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 رؤية ورسالة واهداف القسم 
 

 الرؤية :  
 
 يتطلع القسم الى الريادة والتميز والتفوق في التعليم والبحث العلمي في مجال إدارة االعمال .  

 الرسالة :  

يتطلع القسم الى نشر العلم والمعرفة وااللتزام باالحترافية العالية في عملية التعليم والتعلم بما   

في  والتربوية  التعليمية  العملية  في  المستمر  والتحسين  والجودة  االعتمادية  معايير  مع  ينسجم 

 عالم اإلدارة واالعمال .

 األهداف : 

و فددي مجددال إدارة االعمددال قددادر إعددداد كددادر مددن حملددة البكددالوري -1 وس معرفيدداو ومينيددا

 على تلبية حاجات سوق العمل . 

إعددداد كددادر متخيددا فددي كافددة مجدداالت إدارة االعمددال قددادر علددى قيددادة من مددات  -2

 االعمال واتخاذ القرارات .

التعددداون مدددع قطدددام االعمدددال ممدددا يعندددي الميدددارات العلميدددة والتطبيقيدددة للخدددرجين  -3

 تخييية لمساعدتيم على إيجاد فرا عمل بعد التخرج .وتن يم دورات 

تنميددة الميددارات التعليميددة والبحطيددة للطالددب  ددمن من ومددة المعددارف الحديطددة فددي  -4

و االختياا .   شتى المجاالت وخيويا

 تشجيع الطلبة على التفوق ومنح االمتيازات ليم خالل وبعد التخرج . -5

والمشددداركة بدددالمؤتمرات العلميدددة  التطلدددع الدددى تطبيدددت مبدددد  التو مدددة مدددع الجامعدددات -6

 وتوسيع النشاط البحطي للطلبة .

المسدددداهمة فددددي خدمددددة مؤسسددددات وشددددرائح المجتمددددع المحلددددي المختلفددددة ببددددرام   -7

 ونشاطات اجتماعية وعلمية .

تعزيدددز القددددرات العلميدددة لدددد   ع دددام هيئدددة التددددريس مدددن خدددالل تشدددجيعيم علدددى  -8

 والدورات ونشر البحوث .المشاركة في المؤتمرات وورش العمل  

 :   القيم

النزاهدددة والشدددفافية واحتدددرام الطالدددب والشدددعور بالمسدددؤولية إزام متطلبدددات سدددوق  -1

 العمل .

الفخددر باالنتمددام لكليددة شددط العددرب الجامعددة وااللتددزام بالمبددادم األخالقيددة فددي العمليددة  -2

 التعليمية والتربوية .
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 :  المحور األول 

 الكادر التدريسي  .1
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 الدرجة العلمية ادةـــــالشه ي ــــسـدريــــالت ت
االختصاص  

 العام 
 المالحظات  الدقيق   اصصـاالخت

 رئيس القسم  بحوث عمليات  إدارة أعمال أستاذ متمرس دكتوراه  محمد عبود طاهر د.  1

 العميد ستراتيجيةادارة إ إدارة أعمال استاذ دكتوراه  د. طاهر محسن منصور  2

 رئيس لجنة الترقيات  اقتصاد صناعي  اقتصاد  استاذ دكتوراه  عبد الحسين . عامر جميل د 3

  ادارة موارد بشرية  إدارة أعمال أستاذ مساعد  دكتوراه  نزار هاشم الجزائري  .د 4

 الجودة مدير  ستراتيجيةادارة إ ادارة اعمال أستاذ مساعد  دكتوراه  هاني جمعة فاضل  .د 5

  بحوث عمليات  إدارة أعمال أستاذ مساعد  دكتوراه  د. احمد علي احمد 6

  ادارة االمدادات  إدارة أعمال أستاذ مساعد  دكتوراه  خليل عيسى ابراهيم  .د 7

  نظرية المنظمة  إدارة أعمال أستاذ مساعد  ماجستير  كاظم ا.م. عبد هللا  8

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

  اتصاالت  فيزياء  مدرس مساعد ماجستير  عبدالجبار  خالدم.م.  10

  الهندسة الجبرية  رياضيات  مدرس مساعد ماجستير  طه ياسين  مصطفىم.م.  11

 
 ت

 الو يفددددة الشيدددادة  االسدددددددددددم 

 سكرتارية قسم إدارة األعمال بكالوريوس  ايمان عدنان نجم  1

 سكرتارية قسم إدارة األعمال بكالوريوس  محمد   روائل عبد األمي  2
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 . وزيع المواد العلمية على التدريسيين في كافة المراحل الدراسية: خطة تطانيلمحور الا

 

 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 (2مبــــادئ إدارة األعمال ) 4 د. زين العابدين جاسم محمد  3 (1مبــــادئ 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 م.م.مصطفى طه ياسين  3 االعمال  إلدارةالرياضيات   6

 د. عبدالحسين برغش  2 اللغة العربية  7

7 
 3 (2المحاسبة  )مبـــادئ 

د. عبد الكريم عبد ا.م.

 الغني

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

 

 

 

 

   المرحلة الثانية

 

 

 الكورس االول

 

 الكورس الثاني 

 المادة الدراسية ت
عدد  

 الساعات 
 المادة الدراسية ت اسم التدريسي

عدد  

 الساعات 
 اسم التدريسي

 م. عباس فاضل  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

 أ.م.د. عقيل محمد  2 اللغة االنكليزية  3 د. زين العابدين جاسم محمد  3 إدارة تسويق  3

 الحاسوب  4
 1نظري 

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

 الحاسوب  5 أ.م.د. نزار هاشم الجزائري 3 إدارة الموارد البشرية  5
 1نظري 

 2عملي
 م.م. خالد عبد الجبار صبر 

 أ.م.د. نزار هاشم الجزائري 2 الفكريادارة راس المال  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

 احمد علي احمد ا.م.د.  2 تجارة االلكترونية  8
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   المرحلة الثالثة

 

 الكورس االول

   

 الكورس الثاني 

 المادة الدراسية ت
عدد  

 الساعات 
 المادة الدراسية ت اسم التدريسي

عدد  

 الساعات 
 اسم التدريسي

 أ.د.  طاهر محسن منصور  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 
 طاهر أ.د. محمد عبود   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 (2ادارة مالية ) 4 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  3 (1ادارة مالية ) 4

 خليل ابراهيم عيسى أ.م.د.  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 
 3 (2محاسبة كلفة ) 7

ا.م.د. عالء الدين عبد  

 الوهاب 

 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 
 المادة الدراسية ت اسم التدريسي

عدد  

 الساعات 
 اسم التدريسي

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

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

 3 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  3 إدارة االنتاج والعمليات  3
إدارة المحف ة  
 االستطمارية 

 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  3

4 
اه  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

 د. زين العابدين جاسم محمد  3 إدارة االعمال الدولية  6 د. زين العابدين جاسم محمد  2 إدارة التفاوض  5

 أ.م.د. عقيل محمد  2 االنكليزية اللغة  7
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 المحور الطالث: خطة االرتقام بالمستو  العلمي للكادر التدريسي في قسم إدارة األعمال.  

 الحلقات النقاشية : اوالو 

 
 
 
 
 
 
 

الحلقة النقاشية  عنوان تاريخ االلقام   ت اسم التدريسي  

 2021 /  كانون األول/  21
التعلم اإلداري , طرح منيجية جديدة في التدريب 

 والتنفيذ  
طاهر محسن منصور ا.د.   1 

محمد عبود طاهر  ا.د. التقييس والتقييم في جودة االمتحانات   2022 / كانون الطاني/  18  2 

ن عبد الحسي  لعامر جميا.د.  االزمة المالية وتداعياتيا وحلوليا العالمية  2022 / كانون الطاني/  25  3 

 2022 / شباط/  1
الوالم الو يفي واطره في تحسين العالقة مع الموارد  

 البشرية 
نزار هاشم الجزائري ا.م.د.   4 

 2022 / شباط/  8
دور المرشد التربوي في تخفيف األعبام النفسية  

 للطلبة في الجامعات  
 5 ا.م.د. هاني فاضل جمعة 

 2022 / شباط/  15
رؤية متقدمة في الدور الرقابي اإلداري في من مات 

 االعمال  
 6 أ.م.د. احمد علي احمد

 2022 /شباط /  22
تأطير جائحة كورونا على بيئة من مات االعمال  

 اليعيرة والمتوسطة الحجم  
خليل إبراهيم عيسى ا.م.د.   7 

عبد هللا كاظم محمدا.م.  ميارة االنيات واهميتيا لألفراد    2022/ اذار /  8  8 

خالد عبد الجبار صبر م.م.  Google Formاعداد وتيميم النماذج  2022 /اذار /   15  9 

 10 م.م. مصطفى طه ياسين  Google Scholar 2022 / اذار/   22

محمد عبود طاهر  ا.د. االتجاه الحديث في بحوث العمليات  2022/ اذار /  29  11 

 2022 /نيسان  /  5
على   تطبيقياالتجربة الماليزية في التنمية وامكانية 

 اقتياد العراق 
ن عبد الحسي  لعامر جميا.د.   12 

 13 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  معايير جودة وكفامة األستاذ الجامعي   2022/ نيسان /   12

 14 أ.م.د. احمد علي احمد تو يف ن رية المباراة في دعم عملية اتخاذ القرار   2022/ نيسان /   19

خالد عبد الجبار صبر م.م.  تيميم ورقة الح ور االلكترونية   2022/ نيسان /   26  15 

 16 م.م. مصطفى طه ياسين  Research Gate 2022/  ايار/  3
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 المخططة: البحوث العلمية  طانيا

 

 ت اسم التدريسي  عنوان البحث  تاريخ البدم   تاريخ اإلنجاز  

 2022 نيسان
تشرين الطاني  

2021   

الشعف الرقمي متعير تفاعلي بين السلوك   •

الشركات  الريادي وتأطيرهما على نمو وتطور 

 اليعيرة في البيرة . 

تن ير المؤسسات مدخل لتحسين بيئة العمل   •

 وو ع المجتمع واالرتقام باالستدامة . 

طاهر محسن منصور ا.د.   1 

2022نيسان   
تشرين الطاني  

2021   
 العوامل الحرجة لنجاح المشاريع الزرقام .  •

محمد عبود طاهر  ا.د.  2 

2022نيسان   
تشرين الطاني  

2021   

التكاليف البيئية والتنمية المستدامة   •

ن عبد الحسي  لعامر جميا.د.  .  اإلنتاجيةومقت يات ت مينيا لألنشطة   3 

 2022نيسان 
تشرين الطاني  

2021   

راس المال الفكري واهميته في رفع إنتاجية   •

نزار هاشم الجزائري ا.م.د.  المن مة .   4 

 بحث منجز 
 

 
 بحث منجز 

 
 
 

تشرين الطاني  
2021   

المعلومات في  استخدام ن م تكنلوجيا  تأطير  •

تحقيت اهداف اإلنتاج االن ف عبر المقدرات  

بحث  والقيم الجوهرية للقادة ومعاونييم ) 

في شركتي النفط والعاز   استطالعي 

 بالبيرة( . 

• 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 . 

 5 ا.م.د. هاني فاضل جمعة 

2022نيسان   
تشرين الطاني  

2021   

• Measuring organizational 

performance : an efficiency 

perspective . 

• A Mathematical framework for 

selecting a suitable 

organizational structure . 

• Applying analytical network 

processes in firms performance 

evaluation . 

• Management the human capital 

 6 أ.م.د. احمد علي احمد
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performance : an entropy model.        

2022نيسان   
تشرين الطاني  

2021   

تأطير القرارات االستطمارية في تحقيت   •

القيمة المشتركة )دراسة تحليلية في قطام  

 الخدمات اللوجستية(. 

الخدمات   طر التمويل الميرفي في تعزيز  •

اللوجستية )دراسة استشراقيه ل اهرة  

 العشوائيات (. 

خليل إبراهيم عيسى ا.م.د.   7 

2022نيسان   
تشرين الطاني  

2021   

العدالة التن يمية واطرها على الوالم   •

عبد هللا كاظم محمدا.م.  الو يفي .   8 

2022نيسان   
تشرين الطاني  

2021   

الختيار طرق التدريس   AHPاستخدام  •

 .  ة اإللكتروني

للمفا لة بين طرق   TOPSISاستخدام  •

 التدريس الح وري وااللكتروني المتعددة .   

خالد عبد الجبار صبر م.م.   9 

2022نيسان   
تشرين الطاني  

2021   

• A generalization of Various Fixed 

Point Theorems in Banach and 

Metric Spaces . 

• Bifercation Analysis of some 

Nonlinear Frictional Differential 

Equations using Lipanove- 

schmidt Reduction . 

 10 م.م. مصطفى طه ياسين 

 

و   الكتب المؤلفة  : طالطا
 

المؤلف اسم  اسم الكتاب  ت 

محمد عبود طاهر  ا.د. QSBكتاب الن ام الكمي لألعمال   1 

 سلسلة كتب مترابطة حول التحول االستراتيجي  
 اوليا / المنطت االستراتيجي 

 )مجموعة من المؤلفين من العراق واألردن(
 2 أ.د. طاهر محسن منصور 

فاضل جمعة ا.م.د. هاني  (   سس ن رية وتطبيقية)  اإلدارة المالية كتاب  3 

 

و   خدمة المجتمع : رابعا
 

 .  والخاص  دورات تدريبية للقطاع العام  •

 بح . الر فاستشارات مجانية إلدارة بعض المؤسسات الحكومية التي ال تهد  •

 .   عمل تطوعي في مجاالت حرفة المنطقة المحلية •

 المساهمة في الندوات االجتماعية في المناطق السكنية .  •

 المؤسسات الخدمية في المحافظة . زيارة بعض  •

 دراسة ومعالجة المشاكل التي تواجه مؤسسات ودوائر الدولة .   •

 القاء محاضرات متنوعة في جميع المجاالت .  •

 المشاركة في برنامج جامعة البصرة لدعم المعوزين والعوائل المتعففة .  •
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 المشاركة في دعم مؤسسة عين لرعاية االيتام .  •

 العملية التعليمية في الكليات الفتية . المساهمة في دعم  •

و   لكافة الخريجين والطلبة   : الدورات التدريبية خامسا
 

 .  ادناه جدول بالدورات التدريبية المقدمة   
 

 الدورة   المحا ر التاريخ

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

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

محمد عبود طاهر  ا.د. 2022اذار   إدارة المشاريع  

عبد هللا كاظم محمدا.م.  2022نيسان   ن م الجودة )االيزو(  

زين العابدين جاسم محمد د.  2022 يار   إدارة التسويت  

دورات    إقامة  القسم  مجلس  اإلنكليزي  تدريبيةقرر  المشارك   ةباللغة  يمنح  التالية  المواد  في  والخريجين  للطلبة 
 ( دينار فقط للمشترك الواحد . 25000شهادة مشاركة من الكلية علماً ان أجور الدورة الواحدة )

 2022 - 2021   للعام الدراسي األعمال  إدارةن الطلبة في قسم لمحور الرابع : خطة تن يم شؤوا
 الجوانب التالية:  ىاالعمال في محورها هذا علتركز الخطة العلمية لقسم ادارة 

 
 :  ) للدراستين الصباحية والمسائية( توزيع مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الرابعةاوال : 

 

 :   دناه  سماؤهمالمدرجة    األساتذةمن قبل   لطلبة الدراسات اليباحية  اإلشراف على بحوث التخرج–  
 

 اسم الطالب  اسم المشرف  ت

1  

 طاهر محسن منصور أ.د. 

 ابراهيم رياض شلش عبد

 ابراهيم يبيح نعمه موسى

 احمد طامر يالح عبد الجبار

 أ.د. محمد عبود طاهر   2

 اسرام كريم كاطع حسين

 افنان مسلم معتوق شياب 

 ام البنين عبد الكريم كريم موسى 

3  
 أ.د.عامر جميل عبد الحسين

 

 ايمن عيسى عبد هللا عيسى

 بدر فرحان علي حبيب

 بنين يالح طارق عباس

 تبارك عبد القادر شييب  حمد

4  
 نزار هاشم الجزائري. أ.م.د

 

 جعفر ماجد جعفر موسى

 حسن حيدر ميدي كا م

 حسن علي غيالن عبد علي

 حسن عيسى خ ير كا م

 حسن محمد هادي علي  أ.م.د.هاني فاضل الشاوي   5
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  حمد حسنحسن نزار 

 حسين جبار الزم حلو

  .م.د. احمد علي احمد  6

 حسين قحطان عدنان عبيدي

 حسين معارك جبر شراد

 حيدر خليل حسون موزان

7  
 أ.م.د. خليل ابراهيم عيسى

 

 حيدر علي ميدي نجم

 خير هللا نعمه عبيد تعبان

 دعام عدنان خليل إبراهيم

 سنوي دنيا هاشم ماجد  /

8 
 أ.م.عبدهللا كاظم محمد

 

 رسل هادي حمد ميدي 

 زهرام علي نجم محمد 

 زين العابدين عالم عبد الحسين عيسى 

 زينب عبد الكريم جبر عجر 

 د. زين العابدين جاسم محمد 9

 زينب محمد دواي حطاب 

 زينب محمد مدلول ساري

 سجى عوده مطشر موحي

 سلسبيل علي حسين علي

10 
 م.م. خالد عبدالجبار صبر

 

 يباح حسن يباح لطيف

 عباس سند عبد الر ا عيسى

 عباس فاروق راشد سلطان

 عبد العزيز رياض عبود خلف

 م.م. ميطفى طه ياسين  11

 عبد هللا عبد الستار جبار جاسم

 علي اكبر محمود حميد سلطان 

 علي حسين غباش حمد 

 . عبدالكريم عبدالعني  دا.م. 12

 علي خالد جبار عبيد 

 علي خلف شناوة نايح 

 مرت ى عبد الحميد خلف محمد علي 

 علي شاكر محمود يالح

 د. عالم الدين عبدالوهاب حسون ا.م. 13

 علي  يام وحيد حاف  

 مرت ى عزيز معتوك محمد

 علي محسن فالح حسين 

 علي نزار ميجر فليح 

14  
 . جاسم خريبط خلفأ.د

 

 عواطف بدر شذر رحمة 

 كا م عودة عمران عيسى

 ماهر فؤاد محمد فيمي يبري

 محمد حسام عبد القادر محمد
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  .د. نا م حسن عبدالسيد  15

 محمد عبد االمير حمزه عباس 

 محمد قاسم خميس حيال 

 حسين علي شمخي طالب 

16  
 أ.م.د.علي حسين منهل 

 

 محمد ماجد حامد جاسم  

 محمد هاشم محمد خ ير

 محمد يعرب شاهين حمادي

 مرام عبد هللا حزام فنجان

17  
 م. حسين محمد عبدالحسين

 

 مالك خالد خلف عودة 

 محمد حميد قاسم رم ان

 منت ر عبد الزهرة طالب جاسم

 ميعاد يوسف قاسم جاسم

 زهير خريبط خلف  م.د.  18

 مينا عبد الع يم حسن يكر

 محمد عباس سامي عبد الكريم

 نور اسعد احمد جاسم

 نور الدين عبد الحسين نوري جابر

 

 الحسن رحيم حمادي م.م. عبد

 احمد رياض يالح حسن
 امير إبراهيم منديل بنيه  19
 حسين  يام نور ميدي 

 م. عباس فا ل  20

 ابراهيم هبه علي عبد الجليل 

 مريم قاسم عبادي حسين

 معتز حسين علي بدن 

 هديل هاشم عبد الر ا زباري

 د. عقيل محمد ا.م. 21
 وجدان تحسين عايي محسن

 سنوي محمد سعيد عبدالحسين را ي / 

 
 من قبل األساتذة المدرجة  سماؤهم  دناه :  المسائيةاإلشراف على بحوث التخرج لطلبة الدراسات   – ب
 

 اسم الطالب  اسم المشرف  ت

1  

 أ.د. طاهر محسن منصور 

 

 اسعد فييل مزهر خ ير

 احمد حامد محمد غ بان

2  

 أ.د. محمد عبود طاهر 

 

 احمد لؤي محمد جواد عبد الكريم

  يمن احمد عبد الكريم جمعة 

3  

 جميل عبد الحسين أ.د.عامر

 

 بارق فاروق مال هللا يالح 

 تبارك باسم قادوري عبد 

4  

 نزار هاشم الجزائري .أ.م.د

 

 حازم علي حسين خلف 

 حسام ميند نجم عبد هللا 

 حسين حسن زهراو حسين أ.م.د.هاني فاضل الشاوي   5
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 حسين يادق جعفر موسى 

6  

 أ.م.د. خليل ابراهيم عيسى

 

 عزيز احمد عبدهللا حورام 

 حيدر ياسين عبد الحي ياسين 

7  

 أ.م.عبدهللا كاظم محمد

 

 رائد ناهي حسن فليح 

 سنوي   زهير محمد حبيب   /  

8  

 د. زين العابدين جاسم محمد

 

 سنوي زينب عبدالجليل محمد معتوق  / 

 زينب كريم ناير علي 

9  

 م.م. خالد عبدالجبار صبر

 

 سنوي  يام عطية قاسم عفا  / 

 علي سمير كريم محمد 

 م.م. ميطفى طه ياسين  10

 فاخر احمد فاخر محمد 

 علي احسان عبد الياحب عبود 

 فا ل عباس علي عيسى

  .د. جاسم خريبط خلف  11
 فائزه يادق الزم ياسين 

 ليث رعد محمد ماجد

  .م.د.علي حسين منيل   12
 عبد الحسين   الستار جبارمحمد عبد 

 محمد عبدهللا خيون سعيد

  .م.د. احمد علي احمد  13
 سنوي  ميطفى ميند جاسم   / 

 ناديه شاكر عباس عبدهللا 

 هيفام حسين مزيير نعيم د. عقيل محمد ا.م. 14

 

 :  اإلرشاد التربوي  ثانياً :

العلمي في مجال     هداف  من اجل تحقيت     المشاكل   التربوي  والتوجيه  اإلرشادالقسم  والتعرف على 
    تم   فقد  ,اليعوبات المتعلقة بيا    وتذليلمعالجتيا    بعض الطالب والعمل على    يواجيا  والمعوقات التي

التدريسيين   السادة  على    الذينتوزيع  القسم  مالك  على  تربويين    ية  دددددالدراس   المراحلهم  كمرشدين 
 :وكاالتي 

 

 الدراسات اليباحية 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 ة ـــــــــرحل ــالم اللقب العلمي  م التدريسي ـــــاس ت

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

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

  الثانية المرحلةمسؤوالً عن  مساعد أستاذ  د. خليل إبراهيم عيسى أ.م. 3

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

 األولى  المرحلةمسؤوالً عن  مدرس د. زين العابدين جاسم محمد 5
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 لدراسات المسائية ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2022 - 2021للعام الدراسي  ) األعمال إدارة قبول وتخرج طلبة قسم خطة  طالطا: 
 

 
 
 
 
 

 ( 2022  - 2021)   للعام الدراسي  األعمال إدارةقسم األنشطة الاليفية والترفييية لطلبة  خطة : رابعا
 

 .  ييية ألحد المنتزهات في المحاف ةسفره ترف -1

 .  ت التي تقيميا الجامعة والكليات في البطوال ةللمشارك لقسم إدارة األعمال  ريا يالفريت ال اعداد -2

 .   نشاط إقامة وتأسيس مشاريع عمل افترا ية من قبل طلبة المرحلة الطالطة -3

   اإلدارية ن يم الشؤون : خطة تخامسلمحور الا

 في محورها هذا على الجوانب االتية:  األعمال إدارةتتركز الخطة العلمية لقسم  
 

  القسم : مجلس  وال
  

 :   دناهفي الجدول   سماؤهمالقسم  للدراستين اليباحية والمسائية من ع وية السادة التدريسيين المدرجة  إدارةيت من مجلس 
 

 ة ـــــــــرحل ــالم اللقب العلمي  م التدريسي ـــــاس ت

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

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

  الثانية المرحلةمسؤوالً عن  أستاذ مساعد  د. خليل إبراهيم عيسى أ.م. 3

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

 األولى  المرحلةمسؤوالً عن  مدرس زين العابدين جاسم محمدد.  5

 الدراســـــــة 
 الطلبة المتوقع قبولهم للعام 

(2021 - 2022 ) 

 للعام   الطلبة المتوقع تخرجهم

(2021 - 2022 ) 

 78 150 صباحي  

 27 150 مسائي 

 المالحظات م التدريسي ـــــاس ت

ً  محمد عبود طاهر  ا.د. 1  رئيسا

  د. طاهر محسن منصور ا. 2

  ن عبد الحسي  لعامر جميا.د.  3

  نزار هاشم الجزائري ا.م.د.  4

  ا.م.د. هاني فاضل جمعة  5

  ا.م.د. احمد علي احمد 6

  خليل إبراهيم عيسى ا.م.د.  7

  عبد هللا كاظم محمدا.م.  8

 مقرراً  زين العابدين جاسم محمدم.د.  9
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 : اللجنة العلمية طانيا 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 : اللجنة االمتحانية  طالطا

 

و:    :  تطوير المناه  الدراسية ى دددة عل ددرف دددشددة الم دددجندداللرابعا
 

يم  لجميع المواد الدراسية للقسم وتقد علميةدراسة المفردات الل  لجنة المشرفة على متابعة المناه  الدراسيةتقوم ال 
ومتابعة المستجدات والقرارات الواردة عن اجتماعات اللجنة القطاعية لقسم ادارة   المقترحات بشأن تطوير المناه 

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

  خالد عبد الجبار صبر م.م.  10

  م.م. مصطفى طه ياسين  11

 المالحظات م التدريسي ـــــاس ت

ً  ا.د. محمد عبود طاهر  1  رئيسا

  أ.د.عامر جميل عبد الحسين  2

  نزار هاشم الجزائري  .أ.م.د 3

 مقرراً  أ.م.د.هاني فاضل الشاوي  4

  أ.م.د. خليل ابراهيم عيسى  5

 الدراسات  المــرحلـــــــــة  اللقب العلمي اســـــم التدريسي ت

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

 ) الصباحية ، المسائية ( مسؤوالً عن المرحلة الثالثة  أستاذ مساعد  أ.م.د.هاني فاضل الشاوي  2

 ) الصباحية ، المسائية ( مسؤوالً عن المرحلة الرابعة   أستاذ مساعد  ا.م.عبد هللا كاظم محمد   3

 ) الصباحية ، المسائية ( مسؤوالً عن المرحلة الثانية   مدرس د. زين العابدين جاسم محمد 4

 ) الصباحية ، المسائية ( مسؤوالً عن المرحلة األولى  مدرس مساعد م.م. خالد عبدالجبار صبر  5

 م التدريسي ـــــاس ت

 أ.د.عامر جميل عبد الحسين  1

 نزار هاشم الجزائري  .أ.م.د 2

 أ.م.د.هاني فاضل الشاوي  3
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و: ا  :  الحلقات النقاشية في قسم ادارة االعمالى دددة عل دد رفدددش ددة الم دددجنددللخامسا
 

اللجنة   النسخ  تقوم  انعقادها و وتوزيع  كافة مستلزماتيا من متابعة مواعيد  النقاشية بتح ير  الحلقات  المشرفة على 
على   العلمية  بالمادة  واعداد    المدعوينالخاية  الحلقة  القسم  لح ور  رئاسة  إلى  يرفع  حول   تقرير  ملخا  يت من 

بشأنيا وتتألف ع وية هذه اللجنة من السادة التدريسيين    القرارات المناسبة   التخاذ للمتابعة  مجريات الحلقة العلمية  
 المدرجة اسماؤهم في ادناه : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
و:   إدارةفي قسم  الدراسية ومتابعة النتائ  االمتحانات الفيلية المواد مفردات ى متابعة انجازدددة علددرف دددش ددة المدددجندداللسادسا
 : األعمال

 

    دناهفي   سماؤهمتتألف ع وية هذه اللجنة من السادة التدريسيين المدرجة 
 
 
 
 
 
 

 قسم ادارة االعمال:   طلبةالبيانات لى  قاعدة  ـــعل  ة ــرف ـــشــة المـــجنــاللسابعاً:  

 
الطلبة مطل   شؤون الطلبة وتأشير التعيرات التي تطر  علىمع    قسمة التدقيت قاعدة البيانات لطلب  و  متابعةبتقوم اللجنة  

ع وية هذه اللجنة من  وتتألف     , القوائم االلكترونية(  , اليويات,االقساط  في سجالت )العياب  النقل والفيل وغيرها
 السادة المدرجة اسماؤهم في ادناه : 

 

 
 
 
 
 

 : متابعة وتطوير الخريجينى  ـــة علــرفـــش ــة الم ـــجن ــاللثامناً: 

 أ.م.عبدهللا كاظم محمد  4

 د. زين العابدين جاسم محمد 5

 م التدريسي ـــــاس ت

 خليل إبراهيم عيسى ا.م.د.  1

 م التدريسي ـــــاس ت

 أ.م.د.هاني فاضل الشاوي  1

 د. زين العابدين جاسم محمد 2

 م التدريسي ـــــاس ت

 زين العابدين جاسم محمدم.د.  1

 خالد عبد الجبار صبر م.م.  2

 م التدريسي ـــــاس ت

 ا.د. محمد عبود طاهر  1

 أ.د.عامر جميل عبد الحسين  2
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 : والترويج  متابعة وتطوير الموقع االلكتروني للقسم والنشرى  ـــة عل ــرف ـــشــة المـــجنــاللتاسعاً:  

 
 
 
 
 
 
 

 : عاشراً: لجنة انضباط الطلبة في القسم 

 
 

 أ.م.د.هاني فاضل الشاوي  3

 د. زين العابدين جاسم محمدم. 4

 م.م. مصطفى طه ياسين  5

 م التدريسي ـــــاس ت

 فاضل جمعة ا.م.د. هاني  1

 خليل إبراهيم عيسى ا.م.د.  2

 م.م. مصطفى طه ياسين  3

 م التدريسي ـــــاس ت

 ا.م.د. هاني فاضل جمعة  1

 د. زين العابدين جاسم محمد 2

 ممثل الهيئة القانونية  3


