانية المرحمة  م.عما حسين عنيزة 4

 االرشاد التربوي المرحمة االول   د. حيدر حمودي عما 5

 االرشاد التربوي المرحمة االول  أ. س م عبد الرحمن  6

 

 األنشطة ال صفية(: 18جدول )
 

 تاريخ النشاط المجموعةالمرحمة/ الشعبة/  نوع النشاط ت
 2019 -أذار  سفرة عممية ال  مدينة بابل  سفرة عممية  
 2019 –أذار  زيارة ميدانية ال  محافظة النج  االشر   زيارة ميدانية  
 2019 –أذار  سفرة عممية ال  ممثمية السمنت الجنوبية  سفرة عممية 
 2019 –أذار  سفرة عممية ال  مديرية بمدية النج   سفرة عممية 

تطوعيؤؤة, تبؤؤرع بالؤؤدم  أعمؤؤالكشؤؤفية,  أعمؤؤالمعؤؤر , حمؤؤ ت تنظيؤؤ ,  إقامؤؤةمثؤؤل 
 ....الخ.
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 ( اإلستشاراث واندوراث انتدريبيت16)
 اإلستشارات والدورات التدريبية(: 19جدول )

عنوان الدورة  ت
 التدريبية

المحاضر  الف ة المستيدفة
 )ون(

العدد المتوقع 
 لممشاركين

الميارات  
االدارية وفق 
 منيج كايزن 

االمانة العامة لمعتبة العموية 
 المقدسة 

د. عما حميد 
 ىندي

10 

     
 
 ( املشكالث وانتحدياث انتي تواجه انقسم 17)
 . عدم تناسب القاعات الدراسية مع اعداد الطمبة 1
 لمعممية التعميمية. عدم توفر  بع  المستمزمات الضرورية 2
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 حٍدر جواد كاظن د.م. ت

 عضوا

 أ.م علً الفضل

 عضوا
 د رضا صاحب ابو حود  أ.

 رئٍسا

 علً حسٍي عٌٍسة م.

 زٌٌب ُادي هعٍوف دأ.م.  عضوا

 عضوا

 أ.م غساى رشاد عبد الحوٍد

 عضوا

 هصادقت السٍد العوٍد


