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 :  قسم ادارة االعمال نبذة عن 

وهسسسن مسسسن اقسسس    1993فسسسي كليسسسة شسسسط العسسسرب الجامعسسسة سسسس ة  قسسسسم ادارة االعمسسسالتأسسسس  

فسسي الجامعسساه االهليسسة علسسا مسسستني العسسراسم حتسسرأ  القسسسم  اليسسا  ادارة االعمسسالأقسسسا  ا

( وححاضسسر فيسسب نمبسسة مسسن األسسساتذة االك سسا   محمسس  عبسسند  سساهرالسس كتنر  متمسسر )األسسستاا ال

 السسسط و البسسسة حتلقسسسن   391عسسس د الةلبسسسة فسسسي القسسسسم فسسسي السسسس ة ال راسسسسية الحاليسسسة  حبلسسس 

ة السسسستقبال الةلبسسسة والمسسس ودة هيسسسأالمحاضسسسراه العلميسسسة فسسسي عسسس د مسسسن القاعسسساه ال بيسسسرة الم

الع حسسس  مسسسن األقسسسسا  الح نميسسسة  قسسسسم ادارة االعمسسسالبأ سسس ل النسسسساعل التعليميسسسة  ح سسساهي 

  علا مستني العراس

 قسم ادارة االعمال رؤحة 

ادارة االعمالحسعا         الجامعة الا ا  حشغل مرك اً مرمنقاً وم انة متمي ة بين    قسم  العرب  في كلية شط 

من خالل تق حم أرقا سبل التعليم والبحث العلمي في المجال والك    مالعراقيةفي الجامعاه    اقسا  إدارة االعمال

الجامعاه وال لياه  رؤحة كلية شط العرب الجامعة وسعيها ال ؤوب الا أخذ م ا  راع  بين  مسترش اً ب  م   االداري

 الح نمية واألهلية علا الصعي حن المحلي  وال ولي   

 قسم ادارة االعمال رسالة 

متمي ة من خالل تهيئة برنامج    ادارحةعلا إع اد كنادر  في كلية شط العرب الجامعة    قسم ادارة االعمالعمل  ح     

    اع اد ال نادر في مجال رحادة االعمال وخاصة في مجال    مقسم ادارة االعمالدراسي عالي الجندة ل ل من حلتحق ب

و  حثة في مجال    مت نعةو رح برامج أكادحمية متمصصة  عن  رحق    المعرفة هي السبيل في الرحادةرسالت ا  و

في خلق  اض اه االعمال وت نحن  االهتما  بالبحنل القاعمة علا االبت ار واإلب اع    نف ال ع وهذا     إدارة االعمال

لها الم اسبة  من  ب  الكو  مالبيئة  كنادر  إع اد  إلا  ته ف  التي  الجامعة  العرب  شط  كلية  رسالة  مع  حتال    ما 

  مل المسؤولية في المجتمع العراقي    علا ت ن  قادرةالمرحجين في شتا المجااله 

  قسم ادارة االعمال أه اف 

 الا تحقيق األه اف االتية: قسم ادارة االعمال حسعا  ❖

 

في    1 العلمي  البحث  اال التشجيع  والعملي   بجانبية   دارحةمجااله  الا  ال ظري  االعمال تةنحر    سعيا    إدارة 

  من خاللها  وخ مة المجتمع

الت رح  من خالل تنفير ال وراه الت رحبية الممتل ة داخل وخارج العراس  ت مية مهاراه أع ا  هيئة    2

لغرض اكسابهم ب ل ما هن ج ح  في مجال  راعق الت رح  واستم ا  ا  ل تق ياه التعليم بما حسهم في  

 تحقيق الجندة في الت رح   



 راساه البحنل في  دعم وتشجيع أع ا  هيئة الت رح  لح نر المؤتمراه وال  واه العلمية واجرا  ال  3

  قل إدارة األعمال   

الجامعاه الح نمية واالهلية والهيئاه  كذلك  واألخري  تنثيق الروابط الثقافية والعلمية مع اقسا  ال لية    4

  قسم ادارة االعمالوخاصة األقسا  الم اظرة لالعلمية العربية والعالمية 

 المر لة الثالثة من خالل الت رحط الصي ي عملية لةلبة المشاه اه التةبيقاه وال تحقيق  5

تق حم دوراه واستشاراه ل افة دواعر ال ولة وفي ممتلف االختصاصاه من اجل ال هنض بناقع تلك     6

 ال واعر كن  كلية شط العرب وج ه من اجل خ مة المجتمع  

  بش ل مستمر القسم و لبتب وخرحجيب تحقيق التناصل بين   7

 

 : االعمال قسم ادارة م خاله 

ومع اله   القبنل  م خاله  العلمي   والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تص رها  التي  المرك ي  القبنل  تح د ضنابط 

, والتي حجط أ  ح ن  الةالط المتق   ل راسة  اصل علا شهادة إدارة االعمال  الح ود ال نيا للتق حم ل راسة  

  صراالتجاري ل رع االدارة وادحة ال رع العلمي أواألدبي األع ا

 قسم ادارة االعمال الحصيلة التعليمية ل 

لمرحج   التعليمية  الحصيلة  االعمالتتمثل  ادارة  من    قسم  بمجمنعة  س ناه  اربع  البالغة  ال راسة  فترة  خالل 

والمهاراه   المعارفتتمثل باهم  م وهذه الممرجاه  لم ح المرحج شهادة الب لنرحن الممرجاه التعليمية الالزمة  

باساسياه  ا  حلم الةالط  ع   تمرجبم  يث    والقيم األساسية التي حجط ا  ح تسبها  الط برنامج الب النرحن 

 تق ية المعلنماه في عملب للنصنل الا ك احة في ال هم  مع الربط مع ومها  الم حر الجي  من وظاعف

 :قسم ادارة االعمال خرحجن 

 العا  ال راسي ال ورة 
 المرحجين ع د 

 

 العا  ال راسي ال ورة 
 ع د المرحجين 

ي ي يمساع صباح   يمساع صباح 

1 1996-1997 57  14 2009-2010 38 53 

2 1997-1998 62  15 2010-2011 52 41 

3 1998-1999 77  16 2011-2012 81 68 

4 1999-2000 63  17 2012-2013 58 60 

5 2000-2001 20  18 2013-2014 113 57 

6 2001-2002 64  19 2014-2015 65 56 

7 2002-2003 42  20 2015-2016 117 58 

8 2003-2004 31  21 2016-2017 81 33 

9 2004-2005 52  22 2017-2018 137 55 

10 2005-2006 47  23 2018-2019 64 35 



ادارة االعمالخرج   ال راسي )  26  قسم  العا   ( وكما مبين في  2021/2022دورة  من تأرحخ تأسيسب ولغاحة 

 :الج ول أدناه

 

 قسم ادارة االعمال ب احة 

 ج  أً من الةابق األول لب احة ال لية وتحتني ب احة القسم  الم شأه التالية:  قسم ادارة االعمالحشغل 

 م تط رعاسة القسم والس رتارحة -1

 م تط مقرر القسم -2

 1غرف الت رحسيين ع د -3

 غرفة اللج ة االمتحانية للقسم -4

   لقا  المحاضراه االل ترونيةخاص با استندحن و  ة التعليم االل تروني -5

 ممتبر للحاسنب  -6

 الط( م ودة  بنساعل تعليمية   حثة وكما   550قاعاه دراسية بةاقة استيعابية كلية تق ر ب ) خم  -7

 مبين في الج ول:

 ه
رقم 

 القاعة

الةاقة 

 األستيعابية 
 ه المر لة 

رقم 

 القاعة

الةاقة 

 األستيعابية 
 المر لة 

 الثالثة  80 25 4  150 22 1

 الرابعة 80 26 5  80 23 2

     الثانية  80 24 3

 

   2022/ 2021 لبة القسم للعا  ال راسي 

ً   337)    2021/2022للعا  ال راسي    قسم ادارة االعمالحبل  ع د  الب   لل راسة الصبا ية (  205)  و البة,  (  البا

 راسية لل راستين الصبا ية والمساعية كما مبين  المرا ل  ال(  الباً لل راسة المساعية منزعين علا  132  )  و

 الج ول أدناه:في 

 ال راسة المساعية ال راسة الصبا ية

 ع د الةلبة المر لة  ع د الةلبة المر لة 

 - األولا - األولا

 84 الثانية 52 الثانية

 19 الثالثة  78 الثالثة 

 29 الرابعة  75 الرابعة 

 132 المجمنع 205 المجمنع

 

 

 

11 2006-2007 44  24 2019-2020 85 47 

12 2007-2008 32 25 25 2020-2021 80 19 

13 2008-2009 33 23     



 

 

 

 منزعة  سط المرا ل ال راسية قسم ادارة االعمال الم اهج ال راسية ل 

 األولاالمر لة 

 ال نر  االول

يعدديالموضوعيالمادةييت

 Principles of Business Administration (1)  3 (1) مبادئ إدارة االعمال 1
 Principles of Economics (1) 2 (1) مبادئ االقتصاد  2

 Principles of Accounting (1) 3 (1) مبادئ المحاسبة 3

 Microsoft Office (1) 2  (1) حاسوب 4

 Mathematics for Business 3 الرياضيات إلدارة االعمال 5

 Arabic Language 2 لغة عربية 6

7 Eقراءات إدارية  English Readings in Business 2 

ية 8  English Language 2  اللغة اإلنكلب  
 19 عدد الوحدات

 

 الثانيال نر   

 عدد الموضوع  المادة ت

 Principles of  Business  Administration (2) 3 (2) مبادئ إدارة اعمال 1

 Principles of  Economics (2) 3 (2) مبادئ االقتصاد 2

 Principles of  Accounting (2) 3 (2) مبادئ المحاسبة 3
 Microsoft Office (2) 2  (2) حاسوب 4

 Statistics for Business  3 اإلحصاء إلدارة االعمال  5

 Human Rights & Democracy  2 حقوق وحريات 6

 E Commercial corresponding in English 2-مراسالت تجارية 7

    

 18 عدد الوحدات
 

 

 



 

 

 المر لة الثانية

 ال نر  االول

يعدديالموضوعيالمادةييت

 Marketing Management 3 إدارة تسويق  1

ية 2  Human Resources Management 3 إدارة الموارد البشر
 Organization Theory 3 نظرية منظمة 3

 Intermediate Accounting 2 المحاسبة المتوسطة  4

 The Commercial Law 3 تجاري قانون الال 5

 Inventory Management 2 المواد والمخازن إدارة 6

7 
تطبيقات ادارية مكتبية  

 الحاسوب  باستخدام 
Business Spreadsheet by Microsoft Excel 
in English 

2 

    

 18 عدد الوحدات
 

 الثانيال نر   

 عدد الموضوع  المادة ت

 Marketing Research 2 بحوث تسويق 1
 Intellectual Capital Management 2 إدارة رأس المال الفكري  2

 Organizational Behavior 3 السلوك التنظيمي  3

 Financial Accounting 2 المحاسبة المالية 4

ونية  5  Electronic Commercial 2 التجارة االليكبر

 Logistic Management 2 إدارة اإلمدادات  6

7 
تطبيقات ادارية متقدمة مكتبية  

 باستخدام الحاسوب 
Advanced Business Spreadsheet by          
Microsoft Excel in English 

2 

ية 8  English Language 2 اللغة اإلنكلب  

 17 عدد الوحدات
 

 

 

 



 

 

 المر لة الثالثة

 ال نر  االول

 عدد الموضوع  المادة ت

 Financial Management (1) 3 (1) الماليةاإلدارة  1

اتيجياإلدارة  2  Strategic Management 3 ةاالسبر
 Banking Management  3 المصارفإدارة  3

 Cost Accounting (1) 3 (1)  محاسبة تكاليف 4

 Operational Research 2 بحوث عمليات 5

 Project  Management  3 إدارة المشاري    ع 6

 Business Economics 2 االعمال   اقتصاديات 7

    

 19 عدد الوحدات
 

 الثانيال نر   

 عدد الموضوع  المادة ت

 Financial Management (2) 3 (2المالية ) اإلدارة 1

ي  التفكب   2 اتيجر  Strategic Thinking 2 االسبر

 Insurance Management 3 التأمي    إدارة 3

 QSB Quantitative system Business (QSB) 2نظام األعمال الكمي  4

 Cost Accounting (2) 3 (   2)  محاسبة تكاليف 5

6 
 المشاري    عتطبيقات إدارة 

 باستخدام الحاسوب  
Microsoft Project  Management 2 

 Feasibility Study 2 دراسات الجدوى   7

ية   8  English Language 2 اللغة اإلنكلب  
 19 عدد الوحدات

 

 

 

 

 



 

 

 المر لة الرابعة

 ال نر  االول

 عدد الموضوع  المادة ت

 Operations & Production Management  3 إدارة االنتاج والعمليات  1

 International Business Management  3 إدارة االعمال الدولية  2
 Management Information Technology  3 اإلدارية تكنلوجيا المعلومات  3

4 
اهج واخالقيات البحث  من

 العلمي 
Research Methodologies Approaches  

2 

 Governmental Contracts Management  2 إدارة العقود الحكومية  5
 Risk Management  2 خاطرالم  إدارة 6

ية   7  English Language 2 اللغة اإلنكلب  

    

 17 عدد الوحدات
 

 الثانيال نر   

 عدد الموضوع  المادة ت

 Quality Management  3 إدارة الجودة  1
 Knowledge Management  3 إدارة المعرفة 2

كات 3  Corporate Governance  2 حوكمة الشر

وع بحث التخرج  4  Graduate Project  1 مشر

 Negotiations Management   2 إدارة التفاوض 5

 Investment Portfolio Management  3 إدارة المحفظة االستثمارية 6

    

    
 14 عدد الوحدات

 

 

 

 



 

 

  سط الساعاه ال راسية المناد ال راسية منزعة علا أع ا  الهيئة الت رحسية 

 المرحلة االولى 

 الكورس االول 

 

 الكورس الثاني 

 المادة الدراسية  ت
عدد  

 المادة الدراسية  ت اسم التدريسي الساعات 
عدد  

 اسم التدريسي الساعات 

 3 ( 2مبـــادئ االقتصاد  ) 1 أ.د.محمد عبود طاهر 2 اللغة االنكليزية  1
أ.د.عامر جميل  

 عبدالحسين 

 احمد علي احمد ا.م.د.  E 2 مراسالت تجارية /   2 أ.د.عامر جميل عبدالحسين 2 ( 1مبادئ االقتصاد   )  2

 أ.م. عبد هللا كاظم محمد  2 الحقوق والحريات  3 احمد علي احمد ا.م.د.  E 2 قراءات ادارية / 3

 3 ( 1إدارة األعمال )مبــــادئ  4
د. زين العابدين جاسم 

 محمد 
 3 ( 2مبــــادئ إدارة األعمال ) 4

د. زين العابدين جاسم 
 محمد 

 ( 1حاسوب  ) 5
 1نظري
 2عملي

 ( 2حاسوب  ) 5 م.م.خالد عبد الجبار صبر
 1نظري
 2عملي

م.م. خالد عبد الجبار 
 صبر

 م.م. مصطفى طه ياسين 3 االحصاء إلدارة االعمال  6 ياسينم.م.مصطفى طه  3 االعمال  إلدارةالرياضيات  6

 د. عبدالحسين برغش 2 اللغة العربية  7
7 

 3 ( 2مبـــادئ المحاسبة  )
د. عبد الكريم عبد  ا.م.
 الغني 

    د. عبد الكريم عبد الغني ا.م. 3 ( 1المحاسبة المالية  )  8

 

  المرحلة الثانية

 الكورس االول 

 

 الثاني الكورس 

 المادة الدراسية ت
عدد  

 الساعات 
 المادة الدراسية ت اسم التدريسي 

عدد  
 الساعات 

 اسم التدريسي 

 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  2 المحاسبة المالية  1 م. عباس فاضل  2 المحاسبة المتوسطة 1

 أ.م.د. خليل ابراهيم عيسى  2 ادارة االمدادات  2 أ.م.د. خليل ابراهيم عيسى  2 ادارة المواد والمخازن 2

 3 إدارة تسويق  3
د. زين العابدين جاسم 

 محمد 
 احمد علي احمد ا.م.د.  2 اللغة االنكليزية  3

 الحاسوب 4
 1نظري
 2عملي

 2 بحوث تسويق  4 م.م. خالد عبد الجبار صبر
د. زين العابدين جاسم 

 محمد 

 الحاسوب 5 الجزائريأ.م.د. نزار هاشم  3 إدارة الموارد البشرية  5
 1نظري
 2عملي

 م.م. خالد عبد الجبار صبر

 أ.د. عامر جميل عبدالحسين 2 ادارة راس المال الفكري 6 أ.م. عبد هللا كاظم محمد  3 نظرية منظمة  6

 احمد علي احمد ا.م.د.  3 القانون التجاري 7

 أ.م. عبد هللا كاظم محمد  3 السلوك التنظيمي  7

 أ.د. محمد عبود طاهر 2 االلكترونية تجارة  8

 

  المرحلة الثالثة

 الكورس االول 
   

 الكورس الثاني 

 المادة الدراسية ت
عدد  

 الساعات 
 المادة الدراسية ت اسم التدريسي 

عدد  
 الساعات 

 اسم التدريسي 



 محسن منصورأ.د.  طاهر  2 التفكير االستراتيجي 1 أ.د.  طاهر محسن منصور 3 ادارة االستراتيجية  1

 بحوث عمليات  2
 1نظري
 2عملي

 2 أ.د. محمد عبود طاهر
النظام الكمي لألعمال  

QSB 
 أ.د. محمد عبود طاهر 2

 أ.د. عامر جميل عبدالحسين 2 دراسات جدوى 3 أ.د. عامر جميل عبدالحسين 2 اقتصاديات االعمال  3

 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  3 ( 2مالية )ادارة  4 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  3 ( 1ادارة مالية ) 4

 أ.م.د. خليل ابراهيم عيسى  3 ادارة التأمين   5 أ.م.د. خليل ابراهيم عيسى  3 ادارة مصارف 5

 أ.م. عبد هللا كاظم محمد  2 اللغة االنكليزية  6 أ.م. عبد هللا كاظم محمد  3 ادارة مشاريع  6

 3 ( 1محاسبة تكاليف ) 7
ا.م.د. عالء الدين عبد  

 الوهاب 
 م. عباس فاضل  3 (2محاسبة كلفة ) 7

 8 احمد علي احمد ا.م.د.  E  2قراءات ادارية / 8
تطبيقات ادارة المشاريع  

 باستخدام الحاسوب 
 م.م. مصطفى طه ياسين 2

 

  المرحلة الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكورس االول 

 

 الكورس الثاني 

 المادة الدراسية ت
عدد  

 الساعات 
 الدراسيةالمادة  ت اسم التدريسي 

عدد  
 الساعات 

 اسم التدريسي 

 أ.د. محمد عبود طاهر 2 حوكمة الشركات  1 أ.د. محمد عبود طاهر 3 تكنلوجيا المعلومات االدارية  1

 أ.م.د. خليل ابراهيم عيسى  3 إدارة المعرفة  2 أ.م.د. نزار هاشم الجزائري 2 إدارة العقود الحكومية  2

 3 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  3 والعمليات إدارة االنتاج  3
إدارة المحفظة  

 االستثمارية 
 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  3

4 
اهج واخالقيات البحث  من

 العلمي 
 أ.م. عبد هللا كاظم محمد  3 إدارة الجودة  4 أ.م.د. خليل ابراهيم عيسى  2

 أ.م. عبد هللا كاظم محمد  2 ادارة المخاطر  5

 2 إدارة التفاوض  5
زين العابدين جاسم د. 

 محمد 
 3 إدارة االعمال الدولية 6

د. زين العابدين جاسم 
 محمد 

 أ.م.د. عقيل محمد  2 اللغة االنكليزية  7



 

 

  قسم ادارة االعمال هي لية 

 مجل  القسم  -1

 الصفة  االسم الثالثي اللقب العلمي  ت 

 القسم رئيس  د. محمد عبود طاهر أستاذ متمرس  1

 العميد د. طاهر محسن منصور استاذ 2

 رئيس لجنة الترقيات  د. عامر جميل عبد الحسين استاذ 3

 عضوا د. نزار هاشم الجزائري  أستاذ مساعد  4

 عضوا د. هاني جمعة فاضل أستاذ مساعد  5

 عضوا د. احمد علي احمد أستاذ مساعد  6

 عضوا د. خليل عيسى ابراهيم أستاذ مساعد  7

 عضوا ا.م. عبد هللا كاظم أستاذ مساعد  8

 مقرر القسم  د. زين العبدين جاسم مدرس 9

 عضوا م.م. خالد عبدالجبار  مدرس مساعد 10

 عضوا م.م. مصطفى طه ياسين مدرس مساعد 11

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المالك الت رحسي  -2

( من  حتألف  للقسم  الت رح   في    ت رحسي(  11المالك  مبين  الشهادة مص  ين  سط  الج ول    وكما 

 العلمية     ة رجالختصاص وألوا

 

 

ــ سـدريــــالت ت   ادةـــــالشه يــ
الدرجة  

 العلمية 

االختصاص 

 العام 
 الدقيق اصصـاالخت

 دكتوراه د. محمد عبود طاهر 1
أستاذ  

 متمرس
 بحوث عمليات  إدارة أعمال 

 استراتيجيةدارة  إ إدارة أعمال  استاذ دكتوراه د. طاهر محسن منصور 2

3 
د. عامر جميل عبد 

 الحسين
 اقتصاد صناعي اقتصاد استاذ دكتوراه

 دكتوراه د. نزار هاشم الجزائري  4
أستاذ  

 مساعد
 ادارة موارد بشرية إدارة أعمال 

 دكتوراه د. هاني جمعة فاضل 5
أستاذ  

 مساعد
 استراتيجيةدارة  إ ادارة اعمال 

 دكتوراه د. احمد علي احمد 6
أستاذ  

 مساعد
 إدارة عمليات  إدارة أعمال 

 دكتوراه د. خليل عيسى ابراهيم 7
أستاذ  

 مساعد
 ادارة االمدادات  إدارة أعمال 

 ماجستير ا.م. عبد هللا كاظم 8
أستاذ  

 مساعد
 نظرية المنظمة إدارة أعمال 

 سلوك تنظيمي إدارة إعمال  مدرس دكتوراه د. زين العبدين جاسم 9

 ماجستير صبر  عبدالجبارم.م. خالد  10
مدرس  

 مساعد
 اتصاالت  فيزياء 

 ماجستير م.م. مصطفى طه ياسين 11
مدرس  

 مساعد
 الهندسة الجبرية رياضيات 



 

 

 المالك األداري وال  ي والم مي 

انجاز جميع االعمال المناطة  لغرض قسم ادارة االعمالتوزع المهام الوظيفية واالدارية للكادر االداري في 

 بهم لضمان سير العمل االداري ويضم الكادر االداري في القسم كل من : 

 المها  النظي ية المسما النظي ي الشهادة  أسم المنظف  ه 

 

1 

   ب النرحن ايمان عدنان نجم 

إدارة  

 االعمال

سكرتارية قسم 
 إدارة األعمال

 استال  البرح   -1

مسك سجل االقسا  ال راسية -2

 ومتابعة االقسا     

مسؤول عن قاع ة البياناه   -3

باالشتراك مع مقرر القسم والت سيق  

 مع شؤو  الةلبة بذلك  

متابعة تأحي اه الةلبب المستمرحن   -4

 بال وا  الرتبا ها باالقسا  ال راسية  

تابعة ا تياجاه القاعاه حنمياً  م-5

 ولن ة االعالناه   

ت  حل الغياباه في السجاله  --6

المساعية   ولل راسة الصبا ية 

 واص ار الت بيهاه واالنذاراه 

 

 

 

2 

  محمد روائل عبد األمي

   ب النرحن

 زراعة

 

سكرتارية قسم 
 إدارة األعمال

 

 )باألسما (  اللجا  المش لة في القسم

   االمتحانيةاللج ة   1

 

 اللج ة العلمية     2

 المالحظات  م التدريسيـــــاس ت

 رئيسا   ا.د. محمد عبود طاهر  1

 الدراسات المــرحلـــــــــة اللقب العلمي اســـــم التدريسي ت

 ) الصباحية ، المسائية ( رئيس اللجنة  أستاذ متمرس   ا.د. محمد عبود طاهر  1

 ) الصباحية ، المسائية ( مسؤوالً عن المرحلة الرابعة  أستاذ مساعد  ا.م.عبد هللا كاظم محمد  2

 ) الصباحية ، المسائية ( مسؤوالً عن المرحلة الثانية    مدرس  د. زين العابدين جاسم محمد  3

 الصباحية ، المسائية ()    الثالثة مسؤوالً عن المرحلة  مدرس مساعد  م.م. خالد عبدالجبار صبر  4

 ) الصباحية ، المسائية ( عضواً  مدرس مساعد  م.م. مصطفى طه ياسين 5



  أ.د.عامر جميل عبد الحسين 2

  نزار هاشم الجزائري  .أ.م.د 3

 مقررا   أ.م.د.هاني فاضل الشاوي 4

  أ.م.د. خليل ابراهيم عيسى 5

 

 لج ة اإلرشاد التربني   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لج ة التعليم المستمر والت رحط الصي ي    4

 

 

 

 

 

 

 

 لج ة متابعة مشارحع التمرج  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ رحلــالم اللقب العلمي م التدريسيـــــاس ت  ةـــــــ

 رئيس اللجنة أستاذ متمرس  محمد عبود طاهر  ا.د. 1

 المرحلة الثالثة مسؤوال  عن  أستاذ مساعد  أ.م.د.هاني فاضل الشاوي 2

 الثانية  المرحلةمسؤوال  عن  مساعد أستاذ  د. خليل إبراهيم عيسىأ.م. 3

 الرابعة المرحلةمسؤوال  عن  أستاذ مساعد  ا.م.عبد هللا كاظم محمد 4

 األولى  المرحلةمسؤوال  عن  مدرس  د. زين العابدين جاسم محمد  5

 اللقب العلمي م التدريسيـــــاس ت

 مدرس  د. زين العابدين جاسم محمد  1

 مدرس مساعد  م.م. خالد عبدالجبار صبر  2

 اللقب العلمي م التدريسيـــــاس ت

 أستاذ مساعد  أ.م.د.هاني فاضل الشاوي 1

 مساعد أستاذ  د. خليل إبراهيم عيسىأ.م. 2



 

 

 

 : تةنحر الم اهج ال راسية ا سسسة علسسرفسسسشسسة المسسسج سسالل  6

 

يم لجميع المواد الدراسية للقسم وتقد علميةدراسة المفردات الل لجنة المشرفة على متابعة المناهج الدراسيةتقوم ال

ومتابعة المستجدات والقرارات الواردة عن اجتماعات اللجنة القطاعية لقسم ادارة  المقترحات بشأن تطوير المناهج

 :االعمال ، وتتألف عضوية هذه اللجنة من السادة التدريسيين المدرجة اسماؤهم في ادناه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الحلقاه ال قاشية في قسم ادارة االعمالا سسسة علسسرفسسسشسسة المسسسج سسللا  7
 

المشرفة على الحلقات النقاشية بتحضير كافة مستلزماتها من متابعة مواعيد انعقادها و وتوزيع النسخ  تقوم اللجنة 

يتضمن ملخص حول   تقرير يرفع إلى رئاسة القسم الخاصة بالمادة العلمية على المدعوين لحضور الحلقة واعداد 

تتألف عضوية هذه اللجنة من السادة التدريسيين بشأنها و  القرارات المناسبة التخاذللمتابعة مجريات الحلقة العلمية 

 المدرجة اسماؤهم في ادناه :

 

 

 

 

 

 

  ال راسية ومتابعة ال تاعج االمتحاناه ال صلية  المناد  م رداه  ا متابعة انجازسسس ة علسسرفسسسشسسة المسسسج سسالل  8

 : في قسم إدارة األعمال

 

  أدناه في  أسماؤهمتتألف عضوية هذه اللجنة من السادة التدريسيين المدرجة 

 م التدريسيـــــاس ت

 أ.د.عامر جميل عبد الحسين 1

 نزار هاشم الجزائري  .أ.م.د 2

 أ.م.د.هاني فاضل الشاوي 3

 أ.م.عبدهللا كاظم محمد 4

 د. زين العابدين جاسم محمد  5

 م التدريسيـــــاس ت

 خليل إبراهيم عيسى ا.م.د.  1

 م التدريسيـــــاس ت



 

 

 

 

 

 

 قسم ادارة االعمال:  ةلبةالبياناه لا  قاع ة سسسعل ةسسرفسسسشسسة المسسسج سسالل  9

 

الطلبة مثل  شؤون الطلبة وتأشير التغيرات التي تطرأ علىمع   قسمة التدقيق قاعدة البيانات لطلب و متابعةبتقوم اللجنة 

عضوية هذه اللجنة من  وتتألف   , القوائم االلكترونية( , الهويات,االقساط في سجالت )الغياب  النقل والفصل وغيرها

 السادة المدرجة اسماؤهم في ادناه :

 

 

 

 

 :متابعة وتةنحر المرحجينا  سسسة علسسرف سسسشسسة المسسسج سسالل   10

 

 

 

 

 

 

 

 : متابعة وتةنحر المنقع االل تروني للقسم وال شر والتروحج ا  سسسة علسسرفسسسشسسة المسسسج سسالل  11

 أ.م.د.هاني فاضل الشاوي 1

 د. زين العابدين جاسم محمد  2

 م التدريسيـــــاس ت

 زين العابدين جاسم محمدم.د.  1

 خالد عبد الجبار صبر م.م.  2

 م التدريسيـــــاس ت

 ا.د. محمد عبود طاهر  1

 أ.د.عامر جميل عبد الحسين 2

 أ.م.د.هاني فاضل الشاوي 3

 د. زين العابدين جاسم محمد م. 4

 م.م. مصطفى طه ياسين 5

 م التدريسيـــــاس ت

 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  1

 خليل إبراهيم عيسى ا.م.د.  2



 

 

 

 

 

 

 

 

 :لج ة ان با  الةلبة في القسم   12

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 إنجازاه القسم:

 الجانط اإلداري •

 

 م ح الت رحسيين االجازاه االعتيادحة التي حستحقننها بحسط القنانين وال نابط ال افذة   1

 م ح المنظ ين والعمال االجازاه االعتيادحة التي حستحقننها بحسط القنانين وال نابط ال افذة      2

 المتمي      التنصية تنجيب كتط الش ر والتق حر لم تسبي القسم وكذلك لمن هم من خارجب في  االه االدا   3

 التنصية بم ح ال مااله واالجازاه ال راسية لم تسبي القسم     4

تميلب مصلحة القسم العلمية واص ار االوامر االدارحة   تنزحع الناجباه علا م تسبي القسم علا وفق ما  5

 بذلك    

 دعنة مجل  القسم لالنعقاد في جلساه استث اعية ع   ال رورة     6

بسبط الغياب لمن حتجاوز ال سبة المسمنح بها من  لبة القسم وفق  التنصية باص ار قراراه ال صل    7

 التعليماه ال افذة    

 م.م. مصطفى طه ياسين 3

 م التدريسيـــــاس ت

 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  1

 العابدين جاسم محمد د. زين  2

 ممثل الهيئة القانونية   3



 اص ار اوامر الت بيب ورسنب الةلبة بالغياباه أو ع   تقصيرهم وممال تهم لالنظمة والتعليماه     8

المارجيين  9 المحاضرحن  او  الم تسبين  قبل  من  المحاضراه  بالقا   الماصة  االدارحة  االوامر  )    اص ار 

ت قيقها علا وفق االوامر  الماصة بها مع  او االستماراه  السجاله  ال لية ( وفتح  بالت سيق مع عمادة 

االدارحة الصادرة بشأنها ومتابعة صرف اجنرها من قبل امانة القسم بالت سيق مع القسم المالي في ال لية 

  

 

 الجانط العلمي •

اللقا     1 المارجيين  المحاضرحن  علا  الاست افة  مح دة  منضنعاه  في  واقتراح  المحاضراه  ةلبة 

 الم افاه الم اسبة وعلا وفق ال نابط المالية   

 مجل  ال لية فيما حتعلق بالقسم  راه  ت  يذ قرا  2

 الةلبة   ادارة القسم من ال نا ي العلمية واالدارحة والتربنحة والثقافية والمالية وال  ية وشؤو    3

 االشراف علا سير الت رح   واساليبب و قيا  اع ا  الهيئة الت رحسية بناجباتهم      4

 اع اد التقارحر العلمية وال صلية والس نحة بشأ  نشا اه القسم ورفعها الا عمي  ال لية      5

 اع اد برامج ت رحط الةلبة     6

 الجامعية وفق  اجاه البل  الت منحة    بحنلتنجية ال  7

     بتعيين مقرر القسم ووكيلب ع   غياببالتنصية   8

 تش يل اللج ة االمتحانية في القسم    9

 عرض البحنل علا اللجا  العلمية الغراض التع ي  والترقية    -10

تنزحع الةلبة علا المناقع الت رحبية وتنزحع االشراف عليهم من بين م تسبي القسم واص ار االوامر   -11      

    االدارحة الالزمة لذلك 

 االشراف علا الشؤو  العلمية للةلبة لممتلف مرا ل ال راسة  -12

المح د من   -13 السقف  ال ظر عن  الحاجة بغض  الت رح  بحسط  بمها   للقيا   الت رحسيين  اي من  ت ليف 

 الجهاه االعلا    

المنافقة علا قيا  اع ا  الهيئة الت رحسية بالقا  المحاضراه في البرامج ال راسية     لالقسا  االخري  -14

    

 ركة في اللجا  ال  ية واالدارحة والعلمية    المنافقة علا ترشيح اع ا  الهيئة الت رحسية للمشا-15

المحاضراه   -16 دخنل  تاخرهم عن  او  تغيبهم  في  الة  الت رحسية  الهيئة  االست ساراه الع ا   تنجية 

 ومسا لتهم    

 رعاسة اللج ة العلمية في القسم     -17

ال منافقة العمادة عليها  اص ار االوامر االدارحة الالزمة فيما حتعلق بشؤو  القسم العلمية بع  استحص -18

 علا وفق صال يتها العلمية    

تع حلها وبحسط العمر ال م ي    م اقشة الم اهج ال راسية وم رداتها وال تط ال راسية واقتراح تب حلها أو   -19

 لل تاب الم هجي    

 تح ح  ا تياجاه القسم من الت رحسيين وال  يين واالدارحين     -20

   الماصة للقبنل في القسم العلمي و سط الةاقة االستيعابية   اقتراح االع اد والشرو-21

 التنصية باقرار ال تاعج ال هاعية لةلبة القسم ومتابعة الةلبة في كل ما حتعلق بسيرتهم ال راسية    -22

 .  تنزحع ال رو  علا اع ا  الهيئة الت رحسية في القسم العلمي  -23

 



 ( 2021-2025المةة الممسية لل لية ) أنجازاه القسم وفق ما ممةط لب في 

 

   2022/ 2021تةنحر ال ادر الت رحسي للعا  ال راسي خةة 
2022/   2021الم ج    2022/  2021الممةط      

 شهادة ال كتنراه  شهادة الماجستير شهادة ال كتنراه  شهادة الماجستير

 أ أ       أ           أ أ       أ          

 3 3 2 1 ــ 2 3 3 2 1 ــ 2

 

   2021/2022للعا  ال راسي   ل ادر النظي يتنفير اخةة 

 

 

2022/   2021الم ج    2022/  2021الممةط      

 اإلدارحين ال  يين اإلدارحين ال  يين

- 2 - 2 

 

 

   البحث العلمية خةة 

2022/   2021الممةط  2022/   2021الم ج      

 تةبيقية نظرحة  تةبيقية نظرحة 

20 - 4 - 
 

 ال تط والمصادر العلمية     تنفير خةة 

2202/  1202الممةط  2022/  2021الم ج     
 ال تط الم هجية ال تط الم هجية

 المساع ة  الرعيسية E العربية المساع ة  الرعيسية E العربية

10 10 5 15 3  2 1 

 

 

 : الم شنرة البحنل العلمية

بحثاً( وكما مبين  4)  2022/ 2021للعا  ال راسي   قسم ادارة االعمال بل  ع د البحنل الم شنرة ل

 في الج ول أدناه: 

 ت اسم التدريسي عنوان البحث 

تأثير استخدام نظم تكنلوجيا المعلومات في  •

تحقيق اهداف اإلنتاج االنظف عبر المقدرات 

والقيم الجوهرية للقادة ومعاونيهم ) بحث 

 1 ا.م.د. هاني فاضل جمعة 



استطالعي في شركتي النفط والغاز  

 بالبصرة( .

• The role of strategic brightness 

and entrepreneurship in 

achieving high performance gains 

. 

• Implications of strategic 

searchlights analysis in avoiding 

strategic deterioration and losing 

competitive advantage     A test 

study in one of Basra's 

commercial centers . 

ادارة اداء األنشطة الصحية من خالل  •

 . االقتداء بنموذج بلوم  للمجال االدراكي

 

 بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة:

يولي القسم اهتمام كبير بموضوع بحوث التخرج للطلبة باعتباره أحد متطلبات التخرج , وقد بلغ عدد البحوث 

  في) بحثاً موزعين على الدراستين الصباحية والمسائية    2021/2022المنجزة من قبل الطلبة للعام الدراسي  

 الجداول المرفقة:  القسم وكما مبين في 

 (1بحث تخرج وكما مبين في )المرفق رقم  75أوالً: الدراسة الصباحية 

 (1بحث وكما مبين في ) المرفق رقم  28ثانياً: الدراسة المسائية 

 نسط ال جاح  سط المر ل ال راسية لل ورحن األول والثاني 

 الدراسيةالمراحل   الدراسة الصباحية الدراسة المسائية المجموع

 األولىالمرحلة   %100 %100 %100

 المرحلة الثانية %100 %100 %100

 المرحلة الثالثة %100 %100 %100

 المرحلة الرابعة %100 %100 %100
 المجموع الكلي    

 

 قسم ادارة االعماللال شا اه العلمية 

 خطة تطوير المناهج 

 

 ال  واه والحلقاه ال قاشية :

 ال  واه والحلقاه ال قاشية المبي ة في أدناه:  2022/ 2021ن ذ القسم خالل العا  ال راسي   



ييت يتاري    خيالندوةييعنوانيالندوةيياسميالتدريس 

يطاهريمحسنيمنصوريا.د.يي1
يالتدريبيي  
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 ال تط الم هجية الممةط  تألي ها: 

 عنوان الكتاب المؤلف  ت

 QSBكتاب النظام الكمي لألعمال  محمد عبود طاهر ا.د. 1

 أ.د. طاهر محسن منصور  2
 سلسلة كتب مترابطة حول التحول االستراتيجي 

 اولها / المنطق االستراتيجي 
 )مجموعة من المؤلفين من العراق واألردن(

 نظرية وتطبيقية ( كتاب اإلدارة المالية ) أسس  ا.م.د. هاني فاضل جمعة  3

 

 

 الةالبية:  األنشةة

وق  ن ذ  حع ز ال ور الما بال شا اه الةالبية والالص ية  اكبير ااهتمام حعةي  االعمال  إدارةا  قسم 

 القسم الع ح  من ال شا اه من أهمها:

 , القسمإقامة س رة ترفيهية لةلبة    1

ال شا اه  إقامة  رضمن ا الممتلف األلعاب  قسم ادارة االعمالتش يل ال رس الرحاضية الماص بةلبة   2

  وخارجها ال لية  في رحاضية ال

  فرع البصرة-الب ك المرك ي العراقي اقمة س رة علمية الا   3

 . تأسي  مشارحع عمل افتراضية من قبل  لبة المر لة الثالثة  4

 ة المجتمعيةمالم 

يطهيياسي  يي16
ي2022/ياياري/يي3يResearch Gateيم.م.يمصطف 



 .  والخاص دورات تدريبية للقطاع العام  •

ي ال تهد •
 ب  ح . الر  فاستشارات مجانية إلدارة بعض المؤسسات الحكومية التر

ي مجاالت حرفة المنطقة المحلية •
 
 .  عمل تطوعي ف

ي  •
 
ي الندوات االجتماعية ف

 
 المناطق السكنية . المساهمة ف

ي المحافظة .  •
 
 زيارة بعض المؤسسات الخدمية ف

ي تواجه مؤسسات ودوائر الدولة .   •
 دراسة ومعالجة المشاكل التر

ي جميع المجاالت .  •
 
ات متنوعة ف  القاء محاض 

ي برنامج جامعة البرصة لدعم المعوزين والعوائل المتعففة .  •
 
 المشاركة ف

ي دعم مؤسسة عي   لرعاية ا •
 
 اليتام . المشاركة ف

 

 

 ل افة المرحجين والةلبة   ال وراه الت رحبية

 

 الدورة  المحاضر  التاريخ 

 إدارة الموارد البشرية  ا.م.د. هاني فاضل جمعة  2022كانون الثاني 

 إدارة المؤسسات المالية والمصرفية  خليل إبراهيم عيسى ا.م.د.  2022شباط 

 إدارة المشاريع   محمد عبود طاهر  ا.د. 2022اذار 

 نظم الجودة )االيزو( عبد هللا كاظم محمد ا.م.  2022نيسان 

 إدارة التسويق   زين العابدين جاسم محمد د.  2022أيار 

 

للطلبة والخريجين في المواد التالية يمنح المشارك   ةقرر مجلس القسم إقامة دورات تدريبية باللغة اإلنكليزي 

 ( دينار فقط للمشترك الواحد . 25000شهادة مشاركة من الكلية علما  ان أجور الدورة الواحدة )

 

ما  ققب القسم من إنجازاه تتعلق بمحاور المةة االستراتيجية لل لية  للعا   

 بصنرة عامة   2021/2022

 

محاور المةة الس نحة للعا   ه 

2021/2022 
 اإلنجاز ال شسسا 

نسبة  

 االنجاز

% 100 6 ال ادر الت رحسيخةة تةنحر   1   

%0 - الترقياه العلمية خةة  2   



% 100 3 ال ادر النظي ي خةة تةنحر  3   

% 100 4 خةة اإلرشاد ال  سي والتربني  4   

%20 4 خةة البحث العلمي   5   

%35 1 المؤل ة ال تط  6   

%50 4 خةة تةنحر الب ا التحتية  7   

%0 - المؤتمراه العلمية ال  واه  8   

%80 8 نشا اه خ مة المجتمع 9   

% 100 16 الحلقاه ال قاشية 10   

% 100 4 ال شا اه الةالبية  11   

%0 - خةة القبنل   12  2022- 2021الحنج  قبنل لس ة  

  



 
 

 خطة التحسني واالجناز 
 قسم إدارة األعمال 

2022-  2021لعام الدراسي  ا   
 
 
 

 
 

 خطة التحسني واالجناز 
 أنواع االسرتاتيجيات    - أوال 

 االسرتاتيجيات أنواع  

الضعف    اسرتاتيجيات :WO (تطوير( وحتسني
 الفرص   –

  متطلباتتحسين خطة القبول محسب  •

 القسم وسوق العمل  

 

 

 

 

منو  و   : SO (الفرص  –اسرتاتيجيات القوة
 توسع( 

  2030 – 2020التوسع خالل األعوام  •

  العليا بالقبول في الدراسات 
   االستراتيجيةضمن الخطة  ينالتدريس يل تاه •

 : WT (التهديدات–اسرتاتيجيات الضعف

 االنكماش( 

بالقبول    ة التوجه نحو تطبيق الالمركزي •
 وتدريب التدريسيين 

 
 
. 

)ثبات   : STالتهديدات–اسرتاتيجيات القوة
 واستقرار( 

تمكين  ما يتمتع به القسم من قوة في   •

 التخصصات العلمية 

 اعتماد خطة القسم في القبول  •

 .وسياسات القسم  يف ضوء التحليل البيئي وخطة الكلية اإلسرتاتيجية   االسرتاتيجية األهداف    -ثانيا  
 القسم    أهداف 
 تةنحر التمصصاه في القسم -1
 التحنل نحن اإلدارة االل ترونية في العمل اإلداري والت رح  -2



 القبنل  سط ا تياجاه سنس العمل -3
 اه اف القسم بااله اف االستراتيجية لل ولة ربط  -4
 

 

 األهداف اإلسرتاتيجية
 

  .القسم إدارحا وعلميا  تةنحرل ال لية  في   عليها ية المصادقةستراتيجالمةة اال اعتماد •
  اإلسستراتيجية  األه اف  من مجمنعة  تتب ا ا لإلسستراتيجية    الب للقسسم العلمي   العامةاأله اف   لتحقيق 

  ااه   ت ن   وا   الراه سة  و سالتهسا  والجسامعسة  ال ليسةالقسسسسسم و  بناقع  مرتبةسة  لت ن   صسسسسيساغتهسا  تتم  وا 
 لية القسسسسم والرؤحة   ضسسسن   م هامفي   المسسسسته ف  وتحقيق إنجاز  م ي قيا   بها  حم ن كمية مقاحي 

  األهس اف   تحقيق  إلاالقسسسسسم    سسسسسعاح  ؛اإلسسسسستراتيجيسة  الجسامعسة  البيئيموخةسة  ورسسسسسسالتهساموالتحليسل
 االستراتيجية

 
 
 
 

 الفجوة بني الوضع احلايل واألهداف اإلسرتاتيجيةحتليل  - ثالثا
للقسم  والى الدراسة الذاتية    (SWOT Analysis)  ي البيئ  التحليل نتائج  إلي   الفجوة  دراسة  استندت

للقســم   الراهن  الوضــع : مابين  الفجوة  تحديد تقدم  ما ضــوء  فى فقدت ثم ومنة،المتابع زيارات تقرير وكذلك
ــتقبلية  أهداف  من هالى تحقيق  الكلية  تســعي   ما  وبين , العلمي  ــالة  وترســي  لدعم مس ــاقه، اتالكلية  رس  مع س
تراتيجية    الخطة فرت هذا ولقد .للكليةاإلـس ة  أـس ات طرق  طرح  عن  الدراـس ياـس تهدف التوازن لتحقيق  وـس   المـس
 .لكليةاإلستراتيجية للقسم و ا األهداف لتحقيق األولويات وترتيب للتمويل المتاحة المصادر ضوء  في 
 تتمثل اإلستراتيجية   واألهداف  لكليةالحالي للقسم العلمي وا  الوضع  بين فجوة وجود  السابق  التحليل  أظهر  ولقد
 : التالية العناصر فى

 ال جنة كبيرة بين خةط القسم والقبنل  -1
 صعنبة في تةبيق محاور االعتماد االكادحمي  -2
ه      نن  وعلـي الي   الوضـــــع  ـف اج   الـح ادة  إلي   يحـت ات  يتفق  حتى  تنظيم  إـع اد  ومتطلـب والتميز     اديمي ـكاأل  االعتـم

 :يلي  فيما  متميز،يتمثل  تعليمي  مناخ  تهيئة يتطلب األمر فنن ،لذا وإقليمياً  محلياً المنشود  
اـعداد الخطط وفق متطلـبات االعتـماد االـكاديمي وفي ـكاـفة المـجاالت وإعـطاء الحرـية التـخاذ الـقارا من  -1

 قبل األقسام العلمية
 
 

 .اإلسرتاتيجية للكلية   باخلطة اإلسرتاتيجية للقسم    اخلطة   ارتباط   -رابعا  

إن ثمة ارتباطا وثيقا بين الخطة اإلـستراتيجية للقـسم ،وبين الخطة اإلـستراتيجية للكلية  فـضال عن ارتباط ذى  
ورســالة الكلية وأهدافهما اإلســتراتيجية  داللة بين رســالة ورؤية القســم وأهدافه اإلســتراتيجية، وبين رؤية 

والذي تم إجراؤه في ـضوء المتغيرات المقابلة في التحليل الر باعي   SWOTويتجلى هذا االرتباط  في تحليل
 ولذا فنن هي مكن إجمال القول بأن الخطة اإلســـتراتيجية للقســـم  تنبع و تنبثق من  بالقســـم العلمي   الخاص
 .والقسم  للكلية االستراتيجيةالخطة 

   اعتماد الت رح  عن بع  واستم ا  االنترنيت : والتعلم  بالتدريس يف جمال التعليم   -1

 ربط البحث العلمي باملشاكل التي تواجه القطاعات االقتصادية   :يف جمال البحث العلمي -2

العمل على تطوير البحث وحل المشاكل التي تواجه   : يف جمال خدمة اجملتمع  وتنميه البيئة -3

 المجتمع



 
 .املتاح   والتمويل   النسبية األهمية    ضوء   فى األولويات   ترتيب   –خامسا 
 السنستةنحر الم اهج ال راسية وفق متةلباه  -1
 تةنحر الت رحسيين واالرتقا  بالمستني العلمي  -2
 ت  يذ خةط البحث العلمي ووفق الم اهج الح حثة -3
 تأهيل القاعاه ال راسية  -4

 
 
 

 .سياسات وإجراءات تنفيذ املخطط االسرتاتيجي للتأهيل العتماد القسم   – سادسا 
 : اآلتية واإلجراءات السياسات تنفيذالقسم   ورسالة الرؤية من انطالقاً 

 
 باتخاذ القرار   ةاعتماد سياسة الالمركزي -1
 دامة  \العالي وبما يحقق التنمية المست القسم حسب الخطط االستراتيجية للتعليمتاهيل  -2

 
 
 
 
 
 

 .املتوقعة   والتحديات   الصعوبات   حتديد   – سابعا 
 الصعوبات التي تواجه تطبيق اخلطة اإلسرتاتيجية للقسم  

 التمويل -1
 تدريب التدريسيين  -2
 القبول -3

 
 .: مقرتحات ملواجهة الصعوبات

 
 .التنفيذية   اخلطة   -ثامنا  
 :  برنامج تطوير الكوادر التدريسية -1

 المتوقف حاليا بسبب التمويل اعتماد برنامج تطوير التدريسين   

 :  التطوير المناهج الدراسيةبرنامج  -2

 تةنحر الس ني للم اهج  •
 اعتماد الم اهج المقررة من قبل بعض الجامعاه العالمية •

  برنامج تطوير النشر والبحث العلمي : -3

 تةنحر البحث العلمي  و سط متةلباه و اجة  •
 برنامج قياس األداء والوصول الى االعتماد األكاديمي : -4

 استم ا  تحليل مظروف البياناه في تقييم االدا  •



 اإلسرتاتيجية   اخلطة   واستمرارية   ومتابعة   التقويم   طرق   ضمان آليات   -تاسعا  
 العمل ســوق احتياجات مع  المســتمر تواصــلها على المســتقبل في  الخطة ومتابعة  اســتمرارية  تتوقف
 المعاصـــرة بحيث  والعالمية  القومية التوجهات  ظل في  المجتمع احتياجات من المجتمعية،منطلقة  والمشـــاركة

التنميـة المجتمعيـة    تحقيق  في   فـاعـل  كشـــــريـك  وتبقى  التكنولوجيـة،  العلميـة  والثورة  التقـدم  متطلبـات  تلبي 
 تحمل وعلى الكلية بالمجتمع  والفعال  الدائم  اتصـــالها  على  قســـم ادارة االعمال  قىيب أن  لذا،يجب.المســـتدامة
 ونقلها  الحقائق عن  بحثا المتواصـل   العلمي  البحث  نحو – التعليمية  العملية  بجانب – والتزاماتها مسـئولياتها
ــئولياتها قيامها جانب إلى  وتطويرها   ولهذا . وتدريب  وقيادة  بناء، ونقد  تنوير، من، المتعددة  المجتمعية  بمســ

ة  تضـــــمن  حتى  تطويرهـا  و  الوظـائف  هـذه  تعميق  عليهـا  يجـب اعلـي نن  أدوارهـا،  ـف ةال  طموحـاتال  ـف  تخطيطـي
 .وضماناتبعدة عوامل  رهًنا ستظل للكلية، الشاملة الجودة لتحقيق مستقبليةال

 
 

 حماور اجناز خطة التحسني 

 لألقسام العلمية   خطة االعتماد األكادميي  •

  متةلباه االعتماد االكادحمي اعتماد 

 لألقسام العلمية   خطة تطوير املناهج الدراسية  •

 اعتماد نظام التكامل مع االقسام املناظرة  •

 اعتماد املناهج الدراسية يف اجلامعات االجنبية  •

 الكورسات مت تنظيم خطط لتطوير املناهج الدراسية وفق كل ختصص ومتطلب من متطلبات نظام   •

 
 واملعوقات املشاكل  

 عدم  وجود اجتماعات دورية لمناقشة تطوير المناهج من قبل لجنة العمداء  -1

 القبول  -2

 كثيرة من قبل الوزارة  و صدور تعليمات متغيرة -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اخلطة اإلسرتاتيجية ألعضاء اهليئة التدريسية حسب اللقب العلمي والشهادة

 2022/ 2021املخطط   2022/  2021املنجز  2023/  2022املخطط 

 شهادة الدكتوراه  شهادة الماجستير شهادة الدكتوراه  شهادة الماجستير شهادة الدكتوراه  شهادة الماجستير

 أ أ. م  م أ. م  م م.م  أ أ. م  م أ. م  م م.م  أ أ. م  م أ. م  م م.م 

 3 3 2 1 ــ  2 3 3 2 1 ــ  2 3 3 2 1 ــ  2

  للكادر الوظيفياخلطة اإلسرتاتيجية 

 2022/ 2021املخطط   2022/  2021املنجز  2023/  2022املخطط 

 اإلداريين  الفنيين اإلداريين  الفنيين اإلداريين  الفنيين

 2 ــ  2 ــ  2 ــ 

    البحوث العلمية
 2023/  2022املخطط  2022/  2021املنجز  2022/  2021املخطط 

 تطبيقية  نظرية تطبيقية  نظرية تطبيقية  نظرية
      
      

     االحتياجات من الكتب واملصادر العلميةاخلطة اإلسرتاتيجية 
 

    اخلطة اإلسرتاتيجية للطاقة االستيعابية املستقبلية

 2022/  2021املخطط  2022/  2021املنجز  2023/  2022املخطط 

 التدريسيين  الموظفين  التدريسيين  الموظفين  التدريسيين  الموظفين 

 د  م إداريين  فنيين  د  م إداريين  فنيين  د  م إداريين  فنيين 

 5   2   5   2   5 2 ـــ  1
 
 

 احملاور 
 السنوات الدراسية

2021  /2022 2022  /2023 
 المخطط  المنجز المخطط 

 10 10 10 الكادر التدريسي 

 2  2 الترقيات العلمية
 2 2 2 الكادر الوظيفي
    الخطة العلمية

 11   البحوث المنجزة 
    الكتب المؤلفة 

    المؤتمرات العلمية السنوية
    الندوات السنوية 
    الحلقات الدراسية
  16 16 الحلقات النقاشية
    شؤون الطلبة 

 100 104 100 طلبة الدراسة االولية 
 

 2023/  2022املخطط  2022/  2021املنجز  2023/  2022املخطط 

 الكتب المنهجية الكتب المنهجية الكتب المنهجية

 المساعدة  الرئيسية E العربية المساعدة  الرئيسية E العربية المساعدة  الرئيسية E العربية
10 10   3    10 10   



 

ي1-المرفق
 

 الصباحية من قبل األساتذة المدرجة أسماؤهم أدناه :اإلشراف على بحوث التخرج لطلبة الدراسات –أ 

 

ف ت  اسميالطالب اسميالمشر

1 
 

يأ.د.يطاهريمحسنيمنصور

 ابراهيميرياضيشلشيعبد

 ابراهيميصبيحينعمهيموسي

 احمديثامريصالحيعبديالجباري

2 
 

يأ.د.يمحمديعبوديطاهري

 ارساءيكريميكاطعيحسي  ي

 افنانيمسلميمعتوقيشهاب

يعبديالكريميكريميموسيامي  البني  

3 
 

 أ.د.عامريجميليعبديالحسي  ي

 

 ايمنيعيسيعبديهللايعيسي

يحبيب  بدريفرحانيعل 

يصالحيطارقيعباسي  بني  

 تباركيعبديالقادريشهيبيأحمد

4 
 

 نزاريهاشميالجزائريي.يأ.م.دي

 

 جعفريماجديجعفريموسي

 حسنيحيدريمهدييكاظم

يغيالنيعبدي يحسنيعل   عل 

يكاظم  حسنيعيسيخضت 

5 
 

يفاضليالشاويي  
يأ.م.د.هان 

ي  حسنيمحمديهادييعل 

 حسنينزاريأحمديحسن

يجباريالزميحلو  حسي  

ياحمدي 6 يأ.م.د.ياحمديعل 
يقحطانيعدنانيعبيديي  حسي  

اد يرسر يمعاركيجت   حسي  



 حيدريخليليحسونيموزان

7 
 

 أ.م.د.يخليليابراهيميعيسي

 

يمهديي  نجميحيدريعل 

يهللاينعمهيعبيديتعباني  خت 

 دعاءيعدنانيخليليإبراهيم

 سنويييدنيايهاشميماجديي/ي

8 
 أ.م.عبدهللايكاظميمحمد

 

 رسليهادييحمديمهديي

ينجميمحمد  زهراءيعل 

يعيسي  زينيالعابدينيعالءيعبديالحسي  

يعجري  زينبيعبديالكريميجت 

يد.يزينيالعابدينيجاسميمحمد 9

 محمديدواييحطابيزينبي

 زينبيمحمديمدلوليساريي

ي يموح  يعودهيمطشر  سج 

ي يعل 
يحسي    سلسبيليعل 

10 
ي  م.م.يخالديعبدالجباريصت 

 

 صباحيحسنيصباحيلطيفي

 عباسيسنديعبديالرضايعيسي

 عباسيفاروقيراشديسلطان

 عبديالعزيزيرياضيعبوديخلف

يطهيياسي  ي 11
يم.م.يمصطف 

 الستاريجباريجاسميعبديهللايعبدي

يمحموديحميديسلطان ياكت   عل 

يغباشيحمد يحسي    عل 

يا.م.ي 12  
يد.يعبدالكريميعبدالغن 

يخالديجباريعبيدي  عل 

يخلفيشناوةيناصحي  عل 

ي يعبديالحميديخلفيمحمديعل   مرتض 

يشاكريمحموديصالحي  عل 



يد.يعالءيالدينيعبدالوهابيحسونا.م.ي 13

يضياءيوحيديحافظي  عل 

يعزيزيمعتوكيمحمد  مرتض 

يمحسنيفالحيحسي  ي  عل 

ينزاريمهجريفليحي  عل 

14 
 

 أ.د.يجاسميخريبطيخلف

 

 عواطفيبدريشذريرحمةي

 كاظميعودةيعمرانيعيس

يي يصت   ماهريفؤاديمحمديفهم 

 محمديحساميعبديالقادريمحمد

15 
 

 أ.د.يناظميحسنيعبدالسيد

يحمزهيعباسي  محمديعبدياالمت 

يمحمديقاسميخميسيحيال

يطالب  
يشمج  يعل 

 حسي  

16 
 

يمنهلي يحسي    أ.م.د.عل 

 

 محمديماجديحامديجاسميي

ي  محمديهاشميمحمديخضت 

يحمادي  محمدييعربيشاهي  

 مراميعبديهللايحزاميفنجان

17 
 

يمحمديعبدالحسي  ي يم.يحسي  

 

 مالكيخالديخلفيعودة

يمحمديحميديقاسميرمضان

 الزهرةيطالبيجاسميمنتظريعبدي

 ميعادييوسفيقاسميجاسمي

يخريبطيخلفيم.د.ي 18  زهت 

 مينايعبديالعظيميحسنيصكر

يعبديالكريم يمحمديعباسيسام 

 نورياسعدياحمديجاسمي

ينورييجابري  نوريالدينيعبديالحسي  

ياحمديرياضيصالحيحسنيالحسنيرحيميحماديييم.م.يعبديي



يإبراهيميمنديليبنيهي19 يامت 

يضياءينوريمهدييي يحسي  

 م.يعباسيفاضل 20

يعبديالجليليابراهيم  هبهيعل 

 مريميقاسميعبادييحسي  ي

يبدن يعل 
يحسي    

 معتر

 هديليهاشميعبديالرضايزباريي

 د.يعقيليمحمدا.م.ي 21
يمحسن يعاص   وجدانيتحسي  

ي/ي  
يراص   سنويمحمديسعيديعبدالحسي  

 

 من قبل األساتذة المدرجة أسماؤهم أدناه : المسائيةاإلشراف على بحوث التخرج لطلبة الدراسات  – ب

 

ف ت  اسميالطالب اسميالمشر

1 
 

 أ.د.يطاهريمحسنيمنصور

 

ي  اسعديفيصليمزهريخضت 

 احمديحامديمحمديغضبان

2 
 

 أ.د.يمحمديعبوديطاهري

 

 احمديلؤييمحمديجواديعبديالكريم

 عبديالكريميجمعةأيمنياحمدي

3 
 

 أ.د.عامريجميليعبديالحسي  ي

 

 بارقيفاروقيماليهللايصالحي

 تباركيباسميقادورييعبدي

4 
 

 نزاريهاشميالجزائرييي.يأ.م.دي

 

يخلفي يحسي    حازميعل 

 حساميمهندينجميعبديهللا

5 
 

يفاضليالشاويي  
 أ.م.د.هان 

 

يحسنيزهراويحسي  ي  حسي  

يصادقيجعفريموسي  حسي  

6 
 

 حوراءيعزيزياحمديعبدهللا أ.م.د.يخليليابراهيميعيسي



يياسي  ي  يعبديالج   حيدريياسي  

7 
 

 أ.م.عبدهللايكاظميمحمد

 

يحسنيفليح  رائديناه 

يمحمديحبيبييي/ي  سنويييزهت 

8 
 

 د.يزينيالعابدينيجاسميمحمد

 

 سنوييزينبيعبدالجليليمحمديمعتوقيي/ي

ي  زينبيكريمينارصيعل 

9 
 

يم.م.ي  خالديعبدالجباريصت 

 

 سنوييضياءيعطيةيقاسميعفايي/يي

يكريميمحمد يسمت   عل 

يطهيياسي  ي 10
 م.م.يمصطف 

يفاخرياحمديفاخريمحمدي

ياحسانيعبديالصاحبيعبود يعل 

يعيس يفاضليعباسيعل 

 أ.د.يجاسميخريبطيخلف 11
يفائزهيصادقيالزميياسي  ي

يليثيرعديمحمديماجدي

يمنهليي 12 يحسي    أ.م.د.عل 
يعبديالحسي  ييمحمديعبديالستاريجباري

يمحمديعبدهللايخيونيسعيدي

ياحمدي 13  أ.م.د.ياحمديعل 
يمهنديجاسمييي/ي يسنويييمصطف 

يناديهيشاكريعباسيعبدهللاي

يمزي  هرينعيمي د.يعقيليمحمدا.م.ي 14 يهيفاءيحسي  

ي

ي



:يالبحوثالطلبةيوييأسماء  

ييالدراسةيالصباحية:ي  

ياسميالبحثيياسميالطالبييت
يالتغيير التنظيمي واثره في الصراعيابراهيم رياض شلش عبد ي1
يدور التدقيق االلكتروني في كفاءة واستقاللية المدقق الداخلييابراهيم صبيح نعمه موسى ي2
يالفساد اإلداري تحليل ونقد ومعالجات إدارية واقعية ياحمد ثامر صالح عبد الجباري3
يمشاكل تطبيق او تحديات اإلدارة االلكترونية في العراق ياسراء كريم كاطع حسين ي4
يإدارة المعرفة ودورها في تطوير المنظمات الحديثةيحسن حيدر مهدي كاظم ي5
يدور االستراتيجية في بناء الموارد البشرية في المنظمةيحسن علي غيالن عبد عليي6
يالمعلومات اإلدارية في تحسين أداء المنظمات  اثر تكنولوجيايافنان مسلم معتوق شهابي7
يالقيادة اإلدارية في زمن الرسول )ص(يام البنين عبد الكريم كريم موسى ي8
يذكاء االستراتيجي وعالقتة بالمنظمةيايمن عيسى عبد هللا عيسى ي9
يدور الحوكمة في تحقيق كفاءة المصارف التجاريةيبدر فرحان علي حبيب ي10
ياثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في االعمال اإلداريةيباس بنين صالح طارق عي11
يالخدمات والمنافع غير الملموسة واثرها على األعضاء المستفيدينيتبارك عبد القادر شهيب أحمدي12
يالطاقة اإلنتاجية وعالقتها بالتحسين المستمر لالداءيحسن محمد هادي عليي13
يوعالقتها بالتحسين المستمر لالداء الوظيفياألهداف التنظيمية يحسن نزار أحمد حسن ي14
ياثر التدريب على الكفاءة وفاعلية األداء يحسين جبار الزم حلوي15
يالقيادة ودورها في تحسين الرضا الوظيفي يحسين قحطان عدنان عبيديي16
ي نظم المعلومات اإلدارية واثرها على استراتيجية المنظمةيحسين معارك جبر شراد ي17
يدور القيادة في  بناء الثقافة المنظمةيحسون موزان حيدر خليل ي18
ياثر استخدام التكنولوجيا في االعمال اإلدارية يحيدر علي مهدي نجمي19
يالرضا الوظيفي واثره في أداء العاملينيخير هللا نعمه عبيد تعباني20
يالذكاء االستراتيجي وعالقتة بتميز المنظمة يدعاء عدنان خليل إبراهيمي21
ياثر إدارة المعرفة في السلوك التنظيمي وتحقيق الميزة التنافسيةيشم ماجد  / سنويدنيا هاي22
يحول األسلوب القيادي المتبع في المنظمات وتاثيرها على االلتزام التنظيمييرسل هادي حمد مهديي23
يتاثير التدريب على أداء العاملينيزهراء علي نجم محمدي24
ياثر القيادات اإلدارية على تحقيق الرضا الوظيفي في منظمات االعمال يسىزين العابدين عالء عبد الحسين عيي25
يإدارة الوقت وتاثيرها على أداء العاملينيزينب عبد الكريم جبر عجر ي26
يالفساد المالي واإلداري سياستة وسبل معالجتةيزينب محمد دواي حطاب ي27
يالتسعير ودورة في توزيع المنتجاتيزينب محمد مدلول ساري ي28
ياثر راس المال الفكري في إمكانية تطبيق يجعفر ماجد جعفر موسى ي29
ياثر إدارة الموارد البشرية على أداء العاملين يحسن عيسى خضير كاظم ي30
يالرسالة التنظيمية ودورها في تحقيق األهداف التنظيميةيسجى عوده مطشر موحي ي31
يالتسويق االلكتروني ودورة في زيادة المنافذ التوزيعية للمنتجاتيسلسبيل علي حسين علي ي32
يإدارة الموارد البشرية وموقعها في الهيكل التنظيمي للمنظمة يصباح حسن صباح لطيف ي33
يتكنولوجيا المعلومات واثرها على التجارة االلكترونيةيعباس سند عبد الرضا عيسى ي34
يإنتاجية العمل المعرفي بين وحدة القياس واشكال المعرفةياشد سلطان عباس فاروق ري35
يدور المزيج التسويقي الخدمي في تحسين جودة الخدمة التعليمية يعبد العزيز رياض عبود خلف ي36
ياإلدارة االستراتيجية واثرها في رفع أداء منظمات االعماليعبد هللا عبد الستار جبار جاسمي37
يالثقافة التنظيمية واثرها في الصراع التنظيمييميد سلطان علي اكبر محمود حي38
يالريادة االستراتيجية وااللتزام التنظيمييعلي حسين غباش حمدي39
يتمكين العاملين واثره على أداء وابداع المنظمةيعلي خالد جبار عبيد ي40
يالقيادة اإلدارية واثرها في كفاءة الموارد البشرية يعلي خلف شناوة ناصحي41
ياالطار المنهجي للتسويق االلكتروني ودورة في زيادة المنافذ التوزيعية للمنتجاتيمرتضى عبد الحميد خلف محمد عليي42
يجودة الخدمات المصرفية االلكترونية في تحقيق المزايا التنافسية يعلي شاكر محمود صالحي43
يدور التكنزلوجيا في تعظيم العائد االستثمارييعلي ضياء وحيد حافظ ي44
ياثر التسويق االلكتروني على تحقيق الميزة التنافسية يمرتضى عزيز معتوك محمد ي45
يتدريب الموارد البشرية ودورها في تحسين اداء العاملينيعلي محسن فالح حسين ي46



 

ي:يالدراسةيالمسائيةي

يالمزيج التسويقي واثره على سلوك المستهلك يعلي نزار مهجر فليحي47
يات متعددة الجنسية الموارد البشرية في الشركيعواطف بدر شذر رحمة ي48
ياثر تقلبات سعر الصرف على األداء المالي للمصارف يكاظم عودة عمران عيسى ي49
يدور الموارد البشرية في تعظيم الحصة التسويقية يماهر فؤاد محمد فهمي صبري ي50
يدور نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات يمحمد حسام عبد القادر محمد ي51
ياثر الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للشركةيمزه عباس محمد عبد االمير حي52
يشكلية تحديد اهداف المنظمة يحسين علي شمخي طالبي53
ياثر األنشطة الترويجية على زيادة المبيعاتيمحمد قاسم خميس حيالي54
يدور المصارف التجارية في تحقيسق التنمية االقتصادية يمحمد ماجد حامد جاسم ي55
يالدور الرقابي لمكافحة الفساد اإلدارييخضير  محمد هاشم محمد ي56
يالنظام الضريبي ودورة في جذب االستثمار األجنبي في العراق يمحمد يعرب شاهين حمادي ي57
يالتجارة االلكترونية والتحديات القانونية يمرام عبد هللا حزام فنجاني58
يالي واإلداري في الشركات المملوكة للدولةاليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد الميمالك خالد خلف عودةي59
يمدى تاثير إدارة الجودة الشاملة في تعزيز ثقة الزبونيمحمد حميد قاسم رمضان ي60
ياثر المعايير الدولية الدارة المشاريع على جودة المؤسسةيمنتظر عبد الزهرة طالب جاسمي61
يدور االستراتيجية في بناء الثقافة في المنظمةيميعاد يوسف قاسم جاسمي62
يإدارة االجتماعات في مجال التخطيط يمينا عبد العظيم حسن صكر ي63
ياج الجودة في اإلنتيمحمد عباس سامي عبد الكريمي64
ي التسويق االلكترونيينور اسعد احمد جاسمي65
ياثر التخطيط االستراتيجي في تنمية الموارد البشرية ينور الدين عبد الحسين نوري جابر ي66
يالتحليل باستخدام النسب المالية ياحمد رياض صالح حسن ي67
ينقطة التعادليامير إبراهيم منديل بنيه ي68
ياالستثمارتقييم مشاريع يحسين ضياء نور مهديي69
يمدى أهمية القياس واالفصاح المحاسبي عن تكلفة الموارد البشرية واثرها على اتخاذ القرارات المالية يهبه علي عبد الجليل ابراهيمي70
يالعالقات بين جودة التقارير المالية وكفاءة االستثماريمريم قاسم عبادي حسين ي71
يرية الحديثة في تطوير األداء المالي دور أساليب المحاسبة اإلدايمعتز حسين علي بدني72
يالمعلومات المحاسبية ودورها في ترشيد قرارات االنفاق الراسمالي يهديل هاشم عبد الرضا زباري ي73
يعالقة الممارسات االستراتيجية اإلدارة الموارد البشرية وأداء العاملينيوجدان تحسين عاصي محسن ي74
يتطبيق الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتخاذ القرار  اثريمحمد سعيد عبدالحسين راضي / سنويي75

ياسميالبحثيياسميالطالبييت
ياثر سلسلة التجهيز في تحقيق الميزة التنافسية ياسعد فيصل مزهر خضير ي1
ياثر الرافعة المالية على معدل العائد على االستثمار ياحمد حامد محمد غضبان ي2
يحوكمة الشركات واثرها في الحد اإلداريياحمد لؤي محمد جواد عبد الكريمي3
يالتفكير اإلبداعي في حل المشكالت اإلداريةيحازم علي حسين خلف ي4
يأساليب وتقنيات الحوكمة في أداء الموارد البشرية يأيمن احمد عبد الكريم جمعة ي5
يدور العالقات اإلنسانية في تقييم األداء الوظيفييبارق فاروق مال هللا صالح ي6
ينظام المعلومات اإلدارية ودوره في اتخاذ القرارات يتبارك باسم قادوري عبدي7
يسويقية في تحسين المزايا التنافسيةاثر نظم المعلومات التيحسين حسن زهراو حسين ي8
ي دور إدارة الجودة الشاملة في والء الزبونيحسين صادق جعفر موسى ي9
ياثر تحقيق األهداف االستراتيجية في تمكين الموارد البشريةيحوراء عزيز احمد عبدهللاي10
يدور المعرفة السوقية في اختيار االستراتيجيات التنافسيةيحيدر ياسين عبد الحي ياسيني11
يدور إدارة االزمات بالحد من تقليل خسائر البلديائد ناهي حسن فليحري12
ي2003الفساد اإلداري والمالي ما بعد يزهير محمد حبيب   /  سنويي13
زينب عبدالجليل محمد معتوق  /  ي14

يسنوي
يالتدريب واثره في رضا العاملين 

يالقيادة ودورها في تحقيق األهداف التنظيميةيحسام مهند نجم عبد هللاي15
يالقيادة ودورها في تحقيق األهداف التنظيميةيزينب كريم ناصر عليي16



 

يتكنولوجيا المعلومات وعالقتها بالرقابة الداخلية )دراسة في مجموعة شركات النرجس العراقية(يطية قاسم عفا  / سنوي ضياء عي17
يدور إدارة المعرفة في جودة المعلوماتيعلي سمير كريم محمدي18
يدور إدارة المعرفة في جودة المعلوماتيفاخر احمد فاخر محمدي19
يدور السلوك التنظيمي في أداء منظمات االعماليعلي احسان عبد الصاحب عبودي20
ياثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي يفاضل عباس علي عيسىي21
يدور المصارف اإلسالمية في تطوير النشاط المصرفييفائزه صادق الزم ياسين 22
يمكافحة غسيل األمواليرعد محمد ماجدليث  23
يالعالقة بين الحوافز والرضا الوظيفييمحمد عبد الستار جبار عبد الحسين  24
يالمخاطر واثرها على الشركات االستثماريةيمحمد عبدهللا خيون سعيد 25
ياالتصاالت التسويقية وتاثيرها في تحقيق والء الزبونيمصطفى مهند جاسم   / سنوي 26
يالرقابة المالية ودورها في عالج الفساد اإلداري والمالييدهللاناديه شاكر عباس عب 27
ياستراتيجية تمكين الموارد البشرية واثرها في تحقيق األهداف االستراتيجية في البنوك التجارية في العراق يهيفاء حسين مزيهر نعيم 28


