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  التعريف بالقسم

ادية صصة في دعم القطاعات االقتصيعتبر قسم ادارة االعمال الوسيلة الفعالة لتلبية حاجة المجتمع من الكوادر المتخ
والبحثية والتعليمية المختلفة , اذا يستثمر الطاقات التدريسية وكذلك الطاقات العلمية للطلبة المتميزين ذوي المعدالت 
العالية لخرطهم في مجال الدراسات العليا الستثمار عقولهم واالعتماد عليهم في بناء بنية تحتية قوية داعمة ترفد القسم 

المجتمع بكوادر وأساتذة ذوي مهنية عالية اكاديميا وبحثيا  وكذلك اعداد افواج من الخريجين االكفاء لالنخراط في دعم و 
 المؤسسات االقتصادية.

 نشأة القسم 

للدراسة الصباحية  وذلك انطالقا من  2018 –  2017جامعة ذي قار في العام الدراسي -اسُتحدث ادارة االعمال
رفد سوق العمل بالموارد البشرية االمؤهلة في مجال ادارة االعمال في القطاع العام والخاص على  حرص الجامعة في

 حٍد سواء وتخريج دفعات متخصصة في هذا المجال وحسب ماهو مخطط.
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 معايري االعتماد لقسم ادارة االعمال

 عنوان المعيار رقم المعيار

نامج االكاديمي ( . مقياس رؤية ورسالة وأهدا المعيار االول  ف القسم )البر

ي 
 مقياس القيادة والحوكمة او التنظيم اإلداري .  المعيار الثان 

ية .  المعيار الثالث  مقياس الموارد المادية والبشر

 اعضاء هيئة التدريس المعيار الرابع

 شؤون الطلبة المعيار الخامس

امج االكاديمية وطرائق الت المعيار السادس  دريسمقاييس البر

 البحث العلمي  المعيار السابع

 مقياس خدمة المجتمع المعيار الثامن

 االجهزة والمعدات المقياس التاسع

 مقياس التقويم المقياس العاشر 

 مقياس األخالقيات الجامعية .  المقياس الحادي عشر 

ي عشر 
 ادارة الجودة والتطوير المقياس الثان 

 
: عناصر القوة والضعف  

ف على عناصر قوتنا وضعفنالماذا نتعر  \س   ؟ 
يتمثل الهدف الرئيس من التعرف على نقاط القوة التي يتمتع بها قسم ادارة االعمال في تعزيز هذه النقاط واستثمارها 

بما ينسجم مع رؤية القسم واهدافه. واما الهدف من تحديد نقاط الضعف التي تواجه القسم فيكمن في العمل على 
  . معالجة مجاالت الضعف

 (:SOWTيعتمد اجراء تقويم معيار رؤية القسم ورسالته واهدافه على تحليل مصفوفة )

 نقاط القوة, ونقاط الضعف, والتهديدات والفرص وكما يلي:
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  اوال: الرؤية

 قسم علمي متفوق في إدارة منظومة ابداع في التعليم والبحث العلمي والمعرفة وخدمة المجتمع

  ثانيا :الرسالة

جال تركيزه البحث العلمي في المشكالت االدارية ورفد سوق العمل بالخريجين المؤهلين بالمعرفة والمهارة قسم علمي م
 والقابلية والمنافسة بما يتالئم مع حاجات سوق العمل وخدمة المجتمع.

 االهداف

 خريج الطلبة على درجة عالية من الكفاءة العلمية العالية-1
2- مية لما يتالئم مع متطلبات مؤسساتنا الماليةتطوير وتحديث المناهج االكادي   

 االهتمام بالجانب التطبيقي من خالل وضع البرامج التدريبية في المصارف والمؤسسات المالية-3
 .ابدأ المشوره والخدمات للمؤسسات المالية واالقتصادية

 بناء جسور التعاون بين الكوادر العلمية والمؤسسات العلمية في الدولة-4
 اهداف قسم ادارة االعمال

اعداد وتهيئة الموارد البشرية والمادية للجامعة لخدمة العملية التعليمية والمجتمع من خالل تقديم الدورات التدريبية  ●
 واالستشارات الفنية والثقافية، باإلضافة إلى إجراء البحث العلمي

ة ُتلبي ما يساهم بتخريج نوعية موارد بشريرفد الطلبة بالمعرفة والمهارات والقابليات خالل المراحل الدراسية ب ●
 حاجات سوق العمل.

 اعداد وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية في مجاالت اإلدارة عمومًا وادارة االعمال حصرًا. ●

 تقديم دورات مخصصة لتلبية احتياجات المجتمع. ●

 الرشاد التربوي.زيادة الوعي الثقافي واالجتماعي والسلوك االخالقي بين الطلبة من خالل لجان ا ●

 تقديم الخدمات العامة للمجتمع المحلي في مجاالت االدارة. ●

 تقديم التوجيه االجتماعي لألفراد والمجموعات.   ●

 تقديم برامج مخصصة لمختلف الهيئات والمديريات ●
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(مقياس رؤية ورسالة وأهداف القسم )الربنامج االكادميي  ) 

 نقاط القوة   اوليات التحسني 

ي رسالة القسم اجراء تع -1
 
ديالت ف

ي 
ات الت  واهدافة تماشيا التغبر

ي البيئة التعليمية من 
 
تحدث ف

 جانب وسوق العمل من جانب اخر 
 تعزيز ونشر قيم التفوق .  -2

 انسجام رسالة القسم مع رؤية القسم واهدافه .  . 1
 وضوح رسالة القسم ومفهومة من قبل جميع المتعاملير  معها  .  . 2
 للقياس .  تكون االهداف واقعية وقابلة . 3

حرص اهداف القسم بعدد محدد بما ُيتيح فرص اكبر امام القسم  -4

 .لتحقيقها

 نقاط الضعف يدات (التحديات )التهد

 

 نقص عدد الهيئة التدريسية مقارن  -1
 

نقص عدد القاعات نسبة اىل عدد  -2
 الطلبة

تفاوت مستويات الطلبة ومهاراتهم  -3
ي 
ون  ي مجال التعليم االلكب 

 
 ف
ً
 خصوصا

 

ي رسالة القسم واهدافه تجنب-1
 
 اجراء تغيبر ف

عدم وجود تغذية عكسية من سوق العمل توضح مدى كفاية المؤهالت -2

ي يتمتع بها الخريجون
 الت 

 الفرص

 
ي كافة الجامعات العراقية مما يتيح -1

 
انعقاد المؤتمرات والندوات ف

.  للمشاركة ونشر البحوث  .الفرصة للباحثير 
2- ي 

 
 األداء الجاميي مما يعز  من قدرات القسم اعتماد مبدأ الجودة ف

 .ويطورها
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 احملور الثاني:  مقاييس القيادة واحلوكمة والتنظيم االداري

 

 نقاط القوة   اوليات التحسني 

تعزيز اليات النشر والتبليغات 
بير  اعضاء القسم وبيان 

 سلوكيات االنضباط االداري
 

رئاسة القسم وجميع  وضوح خطوط االتصال والتواصل بير  
 اعضاءه

 يتم اختيار رئيس القم والمقرر وفق معايبر موضوعبة. 
 يتم تطبيق التعليمات واللوائح بما يضمن حقوق الجميع

اىل جانب العالقات الرسمية تهتم رئاسة القسم بالعالقات 
ي تفاعلها مع الجميع. 

 
 الالرسمية ف

ي ُيكلف 
ي اداء المهام الت 

 
ي روح فريق العمل ف

عضاء بها اتبت 
 الهيئة التدريسية

ام القسم ومالكه بمعايبر جودة التعليم  
 الب 
 

 نقاط الضعف يدات (التحديات )التهد

مدى استيعاب سوق العمل  . 1
 لمخرجات القسم

تعدد مصادر القرار مما  . 2
ي وصل 

 
يخلق تشويشا ف

 المعلومة واستالمها

 
ي الية نشر بعض المعايبر واللوائح بقدر تعلق اال 

 
 مر وجود ضعف ف

 الفرص

 
ي نقل التبليغات  . 1

 
اعتماد قنوات التواصل االجتماعي ف

 والتوصيات
 التواصل المباشر مع جهة اصدار القرار . 2
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     املعلوماتية والبشريةاحملور الثالث: املوارد املادية واملالية والتقنية و

Z  نقاط القوة    اوليات التحسير 

جه اىل اعتماد التكنولوجيا .التو 1
ات.  ي عرض المحاض 

 
 ف
ي 2

 
. تعزيز مهارات االساتذة ف

مجال استخدام التكنولوجيا 
 وادواته

 .  يادة عدد القاعات2

 تنوع الهيئة التدريسية من حيث االختصاص الدقيق -1
 توفر القاعات الدراسية المناسبة للدراسة.  -2
ات المراقبة داخل القاعات والممرات -3  توافر كامبر
توفر األجهزة وخاصة شاشات العرض والسبورات التفاعلية  -4

 والحاسبات واجهزة االستنساخ. 
نت داخل القسم ألعضاء الهيئة التدريسية   -5 وجود شبكة لألنب 

 . 
 نقاط الضعف التحديات )التهديدات (

ي الحواسيب -1
 
 نقص ف

عدم وجود مختبر او  -2 -2
ستوديو ذكي لتسجيل 

ات والقائها  المحاض 
 

 
. نقص المها -1 ي

ي الجانب التقت 
 
 رات ف

 

 الفرص

 
وجود دورات وبرامج مخصصة لالرتقاء بالجوانب التقنية  -1

 لالساتذة . 
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 احملور الرابع: اعضاء هيئة التدريس والتعليم

 البنى التحتية

ي منطقه الموحية
 
ي كلية االدارة واالقتصاد ف

 
   للقسم مكون ف

 

 هيكلية القسم

  سماهليكل االداري للق -1

داخل عبدالكريم محمود. د.م   رئيس القسم 

غسان علي كاظم.م   مقرر القسم 

  سكرتير القسم نوار سعد حاكم

  عامل خدمة عبدهللا عودة

 

  اهليكل التدريسي -2

 

جيحماضر خار  ك  الهيكلية القسم ) الكادر الكلي( م  
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 اسم التدريسي  ت
 

االختصاص 
 الدقيق

اللقب  القسم
 العلمي 

ي المرحلة 
 الت 
 يدرس فيها

ي 
المادة الت 
 يدرسها

المهام األخرى 
 المكلف بها

موارد  إدارة عبدالكريم داخل محمود  د . م  . 1
ية  بشر

+  موارد  إدارة ثانية مدرس اعمال إدارة
 المال راس

 الفكري
 

 قسم رئيس

 معلومات نظم رابعة أستاذ اعمال إدارة اعمال إدارة دريفش عبدالعظيم د . أ   . 2
 معرفة إدارة

 

 أستاذ  اعمال إدارة اعمال إدارة مراح رشغ عبدالهادي. د . م. ا   . 3
 مساعد

  مالية إدارة ثالثة

 منظمة نظرية ثانية مدرس اعمال إدارة اعمال إدارة إبراهيم خليل ليث د . م  . 4
 تنظيمي  سلوك

 

 الوحدة تجاري قانون ثانية مدرس اعمال إدارة عام قانون ناض جبر  امل. د   . 5
 القانونية

 محاسبة أوىل+ثانية مدرس اعمال إدارة حاسبةم كاظم  علي  غسان. م  . 6
 متوسطة

 القسم مقرر 

  تسويق ثانية مدرس اعمال إدارة اعمال إدارة مبدر عبدالرضا  غيث. م  . 7

  تسويق بحوث ثانية مدرس اعمال إدارة اعمال إدارة جلود متعب قاسم. م  . 8

 مدرس اعمال إدارة عربية لغة مزيد خليل  ينب م. م  . 9
 مساعد

  ربيةع لغة اوىل

 مدرس اعمال إدارة محاسبة عبيد حميد  ميثم م. م  . 10
 مساعد

  محاسبة اوىل

 مدرس اعمال إدارة محاسبة ضاحي  احمد  محمد  م. م  . 11
 مساعد

  مصارف ادارة ثالثة

 مدرس اعمال إدارة اعمال إدارة حمود محمد  احمد  م. م  . 12
 مساعد

  مشاري    ع ادارة ثالثة

 مدرس اعمال إدارة محاسبة ماطور طالب عالء م. م  . 13
 مساعد

  محاسبة ثالثة

اتيجية ثالثة مدرس اعمال إدارة اعمال إدارة حسير   ناض  اسحاق. د   . 14   اسب 

 مدرس اعمال إدارة حاسبات عبدالكريم رياض سحر  م. م  . 15
 مساعد

  حاسبات ثالثة

 مدرس اعمال إدارة حاسبات جبر  صبيح ندوة م. م  . 16
 مساعد

  حاسبات ثانية

  حاسبات اوىل رسمد اعمال إدارة حاسبات يش خشالن والء. د   . 17

ية لغة سالم اثمار  م. م  . 18  مدرس اعمال إدارة انكلبر 
 مساعد

ية لغة اوىل   انكلبر 

 مدرس اعمال إدارة احصاء حسير   فهد  م. م  . 19
 مساعد

  احصاء اوىل

 مدرس اعمال إدارة حاسبات مكطوف وسن م. م  . 20
 مساعد

  حاسبات اوىل

وق م. م  . 21  مدرس اعمال إدارة حاسبات محسن شر
 مساعد

  حاسبات ةثاني

  بحث منهج رابعة استاذ اعمال إدارة اعمال إدارة جاسم كريم  احمد  د . أ   . 22

  حكومية عقود  رابعة مدرس اعمال إدارة محاسبة عبيد حمد  مهند . م  . 23
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 خالصة اهليكلية

 

 محفظة رابعة مدرس اعمال إدارة اعمال إدارة حسن جويد  علي  م. م  . 24
 استثمارية

 

  محاسبة ثالثة مدرس اعمال إدارة محاسبة صاحي  مهدي احمد   . 25

  انتاج ادارة رابعة مدرس اعمال إدارة اعمال إدارة كاطع عباس. د   . 26

 مدرس اعمال إدارة عام قانون حسن محمد  م. م  . 27
 مساعد

  انسان حقوق اوىل

  محاسبة اوىل مدرس اعمال إدارة محاسبة محسن علي  حسير   د . م  . 28

استاذ  االقتصاد اقتصاد دوىلي  حسير  علي عويشد.   . 29
 مساعد

اقتصاد+التنمية  ةثاالوىل+الثال
 االقتصادية

 

 مدرس االقتصاد عامة ادارة حسن فائق رائد م.م   . 30
 مساعد

ونية تجارة ثالثة   الكب 

 مدرس االقتصاد احصاء خضبر  رحيم افياءم.م   . 31
 مساعد

  رياضيات الرابعة

 ادارة اعمال ادارة حنير  قاسم . د   . 32
 االعمال

  تفاوض إدارة رابعة مدرس

 ادارة ادارة اعمال كرار محسنم.م    . 33
 االعمال

مدرس 
 مساعد

اقتصاديات  ثالثة
 اعمال
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  ( ال كامل لية القسم )هيك

 ت
 االسم كلية /معهد

 
 

االختصاص 
 العام

االختصاص 
 الدقيق

 مالحظات اللقب العلمي  الشهادة

1 .  
 اإلدارةكلية 

 واالقتصاد
 عبدالكريم داخل محمود  د . م

يةوارد م اعمال إدارة  بشر
 دكتوراة

 قسم رئيس مدرس

2 .  
 اإلدارةكلية 

 واالقتصاد
 دريفش عبدالعظيم د . أ 

ظم ن اعمال إدارة

 معلومات
  أستاذ دكتوراة

3 .  
 اإلدارةكلية 

 واالقتصاد
 مراح رشغ عبدالهادي. د . م. ا 

  مساعد أستاذ  دكتوراة مالية إدارة اعمال إدارة

4 .  
 اإلدارةكلية 

 واالقتصاد
 إبراهيم خليل ليث د . م

  مدرس دكتوراة منظمةظرية ن اعمال إدارة

5 .  
 اإلدارةكلية 

 واالقتصاد
 ناض جبر  امل. د 

  مدرس دكتوراة مالية إدارة عام قانون

6 .  
 اإلدارةكلية 

 واالقتصاد
 كاظم  علي  غسان. م

 مالية علوم محاسبة

 ومرصفية
 ماجستبر 

 قسم مقرر  مدرس

7 .  
 اإلدارةكلية 

 واالقتصاد

  مدرس ماجستبر  تسويق إدارة اعمال إدارة مبدر عبدالرضا  غيث. م

8 .  
 اإلدارةكلية 

 واالقتصاد

  مدرس ماجستبر  عامة إدارة اعمال إدارة جلود متعب قاسم. م

9 .  
 اإلدارةكلية 

 واالقتصاد

 مدرس ماجستبر  دبا عربية لغة مزيد خليل  ينب م. م

 مساعد

 

 

 

 

 هيكل مالك القسم : الصة خ

عدد التدريسيير  الحاصلير  عل درجة 

 (5) المالك الدائم عدد / الدكتوراه 

عدد التدريسيير  الحاصلير  عل درجة 

   (4)  المالك الدائم عدد/ الماجستبر 

 (1)  :عدد طلبة الدكتوراة

 ال يوجد: تبر عدد طلبة الماجس
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 نقاط القوة   اوليات التحسير  

ونيا.  توثيق وأرشفة -1  أعمال القسم كافة الكب 
ي  -2

 
وضع التوصيف اإلداري والعلمي للمنتسبير  ف

 أماكن تواجدهم 
 تحسير  واضافة قاعات جديدة -3

 

توفر االجواء العلمية المالئمة النجاح العملية التعليمية من بت  تحتية وكادر  -1
 .  تدريسي

ي أجواء ديمقراطية  -2
 
 اختيار رئيس القسم ومقرر القسم حسب الكفاءة  وف

ي القسم. 
 
 وبموافقة الهيئة التدريسية ف

يضم القسم عددا قليل جدا من الباحثير  الحاصلير  عل شهادة  الدكتوراة وعند  -3
الذي يحتسب عدد الطالب /عدد أساتذة القسم حملة  PhDاحتساب معيار

الدكتوراه نجد ان المعيار ليس ضمن الحدود النموذجية المطلوبة من قبل 
المتتفق مع المعيار العالمية وقد حددت الو ارة النسبة  الو ارة اذ ان النسبة 
 /لكل تدريسي كحد مقبول  لهذا المعيار30للجامعات العراقية 

 اللجان العلمية الدائمة  -4
 
مشاركة بعض من أعضاء هيئة التدريس ف

 اللجنة 
 
قية)أعضاء ف (.  –للب   محكمير 

ي وحل المشكالت اإلدارية واألك -5
 
 اديمية الحرص علحرص رئاسة القسم عل تالف

ي الجامعات العراقية . 
 
 تكوين عالقات ايجابية مع األقسام المناظرة ف

ام بعض أعضاء هيئة  -6 وجود لجنة للجودة تساهم عل تحقيق أهداف القسم والب  
 التدريس بمعايبر الجودة واالعتماد

 

 نقاط الضعف التحديات )التهديدات (

ي عم -1
لية محدودية صالحية رئيس القسم وخاصة  ف 

 تحسير  بيئة التعليم والتعلم. 
.عدم توفر البت  التحتية اللقاعات المناسبة لتحقيق الجودة 3

 بالشكل الصحيح. 

 
 ضعفآ لياتالتوثيق والحفظ لبعض االساتذة.  -1
 عدم توافر التوصيف الوظيف  ألعضاء هيئة التدريس مكتوب أو منشور عل موقع الكلية والجامعة.  -2
ي القسم، من عمال نظافة وخدمات اخرى. قلة الموظفير  المتخصصير  و  -3

 األيدي العاملة ف 
ات الكافية للجنة الجودة لممارسة اعمالها بالشكل السليم.  -4  عدم وجود التجهبر 
ي التخطيط لموا نة الكلية المالية.  -5

اك القسم ف   عدم اشر

 احملور اخلامس: شؤون وخدمات الطلبة

 

سب املراحل الدراسيةحعدد طلبة قسم ادارة االعمال   ادناه  ملخططايبني   

 
دد الطالبع  

عددال المرحلة ت  

 99 األوىل 1

 166 الثانية 2

 113 الثالثة 3

 136 الرابعة 4

 
 

 

ي الدراسة عداد ا
 
الطلبة حسب المراحل ف

 االولية
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 نقاط القوة   اوليات التحسير  

وضع الية لقبول الطلبة حسب  -1
الرغبة داخل الكلية من خالل 

 اختبارات 
نت للطلبة -2  توفبر االنب 
 متابعة الطلبة أكاديميا -3
 وع أساليب التقويمتن -4

 

 
ي للطلبة ثم تو يعهم عل االقسام  -1

ون  القبول المركزي االليكب 
 العلمية حسب معادلة المفاضلة و قرار لجنة المقابلة. 

توفر لجنة استقبال الطلبة والمرشدون االكاديميير  لمتابعة  -2
 الطلبة اكاديميا ونفسيا واجتماعيا. 

وام عند تحديد جدول بالمقررات الدراسية وساعات الد -3
ة .   المباشر

 وجود االقسام الداخلية.  -4
 

 نقاط الضعف التحديات )التهديدات (

ي  -1
 
فرض أعداد من الطلبة ف
الدراسات االولية خارج 

 الخطة المقررة للقسم  
عدم وجود برنامج او آلية   -2

لمتابعة الطلبة المتخرجير  
ي يعملون 

ي المؤسسات الت 
 
ف

 فيها. 
 

 
ي األقسام ا -1

 
 لعلمية  حسب الرغبة. عدم قبول الطلبة ف

 عدم وجود تعليمات إلجراءات التظلم -2
عدم توفر مواصالت النقل الكافية لنقل الطلبة من مركز  -3

 المدينة اىل الجامعة. 

 الفرص

ي لإلرشاد األكاديمي لتسجيل معلومات  -1
ون  وجود برنامج الكب 

عن سلوك الطالب ونشاطاته ومستواه األكاديمي 
 .  واالجتماعي

 
 
 
 
 

رائق التدريس(السادس:  التعلم والتعليم )الربامج االكادميية وط احملور  

المجموع الكلي للوحدات: عل كل طالب أن يجتا  أرب  ع مراحل دراسية بمجموع )         وحدة دراسية( مو عة 
 :  حسب السلم التاىلي

 عدد الوحدات المرحلة الدراسية ت

 40 األوىل 1
 35 الثانية 2
 39 الثالثة 3
 29 ابعةالر  4

 143 المجموع       
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ي ادناه المقررات للمراحل 
 
ي عل كل طالب اجتيا ها. وف

ي ينبي 
وتضم كل وحدة ومرحلة عددا من المقررات الت 

 :األربعة مع عدد الوحدات. وفيما يلي المقررات والوحدات

 

 املقررات والوحدات

 الكورس االول

 المرحلة االوىل ت
عدد 

 الساعات
 عدد الساعات لثانيةالمرحلة ا ت

 3 ادارة تسويق 1 3 1مبادئ ادارة  1

 2 ادارة مواد ومخازن 2 3 رياضيات 2

 2 1محاسبة متوسطة  3 3 1مبادئ المحاسبة 3

ية 4 3 1مبادئ االقتصاد 4  3 ادارة موارد بشر

 3 قانون تجاري 5 2 اللغة العربية 5

 3 نظرية منظمة 6 3 حاسوب 6

 3 حاسوب 7 2 قراءات 7

ية 8        2 اللغة االنكلي  

 19 مجموع الوحدات  21 مجموع الوحدات 

 المرحلة الثالثة ت
عدد 

 الساعات
 عدد الساعات الرابعة ت

 3 ادارة االنتاج والعمليات 1 3 1ادارة مالية  1

 3 ادارة االعمال الدولية  2 3 ادارة مصارف 2

 3 داريةتكنالوجيا المعلومات اال  3 3 1محاسبة تكاليف  3

اتيجية 4  2 مناهج واخالقيات البحث العلمي  4 3 ادارة اسير

 2 ادارة العقود الحكومية 5 3 ادارة مشاري    ع 5

 2 ادارة المخاطر 6 2 اقتصاديات اعمال 6

       3 حاسوب 7

 15 مجموع الوحدات   20 مجموع الوحدات  

ي 
 
 الكورس الثان

 المرحلة االوىل ت
عدد 

 الساعات
 عدد الساعات لة الثانيةالمرح ت

 2 بحوث تسويق 1 3 1مبادئ ادارة  1
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 2 ادارة امدادات 2 3 1مبادئ االحصاء 2

 2 1محاسبة متوسطة  3 3 1مبادئ المحاسبة 3

 3 سلوك تنظيمي  4 3 1مبادئ االقتصاد 4

ونية 5 2 حقوق االنسان 5  2 تجارة الكير

 2 ادارة راس المال الفكري 6 3 حاسوب 6

 3 حاسوب 7 2 التمراس 7

 16 مجموع الوحدات   19 مجموع الوحدات  

 المرحلة الثالثة ت
عدد 

 الساعات
 عدد الساعات الرابعة ت

 3 ادارة الجودة 1 3 2ادارة مالية  1

ي  2 اتيج   3 ادارة المعرفة 2 2 تفكي  اسير

كات 3 3 ادارة تامي    3  2 حوكمة الشر

وع بحث التخرج 4 3 بحوث عمليات 4  1 مشر

 2 ادارة التفاوض 5 3 محاسبة تكاليف 5

 3 ادارة المحفظة االستثمارية 6 2 دراسة جدوى 6

       3 حاسوب 7

 14 مجموع الوحدات   19 مجموع الوحدات  
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 نقاط القوة   اوليات التحسير  

عمل استطالعات واستبيانات الخذ  -1
 .  اراء الخريجيير 

عمل استبيان لتحديد اداء الخريجيير   -2
 ستقبالم

تفعيل عملية قياس جودة المقررات  -3
 بشكل منظم واجراء التعديالت عليه

ايجاد برنامج لتأهيل اعضاء الهيئة  -4
ي المجالير  النظري والعملي 

 
 التدريسية ف

ي  -5
 
ام الو ارة بالنظم المقررة ف ورة الب   ض 

 لوائح التعليم العاىلي 
 

 
ي القسم -1

 
 وضوح مخرجات التعلم  ف

ي وجود توصيف دقيق ومفصل للم -2
 
ف قررات الدراسية من قبل مشر

 المقررات* . 
أعضاء هيئة التدريس مؤهلير  ومن جامعات متنوعة )اجنبية وعراقية(  -3

 وبتخصصات دقيقة. 
ي القسم.  -4

 
 تواجد هيئة التدريس بصورة مستمرة ف

ونيا.  -5  وجود السجالت لتقييم الطلبة ورقيا والكب 
ة حديث  اغلب المقررات الدراسية لقسم العلوم المالية والمرصفية -6

ية لمواكبة الحداثة العلمية .   ومتطورة  وباللغة االنكلبر 
 رفد المؤسسات الصحية بمحللير  مختبر ذو كفاءة .  -7
ات والمساحة  -8 مالئمة بعض قاعات التدريس بالقسم من حيث التجهبر 

 بالنسبة لعدد الطلبة. 
ي  -9

 
ي ف

توفبر برامج للمشاهدة الميدانية وبرامج التدريب الصيف 
ي المؤسسات االدا

 
رية ضمن خطة اعداد الطلبة لتدريب واالنخراط ف

 سوق العمل . 
 

 نقاط الضعف التحديات )التهديدات (

عدم وجود سياسة محددة  -1
واضحة لربط الخريجير  بالكلية 

 بعد التخرج. 
ضعف تنامي الخدمات المصاحبة   -2

للعملية التعليمية من أنشطة 
 ثقافية ورياضية واجتماعية. 

نكلييية انخفاض مستوى اللغة اال -3

 لدى بعض التدريسيين.
قلة برامج تطوير الهيئة التدريسية  -4

 خارج القطر. 
قلة الدراسات المقارنة بير  القسم  -5

ي الكليات والجامعات 
 
ه ف ونظبر

 العراقية والعربية والعالمية. 
 

 
عدم استخدام التقنيات الحديثة من قبل بعض االساتذة رغم  -1

ي قاعات الدراسة. 
 
 تواجدها ف

ي مستوى تحصيل الطلبةعدم وجود ال -2
  ية فعالة للحد ولمعالجة تدن 

عدم ثبات الو ارة بتطبيق اللوائح واألنظمة مما يؤدي الرباك   -3
العملية التعليمية ومنها امتحانات الدور الثالث، وعودة المرقنة 

 قيودهم . 
ات للجودة لقياس نواتج التعلم للمقررات  -4 عدم وجود مؤشر

 والخريجير  
نامج -5  التعليمي مع الجهة المستفيدة.  عدم مراجعة البر
ي تشكل عبئا  -6

تغيبر المقررات والمفردات الدراسية لكل عام والت 
 إضافيا عل الطالب . 

 

 
 الفرص

نت لربط القسم باالفسام المناظرة او بث او  -1 . وجود شبكة االنب 

ات الهيئة التدريسية.  يل محاض   تب  
 عليا. وجود  فرصة أمام المتفوقير  إلكمال دراستهم ال   -2
ي مشاري    ع تخدم المجتمع  -3

 
يمكن توظيف بحوث التخرج ف
 والمؤسسات الصحية بشكل خاص
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 احملور السابع:  البحث العلمي
 

 

 عنوان البحث اسم الباحث ت
 منفرد
 أو

 مشترك
 معلومات النشر

1.  
ا. م. د. عبدالهادي 

 رشغ مراح

The role of adopting the 

principles of proactive 

leadership in the creative 

performance of 

employees: an applied 

study in a sample of 

employees at the 

investigation office of 

integrity commission / dhi 

qar governorate 

 مشترك

Talent Development & 

Excellence Vol.12, No.01, 

2020, 4153-4167 

2.  
ا. م. د. عبدالهادي 

 رشغ مراح

العالقة بين خصائص البيانات الضخمة 

وجودة القرار:الدور الوسيط لسلوك 

 اخفاء المعرفة

 مشترك
مجلة الكوت للعلوم االقتصادية 

34-1(, 42) 13واالدارية   

3.  
ا. م. د. عبدالهادي 

 رشغ مراح

Investing organizational 

Identity in improving work 

teams: an exploratory 

study of a sample of the 

capital traffic directorates 

 

REVIEW OF 

INTERNATIONAL 

GEOGRAPHICAL 

EDUCATION 

ISSN: 2146-0353 ● © 

RIGEO ● 11(12), 

SPRING, 2021 

4.  
ا. م. د. عبدالهادي 

 رشغ مراح

Testing the Market Index 

Efficiency at the Weak 

Form - The Case of Iraq 

Stock Exchange. 

 مشترك

International Journal of 

Innovation, Creativity and 

Change, - Vol 14 Iss 7 

 

5.  
ا. م. د. عبدالهادي 

 رشغ مراح

Investigating risk-return 

relationship: An empirical 

study in Iraq stock market 

 مشترك

Engineering and Natural 

Sciences Periodicals 

ISSN 2303-4521 Vol. 8, 

No. 4, December 2020, 

pp.2309-2318 

 أ.د عبدالعظيم دريفش  .6
Studying the effect of 

institutional pressures on 
 منفرد

Asian Journal of 

Sustainability and Social 
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the intentions to continue 

green information 

technology usage 

Responsibility 4 (4), 1-20

 13 2019 

 أ.د عبدالعظيم دريفش  .7

العالقة بين خصائص البيانات الضخمة 

وجودة القرار:الدور الوسيط لسلوك 

 اخفاء المعرفة

 مشترك
مجلة الكوت للعلوم االقتصادية 

34-1(, 42) 13واالدارية   

 أ.د عبدالعظيم دريفش  .8

تأثير آليات حوكمة تقنية المعلومات في 

لى تقنية االداء التنظيمي المعتمد ع

المعلومات :البعد الفكري للتكامل 

 االستراتيجي متغير وسيط

 منفرد

مجلة المثنى للعلوم االدارية 

184-158(, 2) 11واالقتصادية   

2021 

 أ.د عبدالعظيم دريفش  .9

دراسة تأثير قابليات انظمة المعلومات 

في جني مكاسب تنافسية مستمدة من 

الحوسبة السحابية :الدور الوسيط 

اح توظيف الحوسبة السحابية لنج

دراسة في عينة من الشركات صغيرة 

…الحجم في محافظة   

 منفرد
مجلة المثنى للعلوم االدارية 

79-46(, 4) 10واالقتصادية   

 أ.د عبدالعظيم دريفش  .10

تشخيص تأثير إمكانيات مدير تقنية 

المعلومات في إدارة مخاطرها من 

خالل عمليات اإلدارة الرشيدة لتقنية 

 المعلومات

 منفرد

(, 3) 24مجلة االدارة واالقتصاد 

117-136  

2019 

 أ.د عبدالعظيم دريفش  .11
قياس جاهزية جامعة سومر لتبني 

 ممارسات تقنية المعلومات الخضراء
 منفرد

مجلة الكوت للعلوم االدارية 

103-83(, 3) 34واالقتصادية   

 أ.د عبدالعظيم دريفش  .12

ة دراسة تأثير استراتيجية أنظم

المعلومات على الرضا عن مساهمة 

نظام المعلومات في أداء الشركات 

 صغيرة الحجم في محافظة ذي قار

 منفرد

-43(, 4) 59مجلة االدارة العامة 

101 

2019 

 أ.د عبدالعظيم دريفش  .13

دراسة تأثير القوى المؤسسية على 

اتجاهات المديرين في الشركات 

صغيرة الحجم في محافظة ذي قار 

ني التخلص البيئي من المخلفات نحو تب

 األكترونية

 منفرد

مجلة العلوم االقتصادية واالدارية 

24 (107 ,)24-56  

2018 

 أ.د عبدالعظيم دريفش  .14

 

Studying the effect of 

institutional pressures on 

intention the managers of 

Small enterprise at Thi-Qar 

province to adopt 

 منفرد

Managerial Studies 

Journal 19 (30), 1-26 

 2018 
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environmental disposal of 

electronic waste 

 أ.د عبدالعظيم دريفش  .15

تشخيص العوامل المؤثرة في نوايا 

االستمرار باستخدام مواقع التواصل 

االجتماعي الحكومية ((دراسة على 

عينة من طلبة كلية اإلدارة 

 واالقتصاد/جامعة ذي قار))

 مشترك
مجلة العلوم االدارية واالقتصادية 

64 (4 ,)88-112  

 أ.د عبدالعظيم دريفش  .16

التكامل بين تخطيط األعمال وتخطيط 

تقنية المعلومات في الشركات صغيرة 

 الحجم

9-1(, 1) 1مجلة الكوت الجامعة  منفرد  

17.  
م.د محمود داخل 

 عبدالكريم

العالقة بين ممارسات ادارة الجودة 

البداعي ، الدور الوسيط واالداء ا

 للقدرة االمتصاصية

دراسة مسحية الراء عينة من اعضاء 

 الهيئات التدريسية في الكليات االهلية

 منفرد
كلية  –المؤتمر العلمي الدولي االول 

2020االمام الكاظم )ع(   

 م.د ليث خليل إبراهيم  .18

Investing organizational 

Identity in improving work 

teams: an exploratory 

study of a sample of the 

capital traffic directorates 

 مشترك

REVIEW OF 

INTERNATIONAL 

GEOGRAPHICAL 

EDUCATION 

ISSN: 2146-0353 ● © 

RIGEO ● 11(12), 

SPRING, 2021 

 م.د ليث خليل إبراهيم  .19

Testing the Market Index 

Efficiency at the Weak 

Form - The Case of Iraq 

Stock Exchange. 

 مشترك

International Journal of 

Innovation, Creativity and 

Change, - Vol 14 Iss 7 

 

 م.د ليث خليل إبراهيم  .20

The role of adopting the 

principles of proactive 

leadership in the creative 

performance of 

employees: an applied 

study in a sample of 

employees at the 

investigation office of 

integrity commission / dhi 

qar governorate 

 مشترك

Talent Development & 

Excellence Vol.12, No.01, 

2020, 4153-4167 
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 د.امل جبر ناصر  .21
الضريبة البئية ودورها في تقليل 

 االنفاق على التلوث
 مشترك

 مجلة رسالة الحقوق

نة الثانية عشرالس  

2020العدد الثالث   

 د.امل جبر ناصر  .22
االصالح الضريبي واثره في دور 

 التمويلي للضريبة
 مشترك

 مجلة رسالة الحقوق

 السنة الثانية عشر

2021العدد الثالث   

 د.امل جبر ناصر  .23
حقوق االشخاص ذوي االحتياجات 

 الخاصة بين التشريع والتطبيق
 مشترك

 مجلة رسالة الحقوق

نة الرابعة  عشرالس  

2022العدد االول   

24.  
 م. غسان علي كاظم

 

العالقة بين االبالغ المالي واالنصاف 

في العرض واثرها في تعزيز جودة 

 المعلومات المحاسبية

 منفرد
في مجلة المثنى للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

 م. غسان علي كاظم  .25

الموائمة بين الكلفة المستهدفة ونظام 

(TD-ABC ها في تطوير ( واثر

العمليات االنتاجية في الشركات 

الصناعية العراقية  دراسة ميدانية في 

 معمل اسمنت السماوة

 منفرد
 مجلة مدينة العلم

 كلية مدينة العلم الجامعة

 م. غسان علي كاظم  .26

The effect of using Activity 

–Based Cost(ABC)system 

Improving the quality of 

educational services 

 مشترك

International Journal of 

Innovation, Creativity and 

Change, ISSN 

27.  
م. غيث عبدالرضا 

 مبدر

العالقة بين المعرفة التسويقية 

وتكنولوجيا المعلومات واثرها في 

تطوير الهيكل االداري للشركة دراسة 

تحليلية في عينة من الشركات 

الصناعية العراقية المدرجة في سوق 

لعراق ألوراق المالية.ا  

 منفرد
في مجلة المثنى للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

28.  
م. غيث عبدالرضا 

 مبدر

دراسة تأثير جودة المعلومات السياحية 

على وسائط التواصل االجتماعي في 

رة الذهنية لألهوار تشكيل الصو

 كمقصد سياحي.

 مجلة الجامعة العراقية المحكمة منفرد

29.  
 م. غيث عبدالرضا

 مبدر

تشخيص مخاطر مشاريع تطوير 

انظمة المعلومات باستخدام المدخل 

الشرطي ) دراسة حالة في جامعة ذي 

 قار(

 مجلة العلوم االدارية واالقتصادية منفرد
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30.  
م. غيث عبدالرضا 

 مبدر

التكامل بين راس المال الفكري وادارة 

المعرفة الشاملة واثرهما في الفعالية 

 التنظيمية للشركة.

دمنفر  
في مجلة المثنى للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

 م. قاسم متعب جلود  .31

Strategic Vigilance and its 

Role in Entrepreneurial 

Performance: An Analytical 

Study of the Views of a 

Sample of Managers in the 

Ur Company in Nasiriyah, 

Iraq 

 Multicultural Education مشترك

 م. قاسم متعب جلود  .32

The role of financial risk 

management in improving 

the financial performance 

of the economic institution 

 Multicultural Education مشترك

 م. قاسم متعب جلود  .33

دراسة تأثير )التسلية والبحث عن 

المعلومات والتعبير عن الذات( على 

دارة واالقتصاد في نوايا طلبة كلية اإل

جامعة ذي قار االستمرار باستخدام 

 الفيس بوك

 مجلة كلية الكوت الجامعة منفرد

 م. قاسم متعب جلود  .34

العالقة بين خصائص البيانات 

الضـــــخمة وجودة القرار: الدور 

الوسيط لسلوك إخفاء المعرفة دراسة 

ات استطالعية في عينة من الشرك

قارصغيرة الحجم في محافظة ذي   

 مشترك
مجلة الكوت للعلوم االقتصادية 

 واإلدارية

 م. قاسم متعب جلود  .35

تشخيص العوامل المؤثرة في نوايا 

االستمرار باستخدام مواقع التواصل 

االجتماعي الحكومية))دراسة على 

إلدارة عينة من طلبة كلية ا

 واالقتصاد/جامعة ذي قار((

 مشترك
 مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية

ة اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغدادكلي  

 م.م زينب خليل مزيد  .36
دالالت المعجم الشعري عند محمد 

 مجلة كلية االداب /جامعة ذي قار مشترك صابر عبيد

 مجلة كلية االداب /جامعة ذي قار منفرد المفارقة في شعر محمد مردان م.م زينب خليل مزيد  .37

غربية للمعجم النقديالجذور العربية وال م.م زينب خليل مزيد  .38  مجلة الدراسات المستدامة مشترك 
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 نقاط القوة   اوليات التحسير  

انية كافية الجراء البحوث  -1 عمل مبر 
 العلمية

تشجيع هيئة التدريس عل تضمير   -2
 مقرراتهم بمعلومات تتعلق بابحاثهم. 

ي  -3
 
كة مع النظراء ف اقامة ابحاث مشب 

 مؤسسات تعليمية عربية وعالمية. 
  مكتبة تضم مصادر حديثةتوفبر   -4
ي مجالت عربية وعالمية -5

 
 نشر البحوث ف

التاكيد عل البحوث التطبيقية او النظرية  -6
ي تقدم خدمة لتنمية المجتمع. 

 الت 
 

 
وجود عدد البأس به من البحوث العلمية  -7

 الرصينة الساتذة القسم 
ات البحثية العضاء  -8 تنوع البحوث وفق الخبر

 الهيئة التدريسية بالقسم . 
ي و  -9

 
جود تعاون بير  اعضاء الهيئة التدريسية ف

كة  اجراء البحوث المشب 
ي مجالت علمية عربية - 4

 
نشر بعض  البحوث ف

 وعالمية  ضمن مستوعبات وسكوبس

 نقاط الضعف التحديات )التهديدات (

لموا نة بير  األعباء التدريسية واإلدارية  -1
والمساهمة البحثية الفاعلة ألعضاء هيئة 

 سم. التدريس بالق
ي مجال  -2

 
اكة ف صعوبة الحصول عل الشر

البحث العلمي من مؤسسات المجتمع 
 .  المحلي

صعوبة تسويق النتاجات البحثية العضاء  -3
ي القسم. 

 
 الهيئة التدريسية ف

ندرة  ارسال اعضاء هيئة التدريس  -4
للجامعات العربية واالجنبية كاساتذة  ائرين 

ات.   من اجل تبادل الخبر
ي ا -5

 
لمؤتمرات عدم مشاركة الطلبة ف

 والندوات العلمية
 

 
اثقال كاهل التدريسي بالمهام واللجان االدارية  -1

البعيدة عن صلب عملة واختصاصه والذي 
ي الجراء 

 
انعكس بعدم وجود الوقت الكاف

البحوث وذلك النشغال التدريسي بالتدريس و 
 المهام االدارية. . 

اكة البحثية بير  أعضاء هيئة  -2 ضعف الشر
 خارج الكلية والجامعة.  التدريس واساتذة من

 قلة اإلنتاج العلمي لبعض أعضاء هيئة التدريس -4     ·
 قلة التخصيصات المالية للبحث العلمي -5

 

 الفرص
 

استثمار الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه  -1
الو ارة من خالل البحوث الممولة من الجامعة 

 والكلية . 
ي وقعت -2

ا هاالستفادة من اتفاقيات التعاون الت 
الجامعة مع العديد من المؤسسات التعليمية 

 .
ً
 وعالميا

ً
 وإقليميا

ً
 والبحثية محليا

وجود المؤتمرات والندوات المحلية والعربية  -3
اك  ي تمنح الفرصة للباحثير  باالشب 

والعالمية الت 
 ونشر بحوثهم. 
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 احملور الثامن: خدمة اجملتمع

 
 نقاط القوة   اوليات التحسير  

اتيجية ل -1 تحديد طبيعة وضع اسب 
ي يمكن ان تقدم لخدمة 

الخدمات الت 
 المجتمع. 

تشجيع اعضاء هيئة التدريس عل  -2
ي تناقش قضايا 

ي الندوات الت 
 
المشاركة ف

ي المجتمع 
 
 هامة ف

عمل قاعدة بيانات لالحتفاظ  -3
 بسجالت خدمة المجتمع

ة  -4 التنسيق مع المؤسسات النظبر
وتبادل الزيارات معها لغرض تبادل 

ات.   الخبر
 

 
ي تناقش القضايا الم -1

شاركة بالندوات والمؤتمرات الت 
ي المجتمع. 

 
 الهامة ف

 فتح دورات تدريبية لتطوير مهارات الخريجير   -2
اقامة حفالت التخرج سنويا بمشاركة اطراف  -3

 مجتمعية. 
  يارة اىل االقسام الداخلية ودار رعاية االيتام . 

ي لتحرير العراق من  -4
مساهمة القسم بالدعم اللوجست 

 ش االرهابية فلول داع
ية  -5 عات الخبر ي دعم الطلبة من خالل التبر

 
المساهمة ف

 وتعزيز روح التكافل االجتماعي 

 نقاط الضعف التحديات )التهديدات (

 توفبر فرص العمل للخريجير   -1
تقديم االستشارات لمؤسسات  -2

 المجتمع العام والخاص
 

 
عدم تقديم تقرير عن اسهامات اعضاء هيئة التدريس  -1

 ات لخدمة المجتمعبشان المبادر 
 مواجهة  -2

 
محدودية دور البحوث األكاديمية ف

 .المشكالت المجتمعية
 

 الفرص

إمكانية االستفادة من الدعم الذي تقدمه الكلية  -1
 للتدريب وخدمة المجتمع. 

ي مع الجامعات والمنظمات  -2
 
اتفاقيات التعاون الثقاف

 االخرى عل المستوى االقليمي 
ة الثقافية والشبكة الدوليتوفر المؤسسات االعالمية و  -3

نت.   االنب 
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 احملور التاسع: االجهزة واملعدات

 
 نقاط القوة   اوليات التحسير  

ي وتحويل  -1
ون  نشر التعليم االلكب 

ونيا ات الكب   المحاض 
ي كافة القاعات.  -2

 
 تفعيل اجهزة العرض ف

نيت داخل القسم والكلية.  -3  انشاء أنب 
ونية .  -4  اجراء االمتحانات االلكب 
 

 
توفر بعض االجهزة العلمية المهمة واجهزة  -1

 الحاسوب للطلبة 
نت للهيئة التدريسية.  -2  توفر خط انب 
 

 نقاط الضعف التحديات )التهديدات (

ي واحتياج القسم اىل  -1
ون  التعليم االلكب 

ات حديثه  اجهزه حاسوب ومختبر
تواكب العرص ومتطلبات المرحلة 

 الحالية 

 
االجهزة من عدم وجود قواعد مناسبة لحماية  -2

 الفايروسات
 عدم وجود خطة لصيانة االجهزة.  -3

 الفرص

ي القاعات.  -1
 
 توفر االجهزة ف

نت.  -2  توفر خدمة الشبكة الدولية االنب 
 

 
 
 

التقويماحملور العاشر:   

ي 
 
وط الحصول عل شهادة البكالوريوس ف  ادارة االعمال  شر

 %40 درجة السيي السنوي 1
 15 درجة امتحان الشهر  األول 2
ي  3

 15 درجة امتحان الشهر الثان 
ي  4

ي والالصف 
 10 النشاط الصف 

ي  5
 60 درجة االمتحان النهان 

 50 درجة النجاح الصغرى 6
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 نقاط القوة   اوليات التحسير  

ي . 1
ون   . استخدام التصحيح االلكب 

ح الغاء 2 . اعتمادا عل نتائج التقويم االوىلي نقب 

 لدراسة المسائية . 
ا3 ض عل قرارات الو اره الخاصة بعوده . االعب 

...الخ   المرقنة قيودهم, الدور التكميلي

 
وجود بيئة وظروف تسمح لتقييم أداء الطالب مما يزيد  -1

 من فاعية العملية التعليمية. 
ي المواعيد المناسبة.  -2

 
 االعالن عن جداول االمتحانات ف

تصميم االختبارات)االسئلة(  لقياس مستوى مهارات  -3
 عارفهم العلمية؟. الطلبة وم

ات نتائج  االمتحانات مع اعضاء هيئة  -4 يتم مناقشة مؤشر
ي اجتماع مجلس القسم . 

 
 التدريس ف

ي االختبارات وتقبل أي  -5
 
يطلع الطلبة عل مستوياتهم ف

 تظلم. 
اجراء تقييم الداء اعضاء الهيئة التدريسية من منظور  -6

 الطلبة ومن منظور رئاسة القسم. 
ي للقسم.  قيام لجنة الجودة باجراء

 التقويم الذان 

 نقاط الضعف ( التحديات )التهديدات

.وجود االمتحان التكميلي لالمتحان  -1

ي ليس م  ن باب الجودة وانما 
النهان 

تخبطات عشوائية قد تؤدي اىل تدهور 
 .  التعليم العاىلي

عدم وجود معايبر عالمية لمقارنة  -2
 اختبارات ونتائج الطلبة معها

ويم الخريجير   ومدى عدم وجود الية لتق -3
ي مجاالت العمل. 

 
 نجاحهم ف

 

 
 عدم تقويم أسباب رسوب الطلبة.  -1
اغلب  أساليب التقييم المتبعة للطالب لقياس قدرات  -2

جاع دون اختبار قدرة الطالب عل  الحفظ واالسب 
 االستنتاج والتحليل واإلبداع واالبتكار. 

عدم مناقشة  تقييم الطلبة ألداء أعضاء الهيئة  -3
 ية. التدريس

ي ألعضاء هيئة  -4
عدم إجراء تقويم مستوى الرضا الوظيف 

 التدريس
عدم وجود تقويم دوري للمناهج الدراسية داخل  -5

 القسم. 
 توقف الدوام لعدة أسابيع لغرض إجراء االختبارات.  -6

ي ضوء مراجعة النتائج. 
 
 ال توجد إجراءات تصحيحية ف

 الفرص

ي للمؤسسة -1
 وجود التقويم الذان 

ء اعضاء الهيئة التدريسية معد من وجود تقويم الدا  -2
ي و ارة التعليم العاىلي 

 
اف والتقويم ف قبل جها  االشر

 .  والبحث العلمي
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ي  -3
 
ي كليات االدارة واالقتصاد ف

 
وجود اقسام مناظرة ف

بعض الجامعات العراقية يمكن فحص جودة االداء 
معهم ومنها االسئلة االمتحانية البحوث والدراسات 

 ...الخ. 
 

دي عشر: االخالقيات اجلامعيةاحملور احلا  

 
 نقاط القوة اوليات التحسير  

ي االقسام العلمية  -1
 
قبول الطلبة ف
 حسب الرغبة. 

اجراء تقويم او اختبارات مستمرة  -2
ي 
 قبل االمتحان النهان 

ي نظام االمتحانات  -3
 
اعادة النظر ف

ي الكلية. 
 
 ف

ي  -4
ات الت  االستمرار بالقاء المحاض 

 . ي
ام الخلف   تؤكد عل االلب  

س مستوى الخريجير  عند قيا -5
التحاقهم بالعمل من خالل 

 اعداد مقاييس او استبيانات. 
 

 
ات  -1 التاكيد عل االبعاد الخلقية من خالل القاء المحاض 

او توجيهات عل الطلبة ودمج المؤسسة االخالقية 
ي المؤسسة 

 
ي واالعراف االجتماعية ف

متمثلة بالعامل الديت 
 التعليمية . 

ي التعامل -2
 
االكاديمي واالداري مع الطلبة  الشفافية ف

 والموظفير  والهيئة التدريسية. 
قية من قبل  اللجنة  -3 تدقيق البحوث وخاصة الغراض الب 

 العلمية
ي  -4

 
اف عل الطلبة من قبل اللجنة العلمية ف اقرار االشر

 القسم. 
امتالك عضو الهيئة التدريسية كامل الحرية للتعببر عن  -5

ي مختلف المسائل. 
 
 رايه الشخصي ف

عامل الموظفير  باسلوب لطيف مع المراجعير  سواء ت
 الطلبة او اولياء امورهم. 

 نقاط الضعف ( التحديات )التهديدات

عدم قياس وتقييم المؤسسات   -1
التعليمية اداء القسم ومستوى 

 الخريجير  
عدم وجود مقياس لتقويم  -2

مستوى رضا الطلبة والموظفير  
 واعضاء الهيئة التدريسية 

لبة حول استقصاء رضا الط -3
 سياسة القبول

 

 
 عدم الحصول عل شهادة الجودة.  -1
ي للموظفير  واعضاء هيئة  -2

عدم قياس الرضا الوظيف 
 التدريس

ي المؤسسات  -3
 
عدم استقصاء مستوى كفاءة الخريجير  ف

ي يعملون بها
 الت 

 

 الفرص

1-  . ي للعمل الجاميي
 
 وجود ميثاق العمل االخالف

 وجود القوانير  الجامعية -2
بوي واالكاديمي وجود وحدة لالرشا -3  د الب 
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حملور الثاني عشر: ادارة اجلودة والتطوير ا  

 
 نقاط القوة   اوليات التحسير  

 
االهتمام بالبت  التحتيه من حيث الكوادر   - 1

 التدريسية والبناية. 
ه من خارج  -2 التعاقد مع اساتذه ذوي خبر

وداخل البلد السماح لالساتذه بالمشاركة 
 والورش ودعمهم ماديا .  بالمؤتمرات الدوليه

 

 

 اجراء حلقات نقاشية اسبوعية  .1

 

المشاركة في دورات تدريبيه  ومؤتمرات  .2

 محلية ودوليه

 نقاط الضعف ( التحديات )التهديدات

 
 التوجد بت  تحتية .1
 م وجود صرف مالي.عد2

. عدم معرفة مفهوم الجوده بصورة عامه من 3

 قبل لجان الجودة وكذلك االساتذه .  

 

 

 التوجد وثائق عن المعامالت وجمع البيانات.-1

 

 الفرص

 االنتقال للبناية الجديده -1

تيويد الجامعة بمييانية مالية عاليه تفي  - 2

 بمتطابات علمية كثيره .  
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 خالصة التقرير 
 

كلية االدارة واالقتصاد  -ومن خالل االطالع على واقع قسم ادارة االعمال  \ قار يتضح االتيجامعة ذي   : 

   
 اوال: عناصر القوة

 
 للقسم جملة من العناصر التي من الممكن ان تكون عناصر قوة، ومن أهمها

المساحة الواسعة للبحث العلمي ، لكون تسمية القسم تسمح بمناقشة مجموعة متنوعة من التخصصات  -1

ي نطاق اهتمامه : 
 
ي تدخل ف

 الت 

الذي يحتسب PhDاصلين على شهادة  الدكتوراه وعند احتساب معياريضم القسم عددا جيدا من الباحثين الح -2

عدد الطالب /عدد أساتذة القسم حملة الدكتوراه نجد ان المعيار ضمن الحدود النموذجية المطلوبة من 

تقريبا /لكل تدريسي وهي نسبة ممتا ة  تتفق مع المعيار العالمية وقد حددت 15قبل الو ارة اذ ان النسبة  هي 

 /لكل تدريسي كحد مقبول  لهذا المعيار . 30رة النسبة للجامعات العراقية الو ا

خبرات القسم جيدة، بالرغم من حداثة تأسيس هوان الخبرة المكتسبة خالل السنوات السبع الماضية جيده في  -3

 و السنوات السابقة من العمل تعد جيدة لالنتقال إلى واقع أفضل. مجال التدريس

  لمعظم أعضاء  هيئة التدريس مع المقررات الدراسية . مالئمة التخصص العلمي  -4

ي اللجنة  -5
 
قية)أعضاء ف ي اللجان العلمية الدائمة للب 

 
(. م–يشارك بعض من أعضاء هيئة التدريس ف  حكمير 

ام بعض أعضاء هيئة التدريس بمعايبر الجودة واالعتماد.  -6  الب  

ة ومع كليات الجامعة والجامعات االخرى للقسم عالقات خارجية جيدة مع اغلب الجهات المهمة في المحافظ -7

بالمحافظة والمحافظات وهذا واضح من خالل الييارات الميدانية ألساتذة القسم إلى دوائر الدولة المختلفة 

 باإلضافة إلى  مشاركة العديد من اساتذة القسم في الكثير من النشاطات العلمية في الجامعات األخرى  

 ثانيا: عناصر الضعف
 :لقسم من بعض عناصر الضعف التي من  الممكن تحديدها باالتييعاني ا

يحتاج القسم إلى تنويع أكثر في التخصصات العلمية للتدريسيين لتتناسب مع نظام المقررات الذي سيطبق خالل – 1

  2022-2021 العام الدراسي القادم

 . في المجالت الرصينةحاجة القسم للمييد من التخصص في عملية البحث العلمي ونشر البحوث – 2

 . الموقع االلكتروني للقسم فقير ويفتقر لإلدامة والمعلومات األزمة للتصفح العلمي – 3

  هناك نوع من التياحم في بناية القسم العلمي  فضال عن ذلك الحاجة الى توسعة المختبرات-4

 -شحة التمويل المالي الالزم لنشاطات القسم-5
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 اليات تطوير القسم

ي الجامعة ،بحيث يكون مستعدا لتنظيم المؤتمرات ونشر البحوث وعقد - اوال 
 
تعزيز عالقة القسم ببقية الكليات ف

كة معها  –الندوات المشب 

. 

ي القسم نفسة –ثانيا 
 
تطوير كفاءة التدريسيير  والباحثير  ،من خالل دورات داخلية ف  . . 

ات  باالجهزة  العلمية والتقنية ال–ثالثا  ي بما يواكب التطور العلمي تزويد المختبر
حديثة الال مة للعمل البحت 

 .الحاصل

ي 
ون  ورة توفبر المتطلبات المالية والفنية لتكون صفحة الموقع االلكب  رابعا–ض    

 .للقسم معروضة بأكب  من لغة ؛لتوسيع مساحة القراءة ودائرة االهتمام

ين اكفاء للجانب العملي –خامسا  ورة االستعانة باساتذه ومحاض   من المقررات اما عن طريق التنسيب او ض 

 .التعاقد معهم

تشذيب المقررات الدراسية واعادة صياغة وحداتها بما يتناسب مع امكانيات القسم المادية وبما يفيد  –سادسا 

  . الطالب علميا

ي مجالت رصينة وضع ايميل الرسمي –سابعا 
 
ورة نشر البحوث ف التأكيد وض   . 

اك دوائر ومؤسسات الدولة فيهااهمية التأكيد  –ثامنا  عل البحوث التطبيقية واشر  . 

اع -تاسعا اءات اخب  ك وتسجيل نتائج بحوثهم كبر
حث األساتذة عل العمل العلمي الجاد والمشب   .  

 

 ..........اهدافنا املستقبلية

 أن نكون قادرين على تيويد سوق العمل بالكفاءة العلمية والعملية بالخريجين  -1

2 – تعاون مع الكليات واإلدارات الرسمية ذات الصلة وجمع قدر أكبر من المعلومات والنتائج ثم إدخالها في ال

 .األرشفة اإللكترونية لالستفادة منها

االتجاه نحو التعلم اإللكتروني وإنشاء موقع خاص لتقديم المحاضرات أو إنشاء ورش عمل كلها مفتوحة في – 3

ن ناحية أخرى ،لتوسيع نطاق المعرفة بالعالم ليشملنا الجامعة وما تضمها الكليات العالم الخارجي من ناحية ،وم

 .واألقسام العلمية من مواكبة التطور

                        وهللا ولي التوفيق
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 جلنه اعداد التقرير

 

 

عضوا   عضوا                                                          اللجنةرئيس   
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