
 جامعة الكوفة
 واالقتصاد اإلدارةكمية 

 العموم المالية والمصرفيةقسم 

  

 
 
 

  (العموم المالية والمصرفية) الخطة العممية لقسم
 2023-2022لمسنة الدراسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2022-2021لعام ) الخطة العلمية لقسم العلوم المالية والمصرفية

 

(2) 

 
 إعداد

 المالية والمصرفيةالعموم رئاسة قسم 
2021 

 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 ميمة:

  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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 املمدمت(: 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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 مسم 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  12ٗاضزب  ٍطبلد لدة  4ٕٗٞئخ رد ٝطٞخ ٍتىحخ ٍِ تضزب  لدة 

ٍَب ٝغعو اىقطٌ  ٗ  ٍنبّبد مجٞرح  ٜ   د اىعَيٞخ  1ٍٗد ش ٍطبلد  3

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 

قبلابد تٍااب  ليارقبلابد ة اضااٞخ ٗاىؾبعاخ اىحعيٞاخ  8اىقطاٌ رزا٘ ر ىادٙ 

  قط .  9اىزد ٝطِٞٞ  ٖٜ  رب 

 : اىن٘اة  اىزد ٝطٞخ ٗاإلةا ٝخ 

( ٗثد عاخ ٍاد ش 12( ٗتضزب  ٍطبلد )4ٝ٘عد  ٜ اىقطٌ ثد عخ تضزب  )

ٍ٘ظحاااخ مَاااب ٗر٘عاااد ضااانررٞرح ىيقطاااٌ ٗ  ( 1( ٍٗاااد ش ٍطااابلد )3)

 . دٍبد

  اىَز٘ رح :اىَ٘ا ة ٗاىَربة  اىزعيَٞٞخ 

ٗ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

تُ رطاازقطت  رٝغااٜ اىقطااٌ ٕٗااٜ اىَرااب ب اىؾنٍ٘ٞااخ ٗاىزااٜ َٝنْٖااب 

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 

اىزْطٞت ٍال ض٘  اىعرا  ىي٘ ا  اىَبىٞاخ ىحازؼ لبلاخ ىيزاداٗه ةا او  .1

 اىقطٌ 

ٍقزارػ ة اضاخ ٍبعطاازٞر اةا ح ٍراب ب ٝطاازٖدب ٍا٘ظحٜ اىقطاابع  .2

 اىَرر ٜ  ٗاىعبٍيِٞ  ٜ اىجْل اىَرمسٛ اىعراقٜ 
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 رؤيت انمسم (: 3-1) 
ٗرَْٞاخ ٗ لاداة ما٘اة  رٖٞئاخ اىخيحٞاخ اىعيَٞاخ اىقابة ح إل ْابة اىؾٞابح اىغبٍعٞاخ ىجْابة قاد اد     

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

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

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

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

 . اىَتضطبد اىَبىٞخ ٗاىَرر ٞخ ىزنُ٘ اىَعِٞ  ٜ اىجْبة ٗاىزَْٞخ

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

رط٘ٝر اىرياٞد اىَعر اٜ  اٜ ٍغابه اىعياً٘ اىَبىٞاخ   ىٚخ ٗاىَطزقجيٞخ ٗاىطعٜ اىَغزَال اىؾبىٞ

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

 . ٜ اقزربة اىجيد

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

 .ؾنٍ٘ٞخ ٗاىخبيخ ٍِٗ صٌ اىَغزَالاى

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 ٜ    -

 .اىعبٍيخ  ٜ اىجيد األ رٙٗاالقزربةٝخ   اىَبىٞخ

 .ّير اى٘لٜ اىَبىٜ ٗاىَرر ٜ ىدٙ اىَغزَال   - 

اىعيَٞاخ اىَْابظرح ىيقطاٌ  اٜ  األقطابًاضازضَب  ليقابد اىزعابُٗ اىَيازرك ثاِٞ   ىاٚاىطعٜ    - 

 .اىجؾ٘س ٗاىد اضبد اىعيٞب

 .اىقطٌرط٘ٝر ٗرَْٞخ اىَٖب اد ٗاىقد اد اىَبىٞخ ٗاىَرر ٞخ ىدٙ  رٝغٜ    - 

    .اىؾَٞدح ىدٙ اىطيجخ ٗاالثزعبة لِ اىطي٘مٞبد اىخبطئخ ٗاىزرث٘ٝخ ٗاأل ي  رش اىقٌٞ    -
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 أساتذة انمسم
 2022-2021(: م ك القسم بحسب المرتبة العممية 1) جدول

 المقب الشيادة االسم ت
 استار دوتٛس دوتٛساٖ سظا صاحة اتٛ حّذ  أ.د  .1

 دوتٛس استار  دوتٛساٖ صفاء تا٠ٗ ِحّذ حس١ٓ د .أ  .2

 دوتٛس استار  دوتٛساٖ أ.د حسٓ وش٠ُ حّضج  .3

 دوتٛس استار  دوتٛساٖ ِحّذ غاٌٟ ساٟ٘  .د أ  .4

 استار ِساػذ ِاجست١ش أ.َ. ػٍٟ ػثذ اٌحس١ٓ اٌفعً  .5

 استار ِساػذ دوتٛساٖ أ.َ.د ػٍٟ ِحّٛد سّاوح  .6

 استار ِساػذ دوتٛساٖ أ.َ.د سٕذط ح١ّذ ِٛسٝ  .7

 استار ِساػذ دوتٛساٖ شاوش اٌشّشٞأ.َ.د حسٓ   .8

 استار ِساػذ دوتٛساٖ أ.َ.د ح١ذس جٛاد واظُ  .9

 استار ِساػذ ِاجست١ش غساْ سشاد ػثذ اٌح١ّذ أ.َ  .10

 استار ِساػذ دوتٛساٖ َ.د ص٠ٕة ٘ادٞ ِؼ١ٛفأ.  .11

 استار ِساػذ دوتٛساٖ .َ.د ١ٌٚذ ػثاط جاتشأ  .12

 استار ِساػذ دوتٛساٖ َ.د ػٍٟ ح١ّذ ٕ٘ذٞأ.  .13

 استار ِساػذ دوتٛساٖ ِا٘ش ٔاجٟ ػٍٟ حس١ٓ دَ.أ.   .14

 استار ِساػذ دوتٛساٖ َ.د ح١ذس حّٛدٞ ػٍٟأ.  .15

 ِذسط دوتٛس دوتٛساٖ ػٍٟ ػثذ اال١ِشد.َ.  .16

 استار ِساػذ ِاجست١ش .َ. سالَ ػثذ اٌشحّٓأ  .17

 ِذسط ِاجست١ش َ. ػٍٟ حس١ٓ ػ١ٕضج  .18

  ِذسط  دوتٛساٖ . ل١صش ػٍٟ ٘ادٞدَ.  .19

 ِذسط ِساػذ ِاجست١ش ح١ذس ٔؼّح َ.َ.   .20
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 2022-2021(: م ك القسم بحسب المرتبة العممية 2) جدول

 األساتذةعدد  المقب
 4 أستاذ

 12 أستاذ مساعد
 3 مدرس

 1 مدرس مساعد
 20 المجموع
 15 دكتوراه
 5 ماجستير
 20 المجموع

 انمسم موظفو(: 4-1
 2022-2021 الفنييناإلداريين و/أو من الموظفين (: م ك القسم 3) جدول

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

 2022-2021 القاعات الدراسية فا القسم(: 4) جدول
 االشغال الحالا القدرة االستيعابية المساحة القاعة

8  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 
-2021لقسؤؤؤؤؤؤؤم العمؤؤؤؤؤؤؤوم الماليؤؤؤؤؤؤؤة والمصؤؤؤؤؤؤؤرفية تحؤؤؤؤؤؤؤديث المنؤؤؤؤؤؤؤاىج نسؤؤؤؤؤؤؤبة  -

 عم  النحو االتا 2022

  

 وسبت انتحديج املادة  املزحهت 
 1مبادئ االلتصاد  االوىل 

 1مبادئ االدارة 
 2مبادئ االدارة 
 حموق االوسان 

15% 
10% 
10% 
15% 

 ومود وبىون  انخاويت
 مؤسساث مانيت ومصزفيت

 2ادارة مانيت 
 1ادارة مانيت 

12% 
10% 
12% 
13% 

 االستخمارتمييم لزاراث  انخانخت
 1حماسبت تكانيف

 1حماسبت مصزفيت 
 2حماسبت مصزفيت 

 عمهياث مانيت ومصزفيت 

15% 
10% 
10% 
10% 
12% 

 حمفظت استخماريت  انزابعت 
 معايري مصزفيت دونيت 

 1حماسبت اداريت 
 دراساث جدوى 

 1تدليك ورلابت 

15% 
12% 
10% 
10% 
10% 
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 وانكتب املؤنفت واملرتمجت انبحوث واندراساث(: 7)
  البحوث والدراسات العموم المالية والمصرفيةخطة قسم (: 6)جدول 

 مكان النشر المتوقع التدريسي عنوان البحث ت
تحميل أثر بعض المتغيرات  1

االقتصادية في االنضباط المالي 
 من خالل مؤشر عجز الموازنة

 دراسة حالة االقتصاد العراقي - 

حيدر جواد كاظم أ.م.د   
 

مركز دراسات الكوفة / 
 جامعة الكوفة

تحميل االنضباط المالي في العراق   2
( من 2020 – 2005لممدة )

 خالل مؤشر عجز الموازنة

حيدر جواد كاظم أ.م.د   
 

مجمة كمية االدارة واالقتصاد 
 / جامعة الكوفة

3 The Impact Of The 

Currency Auction On The 

Direct Cash Credit Granted 

By Banks (An Applied 

Study Of A Sample Of 

Commercial Banks In Iraq 

For The Period 2014-2019) 

حيدر جواد كاظم أ.م.د   
 

Multicultural 

Education 

استخدام مؤشر ماموكست في  4
 قياس االنتاجية الكمية لممصارف 

حيدر جواد كاظم أ.م.د   
 

لمبنات مجمة كمية تربية 
لمعموم االنسانية/جامعة 

 الكوفة
تحميل العالقة بين الدين العام  5

والسالمة المالية لعينة من 
 المصارف

حيدر جواد كاظم أ.م.د   
 

مركز دراسات الكوفة / 
 جامعة الكوفة

دراسة جدوى النشاء متحف  6
 لالطفال في النجف االشرف

واالقتصاد مجمة كمية االدارة  ا.د محمد غالي راىي 
 / جامعة الكوفة

اثش اٌث١غ اٌشخصٟ فٟ االداء  7

اٌتس٠ٛمٟ اٌّصشفٟ / دساسح تح١ٍ١ٍح 

فٟ فشٚع تؼط اٌّصاسف فٟ ِحافظح 

 إٌجف

ِجٍح و١ٍح االداسج ٚااللتصاد /  أ.َ.د ػٍٟ ِحّٛد سّاوح 

 جاِؼح اٌىٛفح
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اٌتس٠ٛك اٌشؼٛسٞ ٚدٚسٖ فٟ تٛج١ٗ  8

/ دساسح  سٍٛن اٌّستٍٙه اٌششائٟ

تح١ٍ١ٍح فٟ فشٚع تؼط اٌّصاسف فٟ 

 ِحافظح إٌجف

ِجٍح و١ٍح االداسج ٚااللتصاد /  أ.َ.د ػٍٟ ِحّٛد سّاوح 

 جاِؼح اٌىٛفح

اثش اٌتس٠ٛك اٌشؼٛسٞ فٟ تٕاء  9

اٌصٛسج اٌز١ٕ٘ح ػٓ اٌّصاسف ٌذٜ 

اٌضتائٓ/ دساسح تح١ٍ١ٍح فٟ فشٚع 

 تؼط اٌّصاسف فٟ ِحافظح إٌجف

مركز دراسات الكوفة /  ػٍٟ ِحّٛد سّاوح  أ.َ.د
 جامعة الكوفة

استشات١ج١ح اٌتس٠ٛك اٌشش١ك فٟ  10

اٌّصاسف ٚاثش٘ا فٟ تؼض٠ض سظا 

اٌضتائٓ / دساسح تح١ٍ١ٍح فٟ فشٚع 

 تؼط اٌّصاسف فٟ ِحافظح وشتالء

مركز دراسات الكوفة /  أ.َ.د ػٍٟ ِحّٛد سّاوح 
 جامعة الكوفة

تحم١ك ٚالء  دٚس اٌتس٠ٛك اٌشش١ك فٟ 11

اٌضتائٓ / دساسح تح١ٍ١ٍح فٟ فشٚع 

 تؼط اٌّصاسف فٟ ِحافظح وشتالء

مجمة كمية تربية لمبنات  أ.َ.د ػٍٟ ِحّٛد سّاوح 
لمعموم االنسانية/جامعة 

 الكوفة
استشات١ج١ح اٌتس٠ٛك اٌشش١ك فٟ  12

اٌّصاسف ٚاثش٘ا فٟ تؼض٠ض سظا 

اٌضتائٓ / دساسح تح١ٍ١ٍح فٟ فشٚع 

 ِحافظح وشتالء تؼط اٌّصاسف فٟ

مجمة كمية تربية لمبنات  أ.َ.د ػٍٟ ِحّٛد سّاوح 
لمعموم االنسانية/جامعة 

 الكوفة

ِؼٍف  ءدساسح جذٜٚ التصاد٠ح ال ٔشا 13

 ٌألسّان 
 غير معرف ا.د محمد غالي راىي 

ل١اط ِخاغش اٌسٛق اٌّصشف١ح  14

ٚاثش٘ا ػٍٝ االستمشاس اٌّصشفٟ 

 ٌٍؼشاق

 ِؼشفغ١ش  ا.د محمد غالي راىي 

دٚس االستثّاساخ فٟ تحف١ض  15

االستثّاساخ االجٕث١ح اٌغ١ش ِثاششج فٟ 

 اٌؼشاق 

 غ١ش ِؼشف ا.د محمد غالي راىي 

دٚس اٌسش٠ح اٌّصشف١ح فٟ االداء  16

 اٌّصشفٟ ٌؼ١ٕح ِٓ اٌّصاسف 

مجمة كمية االدارة واالقتصاد  أ.َ.د سٕذط ح١ّذ ِٛسٝ 
 / جامعة الكوفة

ل١اط اٌىفاءج اٌتشغ١ٍ١ح تاستخذاَ    17

إٌسة اٌّا١ٌح ٌؼ١ٕح ِٓ اٌّصاسف 

 اٌؼشال١ح  

   

 غ١ش ِؼشف أ.َ.د سٕذط ح١ّذ ِٛسٝ 

دٚس اٌىفاءج اٌتشغ١ٍ١ح فٟ اٌحذ ِٓ  18

 ِخاغش االىتّاْ

 غ١ش ِؼشف أ.َ.د سٕذط ح١ّذ ِٛسٝ 

ل١اط اٌشّٛي اٌّاٌٟ ٌٍحٙاص  19

 اٌّصشفٟ اٌؼشالٟ

 غ١ش ِؼشف سٕذط ح١ّذ ِٛسٝ  أ.َ.د
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تطٛساخ اٌس١اسح إٌمذ٠ح فٟ اٌؼشاق  20

 ٣١٣٢_٣١٢٢ٌٍفتشج 

 غ١ش ِؼشف أ.َ.د سٕذط ح١ّذ ِٛسٝ 

أػتّاد أّٛرج اٌتص١ٕف االئتّأٟ  21

ٌم١اط ِخاغش اٌتخٍف ػٓ سذاد 

دساسح تح١ٍ١ٍح ٌؼ١ٕح ِٓ -اٌمشٚض

-2010اٌّصاسف اٌؼشال١ح ٌٍّذج )

2020) 

 غ١ش ِؼشف ف١ٍفً د .ػٍٟ ػثذ اال١ِش

.تح١ًٍ اٌسالِح اٌّا١ٌح ٌٍثٕٛن  22

اٌتجاس٠ح فٟ اٌؼشاق ٚفك أّٔٛرج 

CAMEL ( 2020-2010ٌٍّذج.) 

 غ١ش ِؼشف د .ػٍٟ ػثذ اال١ِش ف١ٍفً

دٚس اٌّؼشف١ح اٌّا١ٌح فٟ تؼض٠ض  23

اٌّٛلف اٌّاٌٟ  )دساسح تح١ٍ١ٍح ٌؼ١ٕح 

ِٓ اساتزج و١ٍح االداسج ٚااللتصاد 

 اٌؼٍَٛ جاِؼح اٌىٛفح(.ٚاساتزج و١ٍح 

 غ١ش ِؼشف د .ػٍٟ ػثذ اال١ِش ف١ٍفً

 األ١ٌٚحل١اط فاػ١ٍح اٌسٛق      24

ٚاٌثا٠ٛٔح ػٍٝ ستح١ح ػ١ٕٗ ِٓ 

اٌؼشال١ح اٌتجاس٠حاٌّصاسف   

 غ١ش ِؼشف د. حسٓ وش٠ُ حّضج

 اٌتجاس٠حتم١١ُ اداء اٌّصاسف    25

ِماسٔٗ ت١ٓ ِصاسف  دساسح اٌحى١ِٛح

اٌؼشالٟ اٌتجاسج -اٌشافذ٠ٓ -اٌشش١ذ   

 غ١ش ِؼشف د. حسٓ وش٠ُ حّضج

 اٌّصشف١حتىٌٕٛٛج١ا اٌّؼٍِٛاخ    26

 ٚدٚس٘ا فٟ تحف١ض اٌشّٛي اٌّاٌٟ

 غ١ش ِؼشف د. حسٓ وش٠ُ حّضج

إٌضا٘ح اٌسٍٛو١ح ٚإٌّاخ إٌفسٟ  27

ٚتأث١شّ٘ا فٟ اٌحذ ِٓ اٌتم٠ٛط 

االجتّاػٟ ٌٍّٕظّاخ ِٓ خالي تؼض٠ض 

 سٚاتػ اٌشثىاخ االجتّاػ١ح

 غ١ش ِؼشف د. ص٠ٕة ٘ادٞ ِؼ١ٛف

تأث١ش ١٘ىً اٌم١ُ اٌتٕظ١ّ١ح ػٍٝ ػ١ٍّح  28

 اٌمشاس فٟ اٌّإسساخ اٌّا١ٌح.  اتخار

اٌثحث اٌّستً اٌثأٟ: اٌؼاللح ت١ٓ ل١ُ 

 اٌمشاس اتخارئداسج إٌّظّح ٚػ١ٍّح 

 غ١ش ِؼشف د. ص٠ٕة ٘ادٞ ِؼ١ٛف

فٟ تؼض٠ض  االجتّاػ١حدٚس اٌّسإ١ٌٚح  29

 اٌسّؼح اٌّصشف١ح.

 غ١ش ِؼشف د. ص٠ٕة ٘ادٞ ِؼ١ٛف

اٌّسإ١ٌٚح األخالل١ح ٚأثش٘ا فٟ تؼض٠ض  30

 اٌسّؼح اٌّصشف١ح

 غ١ش ِؼشف د. ص٠ٕة ٘ادٞ ِؼ١ٛف

ػاللح االستشات١ج١اخ اٌتٕافس١ح  31

 اٌٙج١ٕٗ فٟ جزب اٌضتْٛ.

 غ١ش ِؼشف أ.د صفاء تا٠ٗ ِحّذ 

تحم١ك اثش اٌش٠ادج اٌّصشف١ح فٟ  32

 اٌت١ّض اٌتٕظ١ّٟ.

 غ١ش ِؼشف أ.د صفاء تا٠ٗ ِحّذ 

دٚس استشات١ج١اخ اٌتس٠ٛك اٌّصشفٟ  33

 فٟ تحم١ك االستذاِح اٌّصشف١ح.

 غ١ش ِؼشف أ.د صفاء تا٠ٗ ِحّذ 
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اٌم١ادج اٌشؤ٠ٛ٠ح ٚدٚس٘ا فٟ تؼض٠ض  34

 لشاساخ اإلستثّاس اإلستشات١ج١ح

 غ١ش ِؼشف أ.د صفاء تا٠ٗ ِحّذ 

اٌطاٚٞ ِذخً ٌثٕاء ساط اٌسٍٛن  35

دساسح  اٌّاي االجتّاػٟ  ٌٍّٕظّح

فٟ ِطاس إٌجف االششف  -حاٌح

  اٌذٌٟٚ ، 

 أ.د صفاء تا٠ٗ ِحّذ 

 

 أ.َ.د ص٠ٕة ٘ادٞ ِؼ١ٛف 

 غ١ش ِؼشف

ّٔٛرج اٌحٍٛي اٌّصشف١ح األساس١ح  36

(CBS ٚدٚسٖ فٟ تحم١ك االستذاِح )

 اٌّا١ٌح

 

 غ١ش ِؼشف أ.َ..د ػٍٟ ح١ّذ ٕ٘ذٞ 

دٚس االتتىاساخ اٌّا١ٌح ٚفك ّٔٛرج  37

(FinTech فٟ تحس١ٓ جٛدج )

 اٌخذِح اٌّصشف١ح

 غ١ش ِؼشف أ.َ..د ػٍٟ ح١ّذ ٕ٘ذٞ 

دٚس ِٛاصٔح ١٘ىً اٌت٠ًّٛ فٟ ظّاْ  38

 اٌصحح اٌّا١ٌح ٌٍّصاسف اٌؼشال١ح

 غ١ش ِؼشف أ.َ..د ػٍٟ ح١ّذ ٕ٘ذٞ 

39 A Financial behavior 

measurement model to 

evaluate the financial 

markets 

 

 Agris On-line    أ.َ..د ػٍٟ ح١ّذ ٕ٘ذٞ 

Papers in Economics 

and Informatics )  

ػتّاد ّٔٛرج اٌصحح اٌّا١ٌح ٌتحس١ٓ  40

اٌٛالغ اٌّصشفٟ: دساسح تح١ٍ١ٍح ٌؼ١ٕح 

 ِٓ اٌّصاسف اٌؼشال١ح اٌخاصح

 غ١ش ِؼشف أ.َ..د ػٍٟ ح١ّذ ٕ٘ذٞ 

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

 لمكتب المولفة العموم المالية والمصرفية  خطة قسم(: 7)جدول 
 التدريسا عنوان الكتاب ت
 أ.د حسن كريم حمزة   تقييم قرارات االستثمار النظرية والتطبيق    1

 أ.م.د حيدر جواد كاظم
 أ.د حسن كريم حمزة تقييم المشاريع ودراسات الجدوى االقتصادية  2
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 2022-2021 انعهيااألونيت واندراساث خطط انمبول (: 8)

 
  عدد الطمبة الدراسة

 80 األولية
  العميا

 6 الدبموم العالا
 14 الماجستير
 5 الدكتوراه
 105 المجموع

 
 

 2022-2021 لمعام طور االنجاز(: الرسا ل واالطاريح 10)جدول 
 عدد الطمبة الدراسة

 6 الدبموم العالا 
 24 الماجستير
 ال يوجد الدكتوراه
 30 المجموع
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 2022-2021 وورش انعمم هماث انىماييتاحل(: 9)

 

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

 النقاشية
 أسم التدريسي 

 زينب ىادي معيوفد.  11/11/2021 التنمر واثره المدمر   
 د.سندس حميد موسى 

    
دور المخاطر السوقية عمى مالءة رأس المال وفقا  1

 (IIIلمتطمبات لجنة بازل )
االثنين 

6/12/2021  
 رضا صاحب ابو حمد د

دور تكنولوجيا المعمومات المصرفية في  2
المالي ) دراسة حالة القطاع المصرفي  تعزيزالشمول

 العراقي(

الثالثاء 
7/12/2021 

 حسن كريم حمزةد.

اثر التسويق الشعوري في سموك المستيمك الشرائي  3
من خالل بناء الصورة الذىنية عن المصارف لدى 

 الزبائن

الثالثاء 
7/12/2021 

 عمي محمود عمي سماكةد. 

دور الريادة المصرفية القائمة عمى تكنوستراتيجية  4
 المعمومات في تحقيق التميز التنظيمي.

االربعاء 
8/12/2021 

 صفاء تايو محمدد. 

5    
العالقة بين مخاطر السوق ومخاطر السيولة  6

 واثرىما في االستقرار المصرفي
 االحد

12/12/2021 
  محمد غالي راىيد. 

مؤشرات السالمة المالية والدين تحميل العالقة بين  7
دراسة تحميمية لممدة  -العام الداخمي في العراق
2005-2020 

االثنين 
13/12/2021 

 حيدر جواد كاظمد. 

دور المسؤولية االجتماعية في تعزيز السمعة  8
 المصرفية

االثنين 
13/12/2021 

 زينب ىادي معيوفد. 

 حيدر حمودي عميد. االربعاء  المستدامتأثير التوازن المالي في معدل النمو  9
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15/12/2021 
 
 املؤمتزاث وانىدواث انعهميت(: 10)

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

 المتوقع
 أسم التدريسا

ربصٞر عبزؾخ م٘ ّٗب ليٚ اىزعضر 

 اىَرر ٜ 
عبٍعخ  11-12-2021

  ىٞجٞبٍررارٔ 

 ؽٞد  ع٘اة مبظٌ ة.  ً.ت.

ةٗ  اىزط٘ٝت اىؾرمٜ  ٜ   ال 

محبةاد االضبرذح اىغبٍعِٞٞ ٍِ 

  يه َّ٘ ط اىنحبةاد 

14-15/9/2021 

 عبٍعخ ةٕ٘ك 

ة. ليٜ لجد االٍٞر 

  يٞحو

  100نسبة االنجاز= المنجز/ المجموع *
 2022-2021 االستحداحاث(: 11) 

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

 خ ل سنو ماجستير ادارة مصار 
    

 100نسبة االنجاز= المنجز/ المجموع *
 
 
 
 
 
 
 
 املستمزة( أو)اجلديدة  ( انرتلياث انعهميت12)
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 الترقيات العممية المخططة(: 14جدول )
 تاريخ التقديم عم  الترقية الجديدالمقب  المقب الحالا التدريسا ت
 خ ل سنو  استاذ أستاذ مساعد محمد غالا راىا  1
  خ ل سنو استاذ مساعد   مدرس    عما عبد االمير   2
 خ ل سنة ونص  استاذ  استاذ مساعد حيدر جواد كاظم  3

 
 وانتعاون اندويل (: االتفالياث13)

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

 اليوجد زيارة األساتذة األجانب
 اليوجد االيفادات العممية

  جامعة مصراتو ليبيا  المشاركة فا الموتمرات الدولية
 
 وجدث( إن( بزاءاث االخرتاع )14)

 برا ات االختراع(: 16جدول )
 العنوان التدريسا

 اليوجد 
 
 
 
 
 
 
 ( اإلرياد انرتبوي واألوشطت انالصفيت15)
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 التربوي اإلرشادأنشطة (: 17جدول )
 اإلرشادنوع  الشعبة التدريسا ت
 االرشاد التربوي الرابعة المرحمة  حيدر جواد كاظم أ.م.د  1

 االرشاد التربوي المرحمة الثالثة  أ.د رضا صاحب ابو حمد  2

 االرشاد التربوي الرابعةالمرحمة  أ.م.د عما محمود سماكة  3

 االرشاد التربوي الثانية المرحمة  م.عما حسين عنيزة 4

 االرشاد التربوي المرحمة االول   أ.م.د زينب ىادي معيو  5

 االرشاد التربوي المرحمة االول   أ.م.د ماىر ناجا عما 6

 

 2022-2021  األنشطة ال صفية(: 18جدول ) 
 

 تاريخ النشاط المرحمة/ الشعبة/ المجموعة نوع النشاط ت
سوق العراق ل وراق سفرة عممية ال   سفرة عممية  

  المالية 
 - تشرين الثانا 
2021 

شير ديسمبر  المصار  فا محافظة بابل  سفرة عممية  
2021 

زراعة وتنشيط البي ة النظيفة داخل  انشطة زراعية  
  اروقة الكمية 

 2022 –أذار 

تطوعيؤؤةح تبؤؤرع بالؤؤدم  أعمؤؤالكشؤؤفيةح  أعمؤؤالمعؤؤر ح حمؤؤ ت تنظيؤؤ ح  إقامؤؤةمثؤؤل 
 ....الخ.
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 ( اإلستشاراث واندوراث انتدريبيت16)
 اإلستشارات والدورات التدريبية(: 19جدول )

العدد  المحاضرون الف ة المستيدفة عنوان الدورة التدريبية ت
المتوقع 
 لممشاركين

ضغط العمل وادارة وتنظيم   .1
 الوقت

موظفا كمية 
 االدارة واالقتصاد 

 د زينب ىادي معيو 
 د سندس حميد موس  

20 

     
 
 ( املشكالث وانتحدياث انتي تواجه انمسم 17)
 . عدم تناسب القاعات الدراسية مع اعداد الطمبة 1
 لمعممية التعميمية. عدم توفر  بع  المستمزمات الضرورية 2
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 ح١ذس جٛاد واظُ د.َ. ت

 ػعٛا

 .د ِا٘ش ٔاجٟ ػٍٟ أ.َ 

 ػعٛا

  صفاء تا٠ٗ ِحّذ د  أ.

 سئ١سا

 أ.َ.د ػٍٟ ح١ّذ ٕ٘ذٞ 

 ػعٛا
 سٕذط ح١ّذ ِٛسٝ  دأ.َ. 

 ػعٛا

 ِصادلح اٌس١ذ اٌؼ١ّذ


