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جاهعت ري قاس /كليت االداسة واالقتصاد
اوالً /نبزة تاسيخيت
أعغــــــــذ وٍُخ االداسح وااللزظــــــــــبد ػـــــــــــبَ ( )0220وثّــــــــــىجت
وزــــــــبة وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجذش اٌؼٍٍّ /دائشح اٌذساعبد واٌزخطُظ واٌّزبثؼخ /لغُ
اٌذساعبد واٌزخطُظ (د َ  6204/3فٍ  ) 0220/7/21اٌّجٍغ إٌُب ثبألِش اٌجبِؼٍ
( 1201/26/7فٍ  , )0220/7/01ثمغُّٓ ٌزىىْ اٌخطىح االوًٌ إلٔشبء وٍُخ االداسح
وااللزظبد اٌّزىبٍِخ ثىبفخ الغبِهب اٌؼٍُّخ ِغزمجال  .وٌذي اٌىٍُخ خطظ ػٍُّخ طّىدخ ٌزجٍٕ
افضً االعبٌُت اٌؼٍُّخ اٌذذَضخ  ,واَجبد ِشاوض ثذضُخ ِزُّضح وثٕبء ششاوخ دمُمُخ ِغ ِؤعغبد
اٌمطبع اٌؼبَ واٌخبص  ,وثٕبء ػاللخ رؼبوْ ورجبدي ِؼشفٍ ِغ اٌىٍُبد إٌّبظشح فٍ اٌؼشاق
واٌجٍذاْ اٌّجبوسح .
ورىجهذ ػّبدح اٌىٍُخ ٔذى اعزذذاس لغُ االلزظبد ولغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّظشفُخ ٌشؼىسهب
ثأهُّخ رطىَش اٌمطبع اٌّظشفٍ واٌّبٌٍ عىاءا فٍ اٌمطبع اٌؼبَ واٌخبص وِىاوجخ اٌزذىالد
االلزظبدَخ وسعُ اٌغُبعخ االلزظبدَخ  ,والعُّب ثؼذ أفزبح االلزظبد اٌؼشالٍ ثؼذ ػبَ 0223
ػًٍ اٌؼبٌُ اٌخبسجٍ .
وفٍ اٌغٕخ االوًٌ ٌٍزأعُظ رُ لجىي ( )003طبٌت فٍ اٌذساعخ اٌظجبدُخ ِىصػُٓ ثىالغ
( )70طبٌت فٍ لغُ االلزظبد و( )222طبٌت فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّظشفُخ .
اِب اٌذساعخ اٌّغبئُخ فمذ رُ لجىي ( )022طبٌجب فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّظشفُخ .
وفٍ ػبَ  0226-0223رُ لجىي ( )222طبٌجب ثىالغ ( )02طبٌجب فٍ لغُ االلزظبد و( )41طبٌجب
فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّظشفُخ .
وفٍ اٌذساعخ اٌّغبئُخ رُ لجىي ( )70طبٌت فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّظشفُخ .
وّب رُ اعزذذاس لغُ اداسح االػّبي فٍ اٌؼبَ اٌذساعٍ  0220-0227ورُ لجىي ( )232طبٌت .
وفٍ اٌؼبَ اٌذساعٍ اٌذبٌٍ  0202- 0221رُ اعزذذاس اٌذساعخ اٌّغبئُخ فٍ لغُ اداسح االػّبي .
ورُ اعزذذاس اٌذساعبد اٌؼٍُب فٍ اٌزخطُظ االعزشارُجٍ ٌٍؼبَ 0220 – 0227دُش رُ لجىي ()1
طبٌت وفٍ اٌؼبَ اٌذساعٍ  0221-0220رُ لجىي ( )7طبٌت .
وّب رُ اعزذذاس لغُ اٌّذبعجخ فٍ اٌؼبَ اٌذساعٍ اٌذبٌٍ 0202- 0221
ِذح اٌذساعخ فٍ اٌىٍُخ اسثغ عٕىاد رمىَُّخ َزُ فُهب اػذاد اٌطبٌت ٔظشَب وػٍُّب وثّىاد
دساعُخ رخظظُخ وعبٔذح ػًٍ ِذاس اٌّشادً اٌذساعُخ االسثؼخ واٌزٍ رغؼً اٌىٍُخ ِٓ خالٌهب
رطىَش اٌمذساد اٌزهُٕخ واٌّهبسَخ ٌٍطبٌت واٌزٍ ِٓ شأٔهب رؼضَض اٌجبٔت إٌىػٍ فٍ اٌزخظُض
اٌّؼشفٍ ووفك اعظ ػٍُّخ سطُٕخ .

اٌظفذخ 2

اٌزىطُف اٌىظُفٍ ٌخشَجٍ وٍُخ االداسح وااللزظبد /جبِؼخ رٌ لبس

0200-0202

ثانياً /الشؤيت والشسالت واالهذاف
رؤية الكلية
تسعٔ كلٗح االدارج ّاالقتصاد الٔ تًاء هؤسسح تعلٗهٗح اكادٗهٗح تحثٗح هتهٗزج تحتل هكاًَ
هرهّقح تٗى الكلٗاخ الهًاظرج علٔ الهستّٓ الهحلٖ ّاالقلٗهٖ ّالدّلٖ عى طرٗق تهٗز ّجّدج
التراهج االكادٗهٗح التٖ تقدهِا ّرصاًح التحّث العلهٗح الِادفح الٔ دراسح هشكالخ الهجتهع
ّتشخٗص استاتِا ّّضع الحلّل الهًاستح لِا .
رسالة الكلية
تتجسد رسالح كلٗح االدارج ّاالقتصاد تالعهل علٔ جعلِا هؤسسح تعلٗهٗح تحثٗح تّاكب
التطّراخ العالهٗح فٖ هجال اعداد ّتأُٗل الطالب هعرفٗا ّتطتٗقٗا فٖ هجاالخ العلّم االدارٗح
ّالهحاستٗح ّاالقتصادٗح ذاخ الصلح تهتطلتاخ العهل ّالتحث العلهٖ هى خالل تّفٗر التٗئح
التعلٗهٗح الهالئهح للطلتح ّالتاحثٗى الكتساب الهعرفح ّهِاراخ التحث العلهٖ لتًاء قدراخ ّطًٗح
هتفّقح تاالضافح الٔ تقدٗـــــم ﺃفضل خدهح للهجتهع ّاﻷطـراﻑ التـــٖ تتتـــادل تالهصالﺢ
ّالهــًافع هعــِاّ ،هـع الجاهعح ،هى خــالل لتشخٗص الدقٗق لحاجاتِم الهحلٗح ّتّقعاتِم
الهستقتلٗحّ ،تحقٗق االستجاتح الفاعلح ّالكفّءج لِذٍ الحاجاخ ّالتّقعـــاخ عى طرٗق ضهاى
جّدج جهٗع العهلٗاخ ّالههارساخ الجاهعٗح فٖ الكلٗح )تعلٗهٗح /تحثٗح  /استشارٗح ّ /ﺇدارٗح(.
ّعلٔ ّفق ها ٗأتٖ:







االسﺘﺜوار اﻷفﻀﻞ لوْارد الﻜل٘ح ّطاقاتِا هي خالل االلﺘﺰام الفعال تﺘﻄث٘ق تٌْد ًﻈام
ضواى الﺠْدج ّاالعﺘواد اﻷكادٗوٖ الوﺘعلقح تﺘﺨﺼ٘ﺺ الوْارد.
تﺤﺴ٘ي ﺃداء الوْارد الثﺸﺮٗح )ُ٘ﺌاخ ﺃكادٗو٘ح ّّظ٘ف٘ح( هي خالل الوﺸاركح تالﺪّراخ
الﺘﺪرٗث٘ح ّالﺘﻄْٗﺮٗح الوﺘﺨﺼﺼح ّالوﺘقﺪهح فٖ داخﻞ الثلﺪ ّخارجَ.
تِ٘ﺌح الﺨﻄﻂ ّالثﺮاهج الﺘٖ تﻀوي اسﺘﺨﺪام الوْارد )الوادٗح ّالوال٘ح ّالﺘقٌ٘ح( الوﺘاحح
للﻜل٘ح فٖ تﺤﺴ٘ي اﻷداء الﺸاهﻞ للﻜل٘ح.
هﺸاركح جو٘ع الِ٘ﺌاخ )اﻷكادٗو٘ح ّالْظ٘ف٘ح( ّالﻄلثح فٖ القﺮاراخ ّالووارساخ الوﺘعلقح
تِنّ ،تلﻚ الﺘٖ تﺴِن فٖ تﻄْٗﺮ ﺃعوال الﻜل٘ح ّتﺤﺴ٘ي ﺃداءُا.
ّضع خﻄح شاهلح تﻀوي تِ٘ﺌح الوﺘﻄلثاخ ّالوﺴﺘلﺰهاخ ّاٙل٘اخ الﺘٖ تﺠعﻞ هي
الوﺨﺮجاخ الﻄالت٘ح للﻜل٘ح تﺴﺘﺠ٘ة لﺴْﻕ العوﻞّ ،رضا ﺃصﺤاب الوﺼالﺢ.
اسﺘﺜوار هعلْهاخ الﺘﻐﺬٗح العﻜﺴ٘ح فٖ تﺤﺴ٘ي اﻷداء الوﺴﺘقثلٖ للﻜل٘ح.
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اهذاف الكليت






رفد هؤسساخ الهجتهع تكّادر هؤُلح تاﻷسس العلهٗح الرصًٗح تالتخصصاخ االقتصادٗح
ّاالدارٗح ّالهالٗح ّالتٖ ٗهكى اى تشكل رافدا هِها لتحقٗق تًهٗح اقتصادٗح هستداهح علٔ
هستّٓ الهحافظح ّالعراﻕ ككل.
اغًاء الهحافظح تالدراساخ ّالتحّث العلهٗح الهتخصصح التٖ ٗهكى اى تساعد فٖ حل الكثٗر
هى الهشاكل االقتصادٗح ّالهالٗح ّاالدارٗح.
رفع هستّٓ هِاراخ االداء الّظٗفٖ فٖ دّائر الدّلح ّالقطاع الخاص ّالقطاعاخ االخرٓ
فٖ الهجاالخ ذاخ العالقح ّتأُٗلِم علهٗا ّهًِٗا لإلٗفاء تهتطلتاخ اعهالِم الّظٗفٗح.
الهساُهح فٖ تًهٗح ّتطّٗر القطاع الهصرفٖ ّالهالٖ فٖ الهحافظح ّالعراﻕ ككل.
زٗادج الّعٖ تأُهٗح العلّم االقتصادٗح ّاالدارٗح ّالهالٗح تها ٗحقق الكفاءج ّالفاعلٗح فٖ
استخدام الهّارد ّتحقٗق االُداﻑ العاهح ًّشر الهعرفح ّالهضاهٗى ّالهفاُٗم ّالسلّكٗاخ
العلهٗح ّالعه لٗح ذاخ العالقح تالًزاُح ّالشفافٗح ّالهساءلح ّالحكم الصالﺢ ّهحارتح الفساد
الهالٖ ّاالدارٕ تكافح اشكالَ.

ثالثاً/اقسام الكلية
قسم االقتصاد
نبزة عن قسن االقتصاد
تأسس قسم االقتصاد كًّاج لكلٗح االدارج ّاالقتصاد هع قسم العلّم الهالٗح ّالهصرفٗح فٖ
سًح  2102لٗكّى رافدا حقٗقٗا لسّﻕ العهل تكّادر علهٗح هؤُلح تالهعرفح االقتصادٗح ّفق
اسالٗب علهٗح هتطّرج ّٗ ،هًﺢ القسم شِادج التكالّرّٗس علّم اقتصادٗح هدج الدراسح فَٗ ارتع
سًّاخ ّتم فتﺢ فرع لهدرسٗى االقتصاد لرفد هدٗرٗاخ الترتٗح تهدرسٗى لهادج االقتصاد ّٗعد
الفرع االّل علٔ هستّٓ العراﻕ ّ ،هًﺢ دتلّم عالٖ فٖ التخطٗط االستراتٗجٖ هدج الدراسح
سًح ّاحدج فضال عى استحداث الدراسح الهسائٗح للعام الدراسٖ 2102 – 2102
رؤية القسم
َهذف لغُ االلزظبد اًٌ ِخشجبد ػٍُّخ وفؤح ثبٌزؼٍُُ وِزضودح ثبٌّؼشفخ
االلزظبدَخ واٌىطىي اًٌ اٌِرَِص ػًٍ اٌِعروََْ اٌؼٍٍِ واإلداسٌ ِْ خالي رطثَك ِؼبََس
ﺿِبْ اٌجودح واالػرِبد األوبدٍَِ اٌطبدسح ػْ وصاسح اٌرؼٍََ اٌؼبٌٍ واٌثدس اٌؼٍٍِ  ,ورخشَج
وىادس ثششَخ ِؤهٍخ ٌخذِخ اٌّجزّغ واٌجٍذ  ,وِب َغؼً اٌمعَ اًٌ ِواوثخ دسوخ اٌرطوساد فٍ
األلعبَ اٌؼٍَِخ أٌِبظسح فٍ اٌجبِؼبد اٌؼبٌَِخ فﺿال ػْ روصَك ػاللخ اٌمعَ ثبٌِجرِغ وِواوثخ
دسوخ اٌرطوساد االلرطبدَخ
اٌظفذخ 3
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سسالت القسن
رٍجُخ ادزُبجبد اٌغىق ثأَذٌ ػبٍِخ ولُبداد ػٍُّخ ِضودح ثبٌزأهًُ اٌؼٍٍّ ثشىً فؼبي وفك
اعبٌُت وطشق ػٍُّخ وػٍُّخ وِخزٍف االخزظبطبد االلزظبدَخ واإلداسَخ واٌّذبعجُخ
واٌزؼٍُُّخ واٌزخطُطُخ ٌزىىْ ِٕغجّخ ِغ رطٍؼبره وِذممخ ٌّزطٍجبره وادزُبجبره ِٓ خالي االرٍ:






ﺇػداد اٌطٍثخ ٌٍدطوي ػًٍ شهبدح اٌثوبٌوسَوط فٍ اٌؼٍوَ االلرطبدَخ .
ﺇػداد اٌثدوس واٌدساعبد فٍ اٌرخططبد اٌِخرٍفخ فٍ اٌؼٍوَ االلرطبدَخ .
رمدََ اٌِشوسح ودساعبد اٌجدوي االلرطبدَخ واٌدساعبد اإلعرسارَجَخ ٌٍجهبد اٌخبسجَخ
اٌرٍ رطٍة رٌن.
اٌرؼبوْ ِغ ِﺅععبد اٌمطبع اٌؼبَ واٌمطبع اٌخبص فٍ ِجبي اٌدساعبد االلرطبدَخ .
ﺇلبِخ أٌدواد اٌِرخططخ واٌدٍمبد اٌؼٍَِخ .

اهذاف القسن







رىفُش ثُئخ ػٍُّخ ورؼٍُُّخ ِالئّخ وثىبدس رذسَغٍ وفىء.
رٕشُظ ورفؼًُ اعبٌُت وطشق اٌجذش اٌؼٍٍّ ٌٍزذسَغُُٓ واٌطٍجخ.
روفَس ِٔبر ردسَعٍ أفﺿي ٌٍطٍثخ واٌردسَعََْ .
سفذ اٌمطبػُٓ اٌؼبَ واٌخبص ثىىادس ػٍُّخ ِزخظظخ ثبٌشأْ االلزظبدٌ وٍِّخ ثٕظشَبره
ؤّبرجه واعزشارُجُبره.
رهَئخ اٌفسص اٌِالئِخ ٌعد دبجخ اٌمعَ ِْ اٌوفبءاد اٌؼٍَِخ.
اٌؼِي ِْ اجي خﺿوع اٌمعَ ٌشهبدح االػرِبد األوبدٍَِ.

اٌظفذخ 6
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قسن اداسة االعوال
سؤيت القسن
أْ َىىْ اٌمغُ ِؤعغخ رؼٍُُّخ سائذح ػًٍ اٌّغزىي اٌّذٍٍ واٌذوٌٍ فٍ رؼٍُُ ﺇداسح األػّبي
وفٍ اٌششاوخ اٌّجزّؼُخ.
سسالت القسن
لغُ ﺇداسح األػّبي َغؼً ٌزمذَُ وىادس وطبلبد َزغُ ثّغزىي ػب ٍي ِٓ اٌىفبءح واالثزىبس
واٌّهُٕخ  ِٓ ,خالي ثُئخ أوبدَُّخ وثذضُخ راد ششاوخ ِجزّؼُخ ,وثّب َزىافك ِغ اٌّؼبَُش
األوبدَُّخ اٌّذٍُخ واٌذوٌُخ.
أهذاف القسن












َهذف لغُ اداسح االػّبي اًٌ رذمُك ػذد ِٓ اٌغبَبد وػًٍ اٌّغزىي األوبدٍَّ واٌجذضٍ
واٌزطجُمٍ وِٕهب:
اعزمطبة ورطىَش سأط اٌّبي اٌفىشٌ ٌٍىٍُخ ِٓ اػضبء هُئخ رذسَظ وِىظفُٓ اوفبء عؼُب
ٌزذمُك سعبٌخ اٌمغُ.
رطىَش األفىبس واٌّؼبسف واٌّهبساد ِٓ خالي رىفُش فشص ٌإلثذاع واٌّجبدسح.
االسرمبء ثّغزىي اٌخذِبد اٌّىجهخ ﺇٌٍ اٌطالة.
ثذش وً ِب هى جذَذ فٍ ﺇداسح األػّبي وِىاوجخ اٌزطىساد اٌؼٍُّخ فٍ هزا اٌّجبي.
سفذ دوائش اٌذوٌخ ثبٌىىادس اٌزخظظُخ ٌٍؼًّ فٍ ِجبي ﺇداسح األػّبي.
رؼضَض ػٍُّبد اٌزطىَش واٌجىدح.
رمذَُ االعزشبساد اإلداسَخ ٌٍّٕظّبد اٌظٕبػُخ واٌخذُِخ.
رُّٕخ ورذغُٓ اٌؼاللبد ِغ أسثبة اٌّهٓ وأطذبة اٌؼًّ اٌّغزهذف ٌٍخشَجُٓ.
ثٕبء ثُئخ داػّخ ٌٍجذش اٌؼٍٍّ وثشاِج اٌذساعبد اٌؼٍُب.
ﺇلبِخ اٌذوساد اٌزذسَجُخ ٌٍؼبٍُِٓ فٍ إٌّظّبد اٌظٕبػُخ واٌخذُِخ فٍ ﺿىء دبجبد اٌّجزّغ
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قسن العلوم الواليت والوصشفيت
نبزة عن القسن
َؼذ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّظشفُخ ِٓ االلغبَ اٌؼٍُّخ اٌّؤعغخ ٌىٍُخ االداسح وااللزظبد ار
اعزذذس ثبعزذذاس اٌىٍُخ ٌؼبَ  0220-0223ووبْ ػذد اٌٍّزذمُٓ ثهزا اٌمغُ َضَذ ػٓ 622
طبٌت ٌٍذساعخ اٌظجبدُخ واٌّغبئُخ وِٓ اٌفشػُٓ اٌؼٍٍّ واالدثٍ اﺿبفخ اًٌ اعزمجبي االوائً ِٓ
اٌّؼبهذ واالػذادَبد اٌّهُٕخ راد االخزظبطبد إٌّبظشح وثّٕبهج دذَضخ ِىاوجخ ٌزطىساد
ِزطٍجبد عىق اٌؼًّ وػًٍ َذ اعبرزح ِزخظظُٓ ٌزٍه اٌؼٍىَ.
سؤيت القسن
َىىْ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّظشفُخ ِٓ اٌشوافذ اٌّهّخ فٍ رضوَذ عىق اٌؼًّ ثبٌزخظظبد
اٌؼٍُّخ وثّخشجبد راد ٔىػُخ ووفبءح ػبٌُخ.
سسالت القسن
اْ َىىْ هزا اٌمغُ ِىاوجب ٌٍزطىساد اٌؼٍُّخ فٍ دمً االخزظبص ٌُزّبشً ِغ دبجبد
وِزطٍجبد اٌغىق وّب َىىْ ِٓ االلغبَ اٌؼٍُّخ اٌزٍ رغٍٕ اٌمبػذح اٌّؼشفُخ ورغبػذ اٌجبدضُٓ فٍ
اٌزذًٍُ واٌمُبط.
اهذاف القسن






رخشَج اٌطٍجخ ػًٍ دسجخ ػبٌُخ ِٓ اٌىفبءح اٌؼٍُّخ اٌؼبٌُخ.
رطىَش ورذذَش إٌّبهج االوبدَُّخ ٌّب َزالئُ ِغ ِزطٍجبد ِؤعغبرٕب اٌّبٌُخ
االهزّبَ ثبٌجبٔت اٌزطجُمٍ ِٓ خالي وﺿغ اٌجشاِج اٌزذسَجُخ فٍ اٌّظبسف واٌّؤعغبد
اٌّبٌُخ
اثذاء اٌّشىسح واٌخذِبد ٌٍّؤعغبد اٌّبٌُخ.
ثٕبء جغىس اٌزؼبوْ ثُٓ اٌىىادس اٌؼٍُّخ واٌّؤعغبد اٌؼٍُّخ فٍ اٌذوٌخ.

اٌظفذخ 4
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قسن الوحاسبت
نبزة عن قسن الوحاسبت
رأعظ لغُ اٌّذبعجخ فٍ اٌؼبَ اٌذساعٍ  0202/0221وهى ِٓ األلغبَ اٌؼٍُّخ اٌّزخظظخ
واألعبعُخ فٍ وٍُبد اإلداسح وااللزظبد ﺇر َغؼً فٍ ثشاِجه أْ رىىْ ِخشجبره أوضش اسرجبطب
ثخظبئض اٌّجزّغ وٍِجُب ً ٌذبجزه وأهذافه وهى اٌمغُ اٌشاثغ اٌزٌ رأعظ ﺿّٓ اٌزٕظُُ االداسٌ
واٌؼٍٍّ ٌىٍُخ االداسح وااللزظبد ادذي وٍُبد جبِؼخ رٌ لبس فهى َزأٌف ِٓ سئُظ اٌمغُ وِجٍظ
اٌمغُ واٌٍجٕخ اٌؼٍُّخ ٌٍمغُ َغؼً اٌمغُ اًٌ رذمُك اٌزُّض فٍ ادائه ,وﺿّبْ اٌجىدح فٍ ِخشجبره
ِٓ اٌطٍجخ واداء االعبرزح ثبٌشىً اٌزٌ َىاصٌ اداء االلغبَ إٌّبظشح فٍ اٌجبِؼبد اٌؼشالُخ ,دُش
َّٕخ اٌخشَج شهبدح ثىبٌىسَىط ػٍىَ فٍ اٌّذبعجخ ,وهٕبن الجبي وجُش وسغجخ ٍِذخ ِٓ لجً
اٌطٍجخ ٌالٌزذبق ثبٌجشاِج اٌذساعُخ ٌٍمغُ.
سؤيت القسن
اٌز ُّّض واالسرمبء ثّىاوجخ وً جذَذ فٍ ػٍىَ اٌّذبعجخ واٌزذلُك.
سسالت القسن
رؼضَض سعبٌخ وٍُخ االداسح وااللزظبد – جبِؼخ رٌ لبس  ,فٍ وً ِٓ اٌزؼٍُُ واٌجذش اٌؼٍٍّ
وخذِخ اٌّجزّغ اٌؼشالٍ ِٓ خالي اػذاد ورأهًُ اٌخشَجُٓ ػًٍ لذس ػبٌٍ ِٓ اٌىفبءح واٌفبػٍُخ
ٌٍؼًّ فٍ اٌّجبالد اٌّذبعجُخ ثّب َزىافك ِغ ِزطٍجبد عىق اٌؼًّ واٌغؼٍ ٌزطىَش اػضبء اٌهُئخ
اٌزذسَغُخ فٍ اٌمغُ ورذمُك ػاللخ رؼبؤُخ ورىبٍُِخ ِغ وبفخ إٌّظّبد واٌهُئبد واٌّؤعغبد
اٌّذٍُخ واٌذوٌُخ راد اٌظٍخ.
اهذاف القسن





تصهٗم ّتطّٗر هًاُج ّهفرداخ الدراساخ االّلٗح ّالدراساخ العلٗا تها ٗكفل تِٗئح الكّادر
التدرٗسٗح ّٗلتٖ هتطلتاخ سّﻕ العهل هى جِح ّتها ٗتّافق هع التطّراخ الدّلٗح فٖ هجال
الهحاستح هى جِح اخرٓ.
ﺇعداد الخرٗجٗى اعدادا ً اكادٗهٗا ً ّهًِٗا ً ّاكساتِم الهعرفح العاهح ّالتخصصٗح فٖ هجال
الهحاستح.
ﺇداهح التّاصل االكادٗهٖ ّالهٗداًٖ هع اقسام الهحاستح فٖ الجاهعاخ االخرٓ علٔ
الهستّٗٗى الهحلٖ ّالدّلٖ ّتعزٗز هجاالخ التعاّى ّالتًسٗق هع الهًظهاخ الهًِٗح
الهسؤّلح عى تًظٗم هًِح الهحاستح هحلٗا ً ّدّلٗا ً.
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تعزٗز دّر الكلٗح
فٖ تًهٗح هجتهع
الهحافظح ّالتلد

تاسٗس ًظام
الجّدج ّضهاى
استهرارٗتَ

تحسٗى االداء
الجاهعٖ ًحّ
هتطلتاخ ضهاى
الجّدج ّاالعتهاد
االكادٗهٖ

االُداﻑ

االستثهار
االفضل للهّارد
الجاهعٗح
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تّفٗر التٗئح
ّالثقافح
الهالئهتٗى لًظام
الجّدج

التعاّى هع
الكلٗاخ االخرٓ

تحدٗد هقاٗٗس
ّهعاٗٗر االداء
الجاهعٖ
تعزٗز العالقح هع
االطراﻑ التٖ
تتتادل الهصلحح
هع الكلٗح

المخطط االستراتيجي ألهداف الكلية

اٌظفذخ 0
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رابعا ً  /توصيف الشهادة لخريجي كلية االدارة واالقتصاد





قسم االقتصاد  :تكالّرّٗس اقتصاد
قسم ﺇدارج اﻷعهال  :تكالّرّٗس ﺇدارج ﺃعهال
قسم العلّم الهالٗح ّالهصرفٗح  :تكالّرّٗس فٖ العلّم الهالٗح ّالهصرفٗح
قسم الهحاستح  :تكالّرّٗس فٖ الهحاستح ّتدقٗق الحساتاخ

خامساً/الوصف الوظيفي لخريجي كلية االدارة واالقتصاد
 -0الطلتح اﻷّائل ّلجهٗع اﻷقسام العلهٗح
الدرجة

العﻧواﻥ الوظيفي

السابعة
السادسة
الخامسة
الرابعة
الثالثة
الثاﻧية
االولﻰ

هساعد تاحث
تاحث
تاحث ﺃقدم
هعاّى رئٗس ﺃتحاث
رئٗس ﺃتحاث
رئٗس ﺃتحاث ﺃقدم
خبير

ﻋدد سﻧواﺕ
الخدمة
4
4
5
5
5
5

 -2قسم االقتصاد
الدرجة

العﻧواﻥ الوظيفي

السابعة
السادسة
الخامسة
الرابعة
الثالثة
الثاﻧية
األولﻰ

هعاّى هالحظ
هالحظ
رئٗس هالحظٗى
هعاّى هدٗر
هدٗر
هدٗر اقدم
مدير ﻋام

ﻋدد سﻧواﺕ
الخدمة
4
4
5
5
5
5

اٌظفذخ 1
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 -3قسم ﺇدارج اﻷعهال
الدرجح
الساتعح
السادسح
الخاهسح
الراتعح
الثالثح
الثاًٗح
اﻷّلٔ
 -4قسم الهحاستح :

العًّاى الّظٗفٖ
هعاّى هالحظ
هالحظ
رئٗس هالحظٗى
هعاّى هدٗر
هدٗر
هدٗر اقدم
هدٗر عام

عدد سًّاخ
الخدهح
4
4
5
5
5
5

 ٗعوﻞ فٖ شعثح الﺤﺴاتاخالدرجح

العًّاى الّظٗفٖ

هعاّى هحاسب
الساتعح
هحاسب
السادسح
هحاسب ﺃقدم
الخاهسح
هعاّى هدٗر حساتاخ
الراتعح
هدٗر حساتاخ
الثالثح
هدٗر حساتاخ ﺃقدم
الثاًٗح
اﻷّلٔ
 ٗعوﻞ فٖ شعثح الﺘﺪق٘قالدرجح

العًّاى الّظٗفٖ

الساتعح
السادسح
الخاهسح
الراتعح
الثالثح
الثاًٗح
اﻷّلٔ

هعاّى هدقق
هدقق
هدقق ﺃقدم
هعاّى هدٗر تدقٗق
هدٗر تدقٗق
هدٗر تدقٗق اقدم
-

عدد سًّاخ
الخدهح
4
4
5
5
5
5

عدد سًّاخ
الخدهح
4
4
5
5
5
5
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-5قسم العلّم الهالٗح ّالهصرفٗح
 ٗعوﻞ فٖ شعثح الﺤﺴاتاخالدرجح

العًّاى الّظٗفٖ

هعاّى هحاسب
الساتعح
هحاسب
السادسح
هحاسب ﺃقدم
الخاهسح
هعاّى هدٗر حساتاخ
الراتعح
هدٗر حساتاخ
الثالثح
هدٗر حساتاخ ﺃقدم
الثاًٗح
اﻷّلٔ
 ٗعوﻞ فٖ شعثح الﺘﺪق٘قالدرجح

العًّاى الّظٗفٖ

هعاّى هدقق
الساتعح
هدقق
السادسح
هدقق ﺃقدم
الخاهسح
هعاّى هدٗر تدقٗق
الراتعح
هدٗر تدقٗق
الثالثح
هدٗر تدقٗق ﺃقدم
الثاًٗح
اﻷّلٔ
 ٗعوﻞ فٖ الﺸعة ّالْحﺪاخ االدارٗحالدرجح

العًّاى الّظٗفٖ

الساتعح
السادسح
الخاهسح
الراتعح
الثالثح
الثاًٗح
اﻷّلٔ

هعاّى هالحظ
هالحظ
رئٗس هالحظٗى
هعاّى هدٗر
هدٗر
هدٗر ﺃقدم
هدٗر عام

عدد سًّاخ
الخدهح
4
4
5
5
5
5

عدد سًّاخ
الخدهح
4
4
5
5
5
5

عدد سًّاخ
الخدهح
4
4
5
5
5
5

اٌظفذخ 22
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سادساً /مؤهالﺕ ومهاراﺕ خريج كلية االدارة واالقتصاد






قسم االقتصاد  :العهل فٖ كافح الدراساخ االقتصادٗح الهالٗح ّالًقدٗح ّ الدراساخ التًهّٗح
الهستداهح ّدراساخ السّﻕ ّ الجدّٓ ّتقٗٗم الهشارٗع.
قسم ﺇدارج اﻷعهال  :هؤُل للعهل تكافح دّائر الدّلح ّقطاعاتِا الصًاعٗح ّالخدهٗح
ّالهالٗح ّفٖ ادارج الهؤسساخ
قسم الهحاستح  :ﺇعداد ّتقدٗم حساتاخ الشركاخ ّتصهٗم ًظم الحساتاخ ّالقدرج علٔ
التدقٗق ّفقا للهعاٗٗر الدّلٗح
قسم العلّم الهالٗح ّالهصرفٗح :
 -0هالٗح  /هحلل هالٖ  :اﻹلهام تالهؤشراخ الهالٗح ّتحلٗل الهخاطر ّ التحلٗالخ
الهالٗح
 -2الهصرفٗح  /هعاّى هالحظ  :اﻹلهام فٖ التعاهالخ الهصرفٗح ّ تقٗٗم قراراخ
االستثهار فضال عى اتخاذ القراراخ الهتعلقح تهًﺢ االئتهاى ّقتّل الّدائع.

سابعاً/مجاالﺕ ﻋمل خريج كلية االدارة واالقتصاد





قسم االقتصاد  :كافح الهجاالخ االقتصادٗح ّالهالٗح ّالهصرفٗح ّالتجارٗح ّدراساخ
التًهّٗح ّدراساخ الجدّٓ ّغٗرُا
قسم ﺇدارج اﻷعهال  :كافح دّائر الدّلح الحكّهٗح ّالخاصح
قسم الهحاستح  :الحساتاخ ّالتدقٗق
قسم العلّم الهالٗح ّالهصرفٗح :
 -0الهحلل الهالٖ  :الهؤسساخ الهالٗح
 -2هعاّى هالحظ  :الهؤسساخ الهصرفٗح
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