
 االقتصاد: اوال:نبذة عن قسم

كلٌة االدارة االقتصاد لٌكون احد اهم الدعامات  تأسٌسسس قسم االقتصاد مع بداٌة تأ          

االساسٌة لهذه الكلٌة الولٌدة ، لتساهم فٌما بعد برفد قطاعات االقتصادٌة الحكومٌة والخاصة 

بكفاءات تعمل على تحقٌق عملٌة التنمٌة االقتصادٌة الشاملة لجمٌع مفاصل االقتصاد الوطنً 

 دة معدالت النمو  االقتصادي.الخاصة والعامة وبالشكل الذي ٌسهم فً زٌا

فً علوم  البكالورٌوسٌج وجبات من الخرٌجٌن من حملة تخر اذ ٌعمل هذا القسم على       

تنا على تحقٌق هذا الهدف، التً تمر بها جامع وٌا ولم تثنً الظروف الغٌر طبٌعٌةاالقتصاد سن

 .ت االقتصادٌة المختلفةلسد حاجة محافظتنا من االختصاصات فً مجاال

كما وٌحتوي القسم على الدراسات العلٌا )الماجستٌر والدكتوراه( اذ ساهمت القسم فً         

رفد جامعتنا والقطاعات المختلفة بعدد  من الكفاءات العلمٌة من حملة الماجستٌر فً علوم 

برنامج من طلبة  قبول الوجبة االولى 4102-4102الدراسً االقتصاد  ، وتم فً العام 

 االقتصاد. هللا الوجبة االولى من طلبة الدكتوراه   فً بأذنالدكتوراه لتكون 

  :للدراسات االولٌة المنهاج الدراسً ثانٌا:

 الكور ساتان المنهاج الدراسً فً الدراسات االولٌة فً قسم االقتصاد  هو نظام                

المناهج العلمٌة ، ولٌعمل وفق اسس علمٌة )الفصلً( للمراحل االربعة، لسد كافة المتطلبات 

حدٌثة التً تعمل فً اطارها الجامعات العراقٌة والعربٌة لتغطٌة كافة المفردات الدراسٌة 

، وكما هو مقرر وفق منهاج اللجان العمداء المقرة من قبل وزارة التعلٌم المطلوبة والحدٌثة

 وكما ٌلً:  العالً والبحث العلمً

 

 ول(االالمنهاج الدراسً لقسم االقتصاد. )الكورس 

 

المرحلة 
 االولى

دد ع
 الوحدات

عدد  المرحلة الثانٌة
 الوحدات

عدد  المرحلة الثالثة
 الوحدات

عدد  المرحلة الرابعة
 الوحدات

مبادئ 

 1اقتصاد/
 3 1االقتصاد القٌاسً/ 3 1االقتصاد الكلً/ 3 1االقتصاد الجزئً/ 3

قراءات 

 1اقتصادٌة/
 3 1بحوث عملٌات/ 3 1االقتصاد الدولً/ 2 اقتصادٌات النقود 2

 3 1نظرٌة نقدٌة/ 3 1االقتصاد الرٌاضً/ 2 1احصاء اقتصادي/ 2 العربٌةاللغة 
مبادئ 

 1حاسوب/
تارٌخ الوقائع  2

 االقتصادٌة
 3 اقتصادٌات النفط 2 االقتصاد الزراعً 2

 2 نظم اقتصادٌة 2 اسواق مالٌة  1حسابات القومٌة/ 2 حقوق انسان
اقتصاد الموارد  2 مبادئ االدارة

 البشرٌة
 3 تقٌٌم مشارٌع 2 عامةمالٌة  2

رٌاضٌات   

 1لالقتصادٌٌن/
 2 اصول البحث 2 التخطٌط االقتصادي 2



 

 

 المنهاج الدراسً للكورس الثانً )قسم االقتصاد(

 

 التدرٌسً لقسم االقتصاد: الكادر:ثالثا

كان  سوآءاالمهام المتعلقة به  ٌسً متكامل ٌستطٌع ان ٌقوم بكافةكادر تدرالقسم ٌضم            

 العلٌا ) الماجستٌر والدكتوراه( وكما ٌلً : وافً الدراسات االولٌة 

 االختصاص االسم الثالثً 

 جزئً ورٌاضً رئٌس القسم   فٌحان عطاهللا د. ممدوح  .0

 احصاء مقرر القسم           م. عبد حمد علً  .4

 كلً ونقدٌة أ.د . احمد حسٌن الهٌتً  .3

 وتنمٌة اسالمً أ.د. سعٌد علً محمد  .2

 تخطٌط حضري  أ.د. شهاب حمد شٌحان  .2

 دولً أ.د. علً احمد درج  .6

 نقدٌة وقٌاسً أ.م.د. احمد حسٌن بتال  .7

 دولً أ.م.د. عٌادة سعٌد حسٌن  .8

 صناعً حمٌدأ.م محمد مزعل   .9

 مالٌة م.د عبد الرحمن عبٌد جمعة  .01

 دولً م. د. اٌاد حماد عبد  .00

 اسواق مالٌة د. بالل محمد اسعد  .04

 فكر م. محمد صالح جسام  .03

 دولً م. عمار عبد الهادي شالل  .02

 مالٌة ومصرفٌة م.م جواد شاكر فرٌح  .02

 احصاء م.م ماثل   .06

 مصارف م.م مروان عبد الرسول  .07

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

عدد  المرحلة االولى
 الوحدات

عدد  المرحلة الثانٌة
 الوحدات

عدد  المرحلة الثالثة
 الوحدات

عدد  المرحلة الرابعة
 الوحدات

 3 2االقتصاد القٌاسً/ 3 2االقتصاد الكلً/ 3 2االقتصاد الجزئً / 3 2مبادئ اقتصاد/

 3 2بحوث عملٌات/ 3 2االقتصاد الدولً/ 2 اقتصادٌات المصارف 2 2قراءات اقتصادٌة/

 3 2نقدٌة/ نظرٌة 3 2االقتصاد الرٌاضً/ 2 2االحصاء االقتصادي/ 3 مبادئ محاسبة

 3 سٌاسات النفطٌة 3 التنمٌة االقتصادٌة 2 2الرٌاضٌات لالقتصادٌٌن/ 3 مبادئ احصاء

 3 تقٌٌم اداء 2 االقتصاد الصناعً  تارٌخ الفكر االقتصادي 2 مبادئ الرٌاضٌات

تطبٌق حاسوب 

office 
 2 بحث تخرج 2 اقتصادٌات البٌئة 2 2الحسابات القومٌة/ 2



 :الدراسات االولٌة :بعارا    

تمت مباشرة طلبتنا فً موقعً الدراسة فً  4107-4106فً بداٌة العام الدراسً 

موقع الجامعة الرئٌسً فً مدٌنة الرمادي وفً موقع الجامعة البدٌل فً مدٌنة بغداد 

فً قسم االقتصاد  المباشرٌن فً كلٌة الطب البٌطري، وكانت اعداد الطلبة

 حٌة والمسائٌة هً كما موضحة فً الجدول ادناه:وللدراستٌن الصبا

 

 المرحلة القسم

 عدد الطلبة المباشرٌن فً موقع بغداد  عدد الطلبة المباشرٌن فً موقع الرمادي

 المجموع االناث الذكور المجموع االناث الذكور المجموع

 االقتصاد

 107 19 2 17 88 20 68 االولى/ صباحً

 27 5 0 5 22 10 12 االولى/مسائً

 105 33 3 30 72 11 61 الثانٌة/صباحً

 24 13 3 10 11 5 6 الثانٌة/ مسائً

 85 37 5 32 48 3 45 الثالثة/صباحً

 10 5 1 4 5 0 5 الثالثة/مسائً

 85 35 5 30 50 8 42 الرابعة/ صباحً

 4 4 1 3 0 0 0 الرابعة / مسائً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فً كال الموقعٌن  4107-4106االول للعام الدراسً وتمت امتحانات نهاٌة الكورس 

وكانت اعداد الطلبة المباشرٌن ونتائجهم للمراحل االربعة فً الدراسات الصباحٌة  

 هً كما موضحة فً الشكل ادناه :

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المشاركٌن  المرحلة

 باالمتحان

عدد  عدد الناجحٌن

 الراسبٌن

 نسبة النجاح

 %36 63 36 99 المرحلة االولى

 %43 57 43 111 المرحلة الثانٌة

 %31 55 25 81 المرحلة الثالثة

 %52 41 44 84 المرحلة الرابعة



الكورس  4107-4106اما الدراسات المسائٌة فقد تم اجراء امتحانات النهائٌة  للعام الدراسً 

االول اسوة بزمالئهم من طلبة الدراسات الصباحٌة، وكانت اعداد الطلبة المباشرٌن والممتحنٌن 

 ونتائجهم موضحة فً الجدول ادناه: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

المشاركٌن  المرحلة

 باالمتحان

عدد  عدد الناجحٌن

 الراسبٌن

 نسبة النجاح

 %32 19 9 28 المرحلة االولى

 %17 19 4 23 المرحلة الثانٌة

 %1 11 1 11 المرحلة الثالثة

 %111 1 3 3 المرحلة الرابعة


