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ٌطٌب لً فً بداٌة هذا العام الدراسً أن أرحب بطلبتنا الجدد الذٌن التحقوا
بكلٌتنا ،وكذلك بطلبتنا المنتظمٌن بالدراسة فً هذه الكلٌة وأتمنى للجمٌع عاما
طٌبا ملٌئا باإلنجازات والنجاحات.
وأتوجه بداٌة إلى الطلبة الجدد فأقول بأن الكلٌة سعٌدة بانضمامكم لها وأنها
سوف تضع كل إمكانٌاتها وتبذل قصارى جهدها لمساعدتكم فً تحقٌق أمانٌكم
وتطلعاتكم.
أما رسالتً لطلبتنا المنتظمٌن فهً دعوتهم إلى االستمرار على الطرٌق الذي
بدأناه ،وبذل كل جهد ممكن لتحقٌق مزٌد من النجاح واإلنجاز.
ولقد تمكنت كلٌتكم عبر الفترة الماضٌة من تحقٌق مكانة مرموقة بٌن الكلٌات
االخرى بفضل األداء المتمٌز لطلبتها والجهود المشكورة ألعضاء هٌئة
التدرٌس والعاملٌن فٌها.
وتتمحور رسالة الكلٌة حالٌا على تنمٌة المهارات المعرفٌة ونشرها من خالل
البحث والتعلٌم والتعلم واإلبداع ،إضافة إلى الحفاظ على الهوٌة والقٌم
التربوٌة والثقافٌة واإلنسانٌة وتشجٌع التنوع الثقافً والتفاهم والحوار بٌن
سائر الثقافات على أسس إنسانٌة وعادلة.
وأخٌرا أقول لكم بأنكم أصبحتم من رواد كلٌة االدارة واالقتصاد ،هذا الصرح
العلمً الشامخ ،وعلٌكم تقع مسؤولٌة نشر رسالتها ،فأطلقوا العنان لمواهبكم
وقدراتكم وستجدون منا كل دعم وتشجٌع وتوجٌه ،فأنتم الرجاء واألمل وبناة
المستقبل وهللا ٌوفقكم فً تحقٌق آمالكم.
 أ.د .مؤيد عبد احلسني الفضل
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دلٌل كلٌة اإلدارة واالقتصاد

انرسٌل االعظى  : املؤيٍ ٌغبط ًاملنافك حيسد

كليت اإلدارة واالقتصاد

رؤغظػاضصضغظ
تسعى كلٌة االدارة واالقتصاد لبناء معٌار ثقافً قادر على اثراء الحٌاة
الجامعٌة وبشكل عام تستهدف بناء القدرات وتنمٌة المهارات وإعداد
المالكات اإلدارٌة المؤهلة نظرٌا وعلمٌا للمساهمة الفعالة فً تحقٌق
التطلعات التنموٌة الوظٌفٌة فً شتى القطاعات االدارٌة واالقتصادٌة.
رداضظػاضصضغظ
تؤكد رسالة الكلٌة على االرتقاء بجودة الخرجٌن وتامٌن احتٌاجات
سوق العمل ودعمه بتخصصات متمٌزة فً حقول المحاسبة واإلدارة
واالقتصاد ونظم المعلومات اإلدارٌة وعلوم المالٌة والمصرفٌة من
خالل أقسامها العلمٌة األساسٌة.
أعدافػاضصضغظ
تبنً مبدا زرع القٌم واألعراف فً نفوس الطلبة من خالل دعم ثقافة
التطوٌر واإلبداع العلمً فً المجاالت التخصصٌة واالثراء المعرفً
للطلبة والبٌئة الخارجٌة.
تفهم التاثٌر المتبادل بٌن بٌئات األعمال فً المجاالت االدارٌة
واالقتصادٌة وكذلك الجمع بٌن المعرفة والقدرة على التحلٌل المنهجً
بمهارات علمٌة متنوعة وأسالٌب كمٌة متخصصة.
العمل على خدمة المجتمع وحل مشكالت البٌئة االقتصادٌة واالدارٌة
من خالل تفعٌل الجهود البحثٌة والقٌام بدراسات علمٌة تؤدي الى حل
بعض المشكالت فً انظمة عمل المؤسسات والشركات الحكومٌة
والخاصة ورفد المجتمع بخرجٌن ذوي مهارات تخصصٌة عالٌة فً
مجال اختصاصاتهم.
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دلٌل كلٌة اإلدارة واالقتصاد

االياو عهً بٍ ابً طانب  : يا زكى انعهى مبثم انعًم بو

الزؤيت والزسالت واألهداف

طقدطظػرنػاضتأدغس:
اسست الكلٌة سنة  ،1993وتضم اقسام االقتصاد وادارة االعمال
والمحاسبة وعلوم المالٌة والمصرفٌة .تهدف الى اعداد خرٌجٌن فً
مختلف العلوم (االدارٌة ،االقتصادٌة ،المحاسبة والمصرفٌة) من خالل
تزوٌدهم بالمعارف والمهارات الالزمة لجعلهم قادة اكفاء فً مجاالت
اختصاصاتهم  ،فضال عن البحوث والدراسات الرصٌنة التً ٌجرٌها
وٌنشرها أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة.
االعتطاطاتػاضبحثغظ:
تهتم الكلٌة بالموضوعات االقتصادٌة واالدارٌة والمحاسبٌة ،والعلوم
المالٌة والمصرفٌة ،وتتركز اتجاهات التدرٌسٌن البحثٌة على الجوانب
التً تخدم سوق العمل واقتصادنا الوطنً.
طوشعػاضصضغظ :محافظة النجف االشرف  /شارع الغدٌر – فرات.
اضذكاداتػاضطضطغظػاضتيػتطظحكاػاضصضغظ:
البكالورٌوس ،الدبلوم العالً ،الماجستٌر ،والدكتوراه.
رظوانػاضطرادضظ :جمهورٌة العراق  /محافظة النجف  /ص.ب69
االشدامػاضطضطغظػسيػاضصضغظ:
( )1إدارة االعمال ( )2االقتصاد ( )3المحاسبة ( )4علوم مالٌة ومصرفٌة
( )5السٌاحة
طرصزػاضحادبظ:ػ 4مختبرات للحاسوب ،مختبر للدراسات العلٌا واالنترنت.
طصتبظػاضصضغظ:
تحتوي هذه المكتبة على مجموعة من المصادر المتخصصة فً العلوم
االدارٌة واالقتصادٌة التً تشمل الكتب والدورٌات ومطبوعات اخرى وهً
تقدم خدماتها للطلبة والتدرٌسٌٌن والباحثٌن فً هذه العلوم0
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دلٌل كلٌة اإلدارة واالقتصاد

فاطًة انسىراء  :خٍاركى أنٍنكى يناكبو ًأكرييى ننسائيى

الكليت يف سطىر

رطغدػاضصضغظ:
االستاذ الدكتور مؤيد عبد احلسني خليل الفضل
ططاونػاضططغدػضضذؤونػاضطضطغظػواضدراداتػاضطضغا:
املدرش الدكتور عمار عبد االمري زويه
ططاونػاضططغدػضضذؤونػاضقاظوظغظػواالدارغظ:
املدرش غسان رشاد عبد احلميد دوش
رئغسػشدمػاالشتصاد:
االستاذ املساعد الدكتور حسه لطيف السبيدي
رئغسػشدمػادارةػاالرطال:
االستاذ املساعد الدكتور ليث علي احلكيم
رئغسػشدمػاضطحادبظ:
االستاذ املساعد الدكتورة بشرى اجلواهري
رئغسػشدمػرضومػاضطاضغظػواضطصرسغظ:
االستاذ املساعد الدكتور صاحب العكايشي
رئغسػشدمػاضدغاحظ:
املدرش الدكتورة أزهار ابو غنيم
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دلٌل كلٌة اإلدارة واالقتصاد

اإلياو احلسٍ بٍ عهً  : دسٍ انسؤال َصف انعهى

أعضاء جملس الكليت

شاظونػاظضباطػاضطضبظ
انضباط الطلبة فً مؤسسات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
المادة ٌ -1 -لتزم الطالب بما ٌأتً :
أوال -التقٌد بالقوانٌن واالنظمة الداخلٌة والتعلٌمات واالوامر التً تصدرها وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً ومؤسساتها (الجامعة ،الهٌئة ،الكلٌة ،المعهد) .
ثانٌا -عدم المساس بالمعتقدات الدٌنٌة او الوحدة الوطنٌة او المشاعر القومٌة بسوء او
تعمد اثارة الفتن لطائفٌة او العرقٌة او الدٌنٌة فعالاو قوال.
ثالثا -عدم اإلساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .
رابعا -تجنب كل ما ٌتنافى مع السلوك الجامعً من انضباط عال واحترام لالدارة وهٌئة
التدرٌس والموظفٌن وعالقات الزمالة والتعاون بٌن الطلبة .
خامسا -السلوك المنضبط القوٌم الذي سٌؤثر اٌجابا علٌه عند التعٌٌن والترشٌح للبعثات
والزماالت الدراسٌة.
سادسا – االمتناع عن أي عمل من شأنهاالخالل بالنظام والطمأنٌنة والسكٌنة داخل الحرم
الجامعً (الكلٌة او المعهد) او المشاركة فٌه والتحرٌض علٌهاو التستر على القائمٌن به.
سابعا -المحافظة على المستلزمات الدراسٌة وممتلكات الجامعة او الهٌئة او الكلٌة او
المعهد.
ثامنا -عدم االخالل بحسن سٌر الدراسة فً الكلٌة او المعهد .
تاسعا – التقٌد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصٌة كل جامعة او هٌئة
على حدة .
عاشرا -تجنب الدعوة الى قٌام تنظٌمات من شأنها تعمٌق التفرقة او ممارسة أي صنف من
صنوف االضطهاد السٌاسً او الدٌنً او االجتماعً .
حادي عشر -تجنب الدعاٌة الي حزب او تنظٌم سٌاسً او مجموعة عرقٌة او قومٌة او
طائفٌة سواء كان ذلك فً تعلٌق الصور والالفتات والملصقات او اقامة الندوات .
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دلٌل كلٌة اإلدارة واالقتصاد

اإلياو احلسني بٍ عهً  : دراسة انعهى نماح املعرفة

تعليواث وتىجيهاث

ثانً عشر  -عدم دعوة شخصٌات حزبٌة اللقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبٌة او دٌنٌة
دعائٌة داخل الحرم الجامعً حفاظا على الوحدة الوطنٌة .
المادة ٌ -2 -عاقب الطالب بالتنبٌه اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة :
اوال -عدم التقٌد بالزي الموحد المقرر فً الجامعة او الهٌئة .
ثانٌا -االساءة الى عالقات الزمالة بٌن الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
المادة ٌ -3 -عاقب الطالب باالنذار اذا ارتكب احدى المخالفات اآلتٌة :
اوال -فعال ٌستوجب المعاقبة بالتنبٌه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبٌه.
ثانٌا – اخالله بالنظام والطمأنٌنة والسكٌنة فً الجامعة او الهٌئة او الكلٌة او المعهد .
المادة ٌ -4-عاقب الطالب بالفصل لمدة  30ثالثٌن ٌوما اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة:
اوال -فعال ٌستوجب المعاقبة باالنذار مع سبق معاقبته بعقوبة االنذار .
ثانٌا -تجاوزه بالقول على احد منتسبً الجامعة من غٌر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة .
ثالثا -قٌامه التشهٌر بأحد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بما ٌسىء الٌه داخل الكلٌة او خارجها.
رابعا -قٌامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعً – التً تخل بالنظام العام واآلداب.
المادة ٌ -5 -عاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزٌد على سنة دراسٌة
واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة :
اوال  -اذا تكرر ارتكابه احد االفعال المنصوص علٌها فً المادة ( )4من هذه التعلٌمات .
ثانٌا -مارس او حرض على التكتالت الطائفٌة او العرقٌة او التجمعات السٌاسٌة او الحزبٌة
داخل الحرم الجامعً.
ثالثا -اعتدائه بالفعل على احد منتسبً الجامعة من غٌر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة .
رابعا -استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة .
خامسا -التهدٌد بالقٌام باعمال عنف مسلحة.
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دلٌل كلٌة اإلدارة واالقتصاد

اإلياو انسجاد :يٍ كريت عهٍو َفسو ىاَت عهٍو اندٍَا

تعليواث وتىجيهاث

سادسا -حملة السالح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعً .
سابعا  -احداثه عمدا او باهماله الجسٌم اضرارا فً ممتلكات الجامعة او الهٌئة او الكلٌة .
ثامنا -اساءته الى الوحدة الوطنٌة او المعتقدات الدٌنٌة.
تاسعا -تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً داخل الكلٌة او خارجها.
عاشرا  -االساءة الى سمعة الجامعة او الهٌئة بالقول او الفعل .
حادي عشر  -اخالله المتعمد بحسن سٌر الدراسة.
ثانً عشر -ثبوت ارتكابه النصب واالحتٌال على زمالءه الطلبة ومنتسبً الكلٌة او المعهد.
المادة ٌ -6 -عاقب الطالب بالفصل النهائً من الكلٌة او المعهد وبقرار من الجامعة او
الهٌئة وٌرقن قٌده اذا ارتكب احدة المخالفات االتٌة:
اوال -تكراره احدى المخالفات المنصوص علٌها فً المادة (  )5من هذه التعلٌمات .
ثانٌا -اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة او المحاضرٌن فً الجامعة او
الهٌئة او الكلٌة او المعهد.
ثالثا -اتٌانه فعل مشٌن ومناف لالخالق واالداب العامة .
رابعا -تقدٌمه اٌة مستندات او كتب او وثائق مزوره مع علمه بكونها مزورة.
خامسا -ثبوت ارتكابه عمال ٌخل باالمن والطمأنٌنة داخل الحرم الجامعً او اشتراكه فٌه او
المساعدة علٌه.
سادسا -عند الحكم علٌه بجناٌة او جنحة مخلة بالشرف تزٌد مدة محكومٌته الكثر من سنة.
المادة  -7 -اوال -ال ٌمنع فرض العقوبات المنصوص علٌها فً
المواد ( )2و( )3و( )4و( )5و( )6من هذه التعلٌمات على الطالب المخالف ،من فرض
العقوبات االخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانٌن العقابٌة .
ثانٌا -اذا حركت دعوى جزائٌة ضد الطالب عن فعل نسب الٌه خارج الجامعة او المعهد
فٌكون النظر فٌه انضباطٌا مستأخرا الى حٌن البت فً الدعوى الجزائٌة.
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دلٌل كلٌة اإلدارة واالقتصاد

اإلياو حمًد انبالر  : نكم شئ آفة ًآفة انعهى اننسٍاٌ

تعليواث وتىجيهاث

تطضغطاتػزغاباتػاضطضبظ:
-1
-2
-3
-4
-5

أذا تجاوز الطالب نسبة غٌاب  %3من مجموع ساعات المادة الدراسٌة صدرت
بحقه عقوبة التنبٌه.
أذا تجاوز الطالب نسبة غٌاب  %5من مجموع ساعات المادة الدراسٌة صدرت
بحقه عقوبة االنذار االولً.
أذا تجاوز الطالب نسبة غٌاب  %7من مجموع ساعات المادة الدراسٌة صدرت
بحقه عقوبة االنذار النهائً.
ٌعتبر الطالب راسبا فً أي موضوع عند تجاوز غٌاباته  %10بدون عذر من
مجموع ساعات المادة الدراسٌة.
ٌعتبر الطالب راسبا فً أي موضوع عند تجاوز غٌاباته  %15بعذر مشروع
وبقرار من مجلس الكلٌة من مجموع ساعات المادة الدراسٌة.

زشػاضطاضب:
اذا ثبت غش الطالب فً أي من االمتحانات الٌومٌة او االسبوعٌة او النهائٌة ٌعد راسبا
فً جمٌع المقررات المسجل علٌها فً ذلك الفصل  ،واذا تكرر ذلك ٌفصل من
الكلٌة وٌرقن قٌده من سجالتها .
اضزيػاضطوحدػضضطضبظ:
 الجبة االسالمٌة (النٌلً ،الرصاصً ،االسود). القمٌص االبٌض (البنطلون ،التنورة) الرصاصً او االسود والسترة النٌلٌة او االسود ٌمنع ارتداء :البنطلون ،التنورة الجٌنز والمانتو او االزٌاء المشابهة والعباءةاالسالمٌة
9

دلٌل كلٌة اإلدارة واالقتصاد

اإلياو جعفر انصادق  : ضذك املؤيٍ تبسى

تعليواث (غياب ،غش ،الزي املىحد) للطلبت

طالحظاتػاضىػاضطضبظػاضططتحظغن
 -1على الطالب حمل هوٌته داخل القاعة االمتحانٌة وابرازها حٌن الطلب منه
ذلك.
 -2ال ٌسمح بادخال أي كتاب او ورقة داخل قاعة االمتحان.
 -3على الطالب كتابة اسمه الثالثً كما هو مثبت فً القوائم الرسمٌة وصفه
وقسمه والمادة الممتحن فٌها وباللغة العربٌة وباستعمال قلم الجاف.
ٌ -4منع الكالم داخل القاعة.
 -5ال ٌجوز تمزٌق أي ورقة من داخل دفتر االمتحان.
 -6كافة االستفسارات توجه الى مسؤول القاعة االمتحانٌة فقط (المشرف وال
ٌجوز التحدث مع المراقبٌن).
 -7ال ٌسمح ألي طالب بترك قاعة االمتحان خالل النصف ساعة االولى من
االمتحان كما ال ٌسمح الي طالب دخول قاعة االمتحان بعد توزٌع االسئلة.
ٌ -8بقى الطالب فب محلة عند اعالن المشرف انتهاء الوقت حتى تسلم الدفاتر
االمتحانٌة.
 -9ال ٌجوز الي طالب االنتقال من محله بدون اذن المشرف.
 -10على الطلبة احضار جمٌع لوازمهم وتمنع االستعارة داخل القاعة
االمتحانٌة.
 -11ال ٌسمح للطالب اداء االمتحان فً حالة مخالفة الزي الموحد.
 -12اذا ثبت غش الطالب او محاولة الغش فً أي من االمتحانات الٌومٌة او
االسبوعٌة او الشهرٌة او الفصلٌة او النهائٌة ٌعتبر راسبا فً جمٌع المواد
لتلك السنة واذا تكرر ذلك ٌفصل من الجامعة وٌرقن قٌده من سجالتها.
ٌ -13منع منعا باتا اصطحاب الطالب (الموباٌل) الى القاعة االمتحانٌة.
 -14ال ٌعتبر جهل النقاط المذكورة اعاله عذرا للمخالفٌن.
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اإلياو يٌسى انكاظى:عٌَك نهضعٍف يٍ افضم انصدلة

التعليواث االهتحانيت

اوال:ػشدمػاالشتصاد
اسس قسم االقتصاد بوصفه نواة لكلٌة االدارة
واالقتصاد حٌث كان تابعا لكلٌة االداب سنة 1992
وٌهدف القسم الى تهٌئة كوادر متخصصة قادرة
على العمل فً المؤسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة
وانماء التراث العلمً االقتصادي من خالل البحوث
والدراسات .فضال عن ذلك فهو ٌقٌم الندوات
االقتصادٌة وحلقات تعالج الموضوعات ذات
االهمٌة االقتصادٌة االنٌة والمستقبلٌة.
-1االهتمامات البحثٌة للقسم :
ٌركز هذا القسم اهتماماته البحثٌة على مٌدان
العلوم االقتصادٌة مجالً االقتصاد الكمً والوصفً
كما ٌسهم وبشكل جاد فً التصدي للمشاكل
االقتصادٌة المعاصرة ذات العالقة المباشرة
بمصلحة البلد.
 -2الشهادات التً ٌمنحها القسم  -:البكالورٌوس ،
الماجستٌر ،والدكتوراه.
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اإلياو عهً انرضا  :صدٌك كم ايرئ عمهو ًعدًه جيهو

نبذة عن أقسام الكليت

ثاظغاػ:ػشدمػادارةػاالرطال

أسس القسم كفرع سنة  1993لٌشكل مع قسم االقتصاد
اساسا لكلٌة االدارة واالقتصاد ثم اصبح قسما مع
تأسٌس الكلٌة فً سنة  ، 1993وٌهدف القسم الى
تأهٌل الموارد البشرٌة فً مجال العلوم االدارٌة
وتهٌئة كوادر ادارٌة متخصصة تساهم فً ادارة
مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
-1االهتمامات البحثٌة للقسم :
ٌركز هذا القسم اهتماماته البحثٌة على مشاكل ادارة
المؤسسات الحكومٌة و القطاع الخاص و استنباط
طرائق جدٌدة لتحسٌن ادارة هذه المؤسسات فضال عن
إسهاماته فً برامج تحسٌن الجودة.
 -2الشهادات التً ٌمنحها القسم  -:البكالورٌوس ،الدبلوم
العالً فً إدارة المستشفٌات ،والدبلوم المالً فً
التخطٌط االستراتٌجً ،الماجستٌر والدكتوراه.
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اإلياو حمًد اجلٌاد :اجلًال يف انهساٌ ًانكًال يف انعمم

نبذة عن أقسام الكليت

ثاضثاػ:ػشدمػاضطحادبظػ

اسس هذا القسم سنة  1996وٌهدف القسم الى
أعداد كادر محاسبً متخصص فً مجال علم
المحاسبة والتدقٌق ٌرفد بها قطاعات الدولة
المختلفة و كذلك القطاع الخاص
-1االهتمامات البحثٌة للقسم :
ٌركز قسم المحاسبة اهتماماته البحثٌة على مجال
المحاسبة والتدقٌق من خالل بحوث التدرٌسٌٌن
وكذلك مشارٌع تخرج طالب القسم.
-2الشهادة التً ٌمنحها القسم  -:البكالورٌوس،
وسٌتم مستقبال اعادة فتح دراسة الماجستٌر.
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اإلياو عهً اهلادي :اندٍَا سٌق ربخ فٍيا لٌو ًخسر اخرًٌ

نبذة عن أقسام الكليت

رابطاػ:ػشدمػرضومػطاضغظػوطصرسغظ
اسس هذا القسم سنة  2007وٌهدف الى اعداد كادر
مالً ومصرفً ٌساهم فً تطوٌر الجهاز المصرفً
واسواق المال وشركات التأمٌن والمؤسسات المالٌة
االخرى فً القطاعٌن الخاص والعام.
-1االهتمامات البحثٌة للقسم
ٌهتم القسم فً المجال المالً والمصرفً واسواق المال.
-2الشهادات التً ٌمنحها القسم  -:البكالورٌوس،
الماجستٌر.
خاطداػ:ػشدمػاضدغاحظ
اسس هذا القسم سنة  2014وكان سابقا فرعا تابع الى
قسم ادارة األعمال وٌساهم فً تطوٌر ورفد القطاع
السٌاحً فً المحافظة خصوصا وبالعراق بشكل عام.
 -1االهتمامات البحثٌةٌ :هتم فً مجال القطاع السٌاحً.
-2الشهادات التً ٌمنحها القسم  -:البكالورٌوس.
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اإلياو احلسٍ انعسكري  :الم انناش رادة احلمٌد

نبذة عن أقسام الكليت

اضفصلػاضدراديػاألول:
االحد ( 15 )2015/1/8( – )2014/9/21أسبوع.
بدءػاطتحاظاتػاضفصلػاضدراديػاالول:
السبت ( )2015/1/10بدء االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً االول فً الكلٌات التً
تتبع النظام الفصلً واالمتحانات النصف سنوٌة للكلٌات التً تتبع النظام السنوي.
اضططضظػاضربغطغظ:
االحد ( )2015/2/12( – )2015/2/1اسبوعٌن
اضفصلػاضدراديػاضثاظي:

االحد ( 15 )2015/6/4( – )2015/2/15أسبوع
بدءػاالطتحاظاتػاضظكائغظػضضدورػاالول:
للكلٌات التً تتبع النظام السنوي واالمتحانات النهائٌة للفصل الثانً للكلٌات التً تتبع
النظام الفصلً .السبت ()2015/6/25( – )2015/6/6
بدءػاضططضظػاضصغفغظ:
االربعاء ( )2015/7/1شهران.
بدءػاضدوام:
الثالثاء ( )2015/9/1للتدرٌسٌٌن.
بدءػاطتحاظاتػاضدورػاضثاظي:
الثالثاء ( )2015/9/1امتحانات الدور الثانً.
اضتدرغبػاضصغفي:
بدء التدرٌب الصٌفً للكلٌات المشمولة بالتدرٌب الصٌفً وحسب المدة المعتمدة
(.)2015/8/31( – )2015/7/1
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اإلياو امليدي :يٍ كاٌ يف داجة اهلل،كاٌ اهلل يف داجتو

التقىين اجلاهعي للعام احلايل
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خمطط ٌٌضخ خارطة انطابك االرضً نهكهٍة

الطابق األرضي
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خمطط ٌٌضخ خارطة انطابك االًل نهكهٍة

الطابق األول

دلٌل كلٌة اإلدارة واالقتصاد

18

خمطط ٌٌضخ خارطة انطابك انثاًَ نهكهٍة

الطابق الثاني
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Guidebook College of Administration & Economic

Vision, Mission, Goals
Vision
The college attempts to achieve of certain knowledge and
culture standards to enhance the university's life includes
building an excellent capabilities, developing of skills,
and recruiting the managerial staff who eligible to
contribute in the Iraq's economics sectors.
Mission
Our college principles are fluxing a good quality
outcomes to meet the labour market needs from different
types of administrative qualifications, economics,
accounting, and financing and banking sciences in terms
of their scientific departments.
Goals
To adopt bases of the values and believes in students
themselves, through consolidation the culture of
developing invention in specialized fields knowledge
enrichment and external environment.
Understanding the impact of inter-exchange among
various business environments in administration and
economics fields in addition to the combination between
the knowledge and ability of the methodological analysis
in various scientific skills and specialized quantitative
methods.
Helping and serving the society to solve the economics
and managerial Iraqi's problems through activation there
scientific research efforts and to perform scientific
studies that lead to solve of these problems for public and
private sectors.
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