
 

 

  

 
 
 

 

FINANCE  

MARKETING 

PRODUCTION 

HUMAN 

RESOURCES 

STRATEGY 

BANKING 

2021 

2020 
 

 

 :
ٌل

دل
 ال

مز
)ر

W
I—

5
2

2
.D

6
-4

.1
-0

1
-0

1
)

   -
  

 
 

 :
ار

صد
ال
 ا
قم

 ر
(

0
0

 )
   - 

   
 :

ار
صد

ال
 ا
خ

رٌ
تا
(

2
3

-
2-

2
0

2
1

)
 

 

SUPPLY 

Management 

Information 

Systems 

Leadership 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WI —522.D6-4.1-01-01رهز الدليل: 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم    

اخً الزائر الكرٌم نرحب بك اجمل ترحٌب لالطالع 
الجامعة  على دلٌل قسم ادارة االعمال فً كلٌة المستقبل

بابل الذي تم استحداثه ألول مرة فً العام الدراسً  –
واستقباله للطلبة فً العام المذكور, فً  2112-2113

الوقت الذي لم ٌكن هنالك قسم ادارة اعمال فً جامعات 
وكلٌات محافظة بابل وحاجة سوق العمل الى خرٌجٌن 
مؤهلٌن بالمعارف والعلوم االدارٌة والمالٌة لتحقٌق 

مٌة االقتصادٌة المستدامة والمساهمة فً حل التن
 المشكالت التً تواجهها منظمات االعمال 

وقد سعى مجلس القسم منذ االول لتأسٌسه الى تحقٌق 
مكانة علمٌة متمٌزة للقسم والكلٌة فً بٌئة العمل بٌن 
االقسام المناظرة فً كلٌات االدارة واالقتصاد لمنطقة 

لد ككل من خالل تحدٌث وتطوٌر برامج التعلٌم والتعلم الفرات االوسط وعلى مستوى الب
عالً الجودة ومعززا بتقنٌات ونظم معلومات ادارٌة وكمٌة , وتوفٌر بٌئة تعلٌمٌة ذات 
مستوى نوعً من الكفاءة والفاعلٌة واعداد خرٌجٌن قادرٌن على المنافسة فً سوق العمل 

الذي ٌعمل فً القسم من ذوي الخبرة , ونود االشارة هنا الى المالك التدرٌسً المتمٌز  
والمهارة العالٌة فً العلوم االدارٌة والمالٌة والذي سعى دائما لتطبٌق مبدأ الجامعة فً 
خدمة المجتمع من خالل اشراك الطلبة فً دراسة مشاكل منظمات االعمال واٌجاد 

جاذبة لخرٌجً الحلول العلمٌة والعملٌة لها , وبطبٌعة الحال ستكون بٌئة االعمال بٌئة 
القسم العلمً, وختاما اتمنى للطلبة المقبولٌن فً قسم ادارة االعمال , الموفقٌه والنجاح 
املٌن بذل الجهود المطلوبة لتحقٌق طموحاتهم المستقبلٌة وتعزٌز قدراتهم على المنافسة 

  ومن هللا التوفٌق والسداد .                                                                        فً سوق العمل 

 

 

 

 

 ا.م.د ابراهٌم رسول هانً 

 رئٌس قسم ادارة االعمال
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 2113-2112استحداث قسم ادارة االعمال فً العام الدراسً  

وكان عدد  2116-2115اسً وتخرجت اول دفعة فً العام الدر

الطلبة والمالك التدرٌسً  بأعدادطالب وطالبة وتطور القسم   لخرجٌنا

 183,  2121-2119خالل السنوات الماضٌة بحٌث بلغ عدد الخرٌجٌن للعام الدراسً 

تدرٌسً منهم اربع  19طالب وطالبة كما بلغ عدد التدرٌسٌن فً القسم خالل العام الحالً 

استاذ مساعد وٌتوزع البقٌة بٌن درجتً تدرٌسٌن بدرجة استاذ وواحد تدرٌسً بدرجة 

مدرس ومدرس مساعد , كما بلغ عدد حاملً شهادة الدكتوراه سبعة تدرٌسٌن , وٌطبق 

القسم العلمً المناهج الدراسٌة المعتمدة من قبل لجنة عمداء تخصصات العلوم االدارٌة 

االقتصاد فً واالقتصادٌة المعمول بٌها فً اقسام ادارة االعمال فً كلٌات االدارة و

الجامعات الحكومٌة واالهلٌة , كما ان القسم ٌمثل كلٌة المستقبل الجامعة فً عضوٌة 

المجلس الوطنً العتماد كلٌات االدارة واالقتصاد التابع لجهاز االشراف والتقوٌم العلمً 

فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً , وٌسعى القسم سعٌا حثٌثا باتجاه الحصول على 

من خالل تطبٌق المعاٌٌر المعتمدة من قبل قسم ضمان ان الجودة واالعتماد االكادٌمً ضم

    الجودة واالعتماد االكادٌمً فً الوزارة.
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ل بموجب االمر االداري الصادر من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً استحدث قسم ادارة االعما
للدراستٌن الصباحٌة و 2113/2112ابتداء من العام الدراسً  2112/1/22فً  6624المرقم ج/هـ 

ٌقبل القسم خرٌجو الدراسة االعدادٌة  والثانٌة,طالبا للمرحلتٌن االولى  211بطاقة استٌعابٌة  والمسائٌة,
% وتعتمد المناهج الدراسٌة المقررة فً 61وبمعدل ال ٌقل عن  والتجارين العلمً واالدبً للفرعٌ

 اقسام ادارة االعمال فً كلٌات االدارة واالقتصاد الرسمٌة.
الطالب المتخرج على شهادة البكالورٌوس فً العلوم االدارٌة ادارة االعمال بعد انتهاء مدة ٌحصل 

 ات لٌكون مؤهال للعمل فً مؤسسات الدولة والقطاع الخاصسنو أربعالدراسة والتً امدها 
 

     .      
اعداد جٌل من المتخصصٌن فً مجاالت العلوم اإلدارٌة بمواصفات إدارة الجودة الشاملة وتحقٌق  

 .ز والرٌادة فً المعرفة اإلدارٌة بما ٌؤدي الى التحسٌن المستمرالتمٌ

   .
 التمٌز والتفوق فً مجاالت التعلٌم الجامعً للعلوم االدارٌة  .1
فً استراتٌجٌات التدرٌس وأسالٌبه المعاصرة بما ٌحقق اغناء التوجه نحو التجدٌد واالبداع  .2

 حركة البحث العلمً ال سٌما التغٌرات العامة الحاصلة فً بٌئات المعرفة العلمة للعلوم اإلدارٌة
 بناء شراكة مجتمعٌة فاعلة لإلسهام فً تحقٌق التنمٌة المستدامة وتعزٌز سوق العمل .3
فة وٌحسنون توظٌف التقنٌات والبرامج الحدٌثة فً بٌئة اعداد خرٌجٌن مزودٌن بالعلم والمعر .4

 االعمال .
1.  

  .

على وفق متطلبات سوق العمل  ستطوٌر المقررات الدراسٌة فً مرحلة البكالورٌو .1
 والمستجدات والمعارف العلمٌة.

تحسٌن جودة البرامج االكادٌمٌة فً الدراسات األولٌة فً ضوء استراتٌجٌات التدرٌس  .2
 المعاصرة

ء الهٌأة التدرٌسٌة بموجب معاٌٌر ألعضا ًاالرتقاء باألداء األكادٌمً والبحث العلمً التطبٌق .3
 ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

 تزوٌد طلبة الكلٌة بخبرات معرفٌة فً ضل اتجاهات إدارة الجودة الشاملة .4
 تطوٌر بٌئة اكادٌمٌة محفزة لألبداع واإلنتاج العلمً .5
 اعتماد أسالٌب تضمن اإلفادة من بحوث الطلبة فً مشارٌع منتجة .6

http://mustaqbal-college.edu.iq/computer.aspx#collapse2_15
http://mustaqbal-college.edu.iq/computer.aspx#collapse2_15
http://mustaqbal-college.edu.iq/computer.aspx#collapse2_15
http://mustaqbal-college.edu.iq/computer.aspx#collapse3_15
http://mustaqbal-college.edu.iq/computer.aspx#collapse3_15
http://mustaqbal-college.edu.iq/computer.aspx#collapse3_15
http://mustaqbal-college.edu.iq/computer.aspx#collapse5_15
http://mustaqbal-college.edu.iq/computer.aspx#collapse5_15
http://mustaqbal-college.edu.iq/computer.aspx#collapse5_15
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 مجلس قسم ادارة االعمال

 رئٌس المجلس رئٌس القسم ا.م.د ابراهٌم رسول هانً

 عضوا تدرٌسً ا.د مجبل رفٌق حسون

 عضوا تدرٌسً د مؤٌد عبد الحسٌن الفضل ا.

 عضوا تدرٌسٌة ا.د امل عبد علً 

 عضوا ومقررا مقرر القسم امجد حمٌد مجٌدد م.

 عضوا تدرٌسٌة م.د هدى هادي حسن

 عضوا مسؤول الجودة م.م نسٌم خضٌر عباس

 عضوا مقرر اللجنة العلمٌة م.م عبد المهدي رحٌم
 

 

 

 

 

 

 ابراهٌم رسول هانً.د

 رئٌس المجلس 

عبد المهدي رحٌم 
 حمزة

 مقرر اللجنة العلمٌة    

نسٌم خضٌر عباس 
 مسؤول الجودة

امجد حمٌد مجٌد .د
 عضوا ومقررا

هدى هادي حسن .د
 عضوا

مجبل رفٌق حسون .د
 عضوا 

امل عبد محمد علً .د
 عضوا 

مؤٌد عبد الحسٌن .د
 الفضل 

 عضوا 
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 علٌا الدكتوراه والماجستٌر .من حملة شهادات ال الهٌئة التدرٌسٌة تتكون

 ماجستٌر دكتوراه
مدرس 
 مساعد

 مدرس
استاذ 
 مساعد

 استاذ

 4 1 2 12 12 7 قسم ادارة االعمال
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 مالٌة ومصرفٌة استاذ مساعد دكتوراه رسول هانً أ.م.د. ابراهٌم

 بحوث العملٌات استاذ دكتوراه أ.د. مؤٌد عبد الحسٌن الفضل

 كاللوجستٌادارة  استاذ دكتوراه أ.د. مجبل رفٌق حسون مرجان

 ا االنتاج والعملٌات استاذ دكتوراه د. أمل عبد محمد علً

 رة مالٌة ادا مدرس دكتوراه م.د هدى هادي حسن 

 االنتاج والعملٌات مدرس دكتوراه م.د. أمجد حمٌد مجٌد

 قانون  مدرس مساعد ماجستٌر م.م صفا سلٌم ناجً

 ادارة مالٌة مدرس مساعد ماجستٌر م.م نسٌم خضٌر عباس

 اقتصاد مدرس مساعد ماجستٌر م.م عبد المهدي رحٌم حمزة 

 ادارة تامٌن مساعدمدرس  ماجستٌر م.م حمٌد جاسم علوان

 محاسبة مالٌة مدرس مساعد ماجستٌر م.م سجى ناجح كرٌم 

 ادارة صناعٌة  مدرس مساعد ماجستٌر م.م سارة عامر عبد العزٌز

 سلوك تنظٌمً مدرس مساعد ماجستٌر م.م فوزي عالوي رستم

 IT مدرس مساعد ماجستٌر م.م غفران عبد االمٌر 

 ادارة مالٌة مدرس مساعد ماجستٌر محسن م.م عقٌل علوان

 ادارة استراتٌجٌة  مدرس مساعد ماجستٌر م.م أحمد عبد الحسن كحٌط

 محاسبة  مدرس مساعد ماجستٌر م.م محمد سعدي كاظم
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  كالورٌوس)المعٌدٌن واإلدارٌٌن (فً قسم ادارة اعمال من حملة شهادة الب عدد الموظفٌن

  

 بكالورٌوس
 فنً

 )معٌد( 
 اداري

 3 2 5 قسم ادارة االعمال
 

 

 

 

 معٌدة هندسة حاسبات بكالورٌوس البتول عبد المهدي صالح 

 ادارٌة صناعٌة ادارة  بكالورٌوس زٌنب عالء ناجً

 اداري ادارة صناعٌة بكالورٌوس مصطفى عدنان مدلول

 ادارٌة  ادارة اعمال بكالورٌوس دعاء رحمن محمد علً
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تألف النظام الدراسً لقسم إدارة االعمال من أربعة سنوات دراسٌة 

العام الدراسً فصلٌن دراسٌٌن مدة كل منهما  بنظام فصلً إذ ٌضم

خمسة عشر أسبوعا دراسٌا عدا فترة التسجٌل واالمتحانات . ٌعتمد 

القسم العلمً نظام الوحدات الدراسٌة وعلى وفق الخطة الدراسٌة الموضحة فً جدول 

اهج الدراسٌة  والتً تقضً انجاز الطالب مفرداتها بنجاح لحصوله على شهادة نالم

لورٌوس فً العلوم االدارٌة  فضال عن اإلٌفاء بمتطلبات التدرٌب الصٌفً فً البكا

مرحلة الثالثة , حٌث ان لغة الدراسة معظمها باللغة منظمات القطاعٌن العام والخاص لل

 . والبعض منها باللغة االنكلٌزٌة العربٌة
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ٌطبق القسم العلمً المناهج الدراسٌة المعتمدة من قبل لجنة عمداء 

بٌها فً اقسام  تخصصات العلوم االدارٌة واالقتصادٌة المعمول

ادارة االعمال فً كلٌات االدارة واالقتصاد فً الجامعات الحكومٌة واالهلٌة
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مجلس قسم 
 ادارة االعمال

 رئٌس القسم

لجنة انضباط 
 الطلبة 

لجنة االنشطة 
 الطالبٌة 

لجنة التدرٌب 
 الصٌفً

لجنة دفوعات 
 الطلبة 

اللجنة 
 االمتحانٌة 

قاعدة بٌانات 
 الطالبة 

 اللجنة العلمٌة

لجنة بحوث 
 التخرج
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من اهم مهام الشؤون العلمٌة فً القسم :

 ورفع مذكرات بالتوصٌة بإصدار  متابعة التزام الطلبة بالضوابط والتعلٌمات الجامعٌة والزي الموحد

قرارات الفصل بسبب الغٌاب للطلبة لمن ٌتجاوز النسبة المسموح بها من طلبة القسم على وفق 

 . التعلٌمات النافذة

  النظر فً الطلبات و المقترحات المقدمة من قبل اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً القسم بتعدٌل المناهج

 .بة المحددة بالتعلٌمات و البت بهاباإلضافة و الحذف منها و حسب النس

  أقرار مفردات المواضٌع الدراسٌة و متابعة تنفٌذ المناهج الدراسٌة و عدد الوحدات لمواضٌع

 .الدراسات األولٌة

  التوصٌة الى مجلس القسم باقرار مقترحات مشارٌع المرحلة الرابع بعد تدقٌقها و مراجعتها بما ٌخدم

 .القسم ة و تقدٌم المقترحات بتطوٌرهاالمجتمع و الجانب العلمً فً 

 متابعة الحركة العلمٌة فً القسم و وضع الخطط لتطوٌرها. 

 تسجٌل و متابعة النشاط البحثً لكافة التدرٌسٌٌن و المنتسبٌن فً القسم. 

 فتح الدوررات التطوٌرٌة فً القسم و الترشٌح للدورات التطوٌرٌة خارج القسم لكافة منتسبٌن القسم. 

 عقد المؤتمرات العلمٌة و الندوات و الحلقات الدراسٌة و ورش و رفع التوصٌات لعقدهاالنظر ف ً. 

 مراجعة الكتب المنهجٌة و تقدٌم المقترحات لتحدٌثها. 

  دراسة السٌرة الدراسٌة و معادلة شهادة الطلبة المنقولٌن الى الدراسات األولٌة فً القسم و األقتراح

 ٌة باألستٌفاءات الدروس المطلوب أستٌفائهابالصف الدراسً المناسب و التوص
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 ادرة عن الوزارة والجامعة ومجلس تطبٌق التعلٌمات والضوابط والتوجٌهات الص
 الكلٌة واللجنة االمتحانٌة المركزٌة بشأن االمتحانات والسجالت االمتحانٌة .

 . ٌكون عمل اللجنة الفرعٌة تحت اشراف مباشر من السٌد العمٌد 
  . قابلٌة اللجان االمتحانٌة للتغٌر فً تشكٌالتها سنوٌا وحسب مستجدات االمور 
 ٌة الفرعٌة بالمهام االتٌة :تقوم اللجنة االمتحان- 

 تنظٌم القاعات االمتحانٌة وتوزٌع الطالبة علٌها بما ٌضمن سالمة سٌر االمتحانات . -1

تهٌئة قوائم بأسماء الطلبة مع تأشٌر حاالت الرسوب والغٌاب والعبور والتأجٌالت  -2
 بشكل دقٌق.

 استالم درجات السعً بعد اعالنها من القسم . -3

 سئلة االمتحانٌة صبٌحة ٌوم االمتحان.استالم اال -4

توزٌع الدفاتر االمتحانٌة على القاعات واستالمها بعد انتهاء االمتحان على ان تكون  -5
 الدفاتر االمتحانٌة مختومة بختم الكلٌة .

رفع االسماء و وضع االرقام السرٌة على اغلفة الدفاتر االمتحانٌة واعادة لصقها بعد  -6
 ٌة تصحٌحها وتدقٌقها .االنتهاء من عمل

تشكٌل لجان لتصحٌح الدفاتر وتدقٌقها من ذوي االختصاص داخل القسم على ان  -7
( اسئلة او اكثر 5ٌصحح استاذ المادة ماال ٌقل عن سؤالٌن من اسئلة االمتحان اذا كانت )

 وسؤال واحد اذا كانت االسئلة اقل من ذلك .

متحانٌة فً قوائم خاصة بكل مادة وتدقٌقها تنزٌل الدرجات المثبتة على الدفاتر اال -8
تدقٌقا نهائٌا وتنزٌلها فً سجل الدرجات ) الماسترشٌت( وذلك بإنجازه من خالل ترقٌم 
صفحاته ومنع الحك والشطب وغٌرها داخل السجل , مع توقٌع جمٌع أعضاء اللجنة 

 االمتحانٌة باإلضافة الى عمٌد الكلٌة على ان ٌتم تجلٌده .

درجات االمتحانٌة كافة للطلبة وفق برنامج الكترونً خاص باللجنة االمتحانٌة حفظ ال -9

( حفاظا علٌها من التلف والضٌاع  CDفضال عن االحتفاظ بالنتائج النهائٌة على اقراص )

. 

 رفع نتائج االمتحانات النهائٌة الى السٌد العمٌد للمصادقة علٌها تمهٌدا العالنها . -11

 االمتحانٌة للدورٌن االول والثانً .اعالن النتائج  -11

استالم االعتراضات المقدمة من قبل طلبة القسم او الفرع على نتائجهم االمتحانٌة  -12
 ( اٌام .5والنظر فٌها خالل مدة )
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تحتفظ اللجنة باالسئلة واالجوبة النموذجٌة مع الدفاتر االمتحانٌة النها خاضعة  -13
( 11اتالف الدفاتر االمتحانٌة بعد مدة ال تقل عن )للفحص من قبل لجان خارجٌة وٌتم 
( الخاصة بإتالف االوراق الرسمٌة 1978( لسنة )2عشر سنوات وفق التعلٌمات رقم )

( لسنة 3مع مراعاة تعلٌمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بدٌوان الرقابة المالٌة رقم )
(1991. ) 

اخل القاعة االمتحانٌة فللجنة فً حالة ثبوت غش الطالب او اساءته التصرف د -14
 التوصٌة بفصلة او رسوبه حسب التعلٌمات النافذة .

الٌجوز فتح او استنساخ اي دفتر من الدفاتر االمتحانٌة االبموافقة السٌد العمٌد وفً  -15
 حاالت الضرورة القصوى
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 االدارٌة فً القسم : من المهام الشؤون

  رئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنظٌم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفٌذ

 قراراته وإرسال محاضر جلساته إلى عمٌد الكلٌة.

 .تحقٌق األهداف والسٌاسات العلٌا فً الجامعة 

 .تنفٌذ قرارات مجلس الكلٌة فٌما ٌتعلق بالقسم 

 .اإلشراف على إعداد الخطة االستراتٌجٌة للقسم ومتابعة تنفٌذها 

 .اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعلٌمٌة والبحثٌة واإلدارٌة والثقافٌة 

 ً.اإلشراف على تطوٌر القسم إدارٌاً وأكادٌمٌاً وبحثٌا 

 .تنسٌق وتطوٌر عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها 

 ت القسم التعلٌمٌة والبحثٌة واإلدارٌة.اإلشراف على توفٌر كل متطلبا 

 .اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوٌر مخرجاتها 

 .تنفٌذ ومتابعة قرارات مجلس القسم 

 .القٌام بما ٌفوض إلٌه من صالحٌات من قبل عمٌد الكلٌة 

  الرفع لعمٌد الكلٌة كل ما ٌقع من عضو هٌئة التدرٌس ومن فً حكمه من إخالل

 أو أي مخالفات أخرى. بالوجبات المطلوبة

  تقدٌم تقرٌر عن سٌر الدراسات العلٌا فً القسم إلى عمٌد الكلٌة وعمٌد الدراسات

 العلٌا فً نهاٌة كل عام دراسً.
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.

 ادارة اعمال
قبول خرٌج ) التطبٌقً , 

 واالحٌائً , االدبً , والتجارة (
 1611111 درجة 51

.

 سنوات ( 4) 

 اللغة العربٌة و وبعض المواد باللغة االنكلٌزٌة

 الحكومٌة سام المناظرة فً الجامعاتاالق

 طالب  51ٌتم تقسٌم الطلبة الى شعب وحسب الحروف االبجدٌة ولكل شعبة 

 % 61النهائً    ---    %41السعً السنوي 

ً الدوائر او الشركات الخاصة فً المرحلة فترة التدرٌب الصٌفً ف ستٌفاء ا
 الثالثة ولمدة شهر كامل

 ٌعتبر من االساسٌات لتخرج الطالب

.

ٌستطٌع الخرٌج من قسم ادارة االعمال و الحاصل على شهادة البكالورٌوس فً العلوم 

ت الدولة و القطاع الخاص على اختالف انواعها الن اإلدارٌة العمل فً جمٌع مؤسسا

توصٌف الخرٌج من القسم المذكور ٌتطابق مع الوظائف اإلدارٌة و المالٌة فً جمٌع 

المؤسسات و الشركات و منظمات االعمال كونه ٌحمل المهارات المعرفٌة التً تؤهله 

ً االدارات للعمل فً تلك المؤسسات , حٌث ٌمكن الخرٌج من ممارسة الوظائف ف

المختلفة للمنظمات ومنها : ادارة الموارد البشرٌة , ادارة التسوٌق , ادارة المبٌعات , 

 لوظائف ذات الصلة فً هذا المجال.ادارة االنتاج , االدارة المالٌة وغٌرها من ا
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لقسم من خالل التعلٌمات الوزارٌة لٌة توزٌع الطلبة على الصفوف ولجمٌع المراحل اا

بهذا الخصوص بان ٌكون الصفوف االلكترونٌة النظرٌة منفصلة على الصفوف 

االلكترونٌة الجانب العملً حٌث ٌتكون عدد الطالب فً الصف االلكترونً النظري ) 

( مع مراعاة  25( وعدد الطالب فً الصف االلكترونً الجانب العملً بعدد )  51

نٌة والتقنٌة وذلك من اجل زٌادة تفاعل الطلبة فً التعلٌم المتزامن حٌث بلغ الجوانب الف

 .صف الكترونً ( 166)  عدد الصفوف فً القسم 



 

 
 

19 

 

خالل سنوات الدراسة التً ٌقضٌها الطلبة فً الكلٌة ٌتطلب منه اجتٌاز العدٌد من 
قله من سنة دراسٌة الى سنة دراسٌة اخرى والتً تنتهً بتخرجه االمتحانات التً تن

. حٌث ٌتم تقٌٌم الطالب من خالل  العلوم االدارٌةوحصوله على شهادة بكالورٌوس فً 
 االتً:

  

الذي ٌتم اجراء تقٌٌم الطلبة خالل فترة الدراسة على مدار الفصل الدراسً             
فً البرنامج العلمً من خالل اجراء امتحانات شهرٌة وٌومٌة اسبوع   15من  ٌتكون

الى احتساب  باإلضافةتحدد من قبل التدرٌسً بالتنسٌق مع الطلبة ورئاسة القسم . 
التً ٌكلف بها الطلبة خالل الفصل الدراسً فً درجة  والالصفٌةالنشاطات الصفٌة 

هذا % 61 والنهائً من%41( من السعًالتقٌٌم )التقٌٌم النهائٌة حٌث ٌجمع الطلبة درجة 
% والنهائً 51فً ظل الظرف جائحة كورنا اما فً الظروف الطبٌعٌة ٌكون السعً من 

 حسب طبٌعة المادة على ان ٌتم اعالنها للطلبة قبل اجراء االمتحانات النهائٌة .% 51من 

ة فً حالة وجود تلكؤ تعطى صالحٌة لالقسام العلمٌة والتدرٌسً الداء اختبارات اضافٌ
فً مادة ما لتعمل على تحسٌن نتائج الطلبة وتترك الحرٌة للتدرٌسً بتقدٌر الوزن 
الخاص بذلك االمتحان مع بقٌة االمتحانات . ٌتم عرض نتائج االمتحانات على الطلبة 
لالطالع واالستفادة من االخطاء التً ٌمكن تجاوزها من خالل عرض الحلول النموذجٌة 

 نات على الطلبة .لالمتحا

تتضمن  النظرٌة وكذلك التً %فً المواد التً 51ٌكون االمتحان النهائً من            
الجوانب العملٌة حٌث ٌجرى امتحان للطلبة وحسب جدول امتحانً ٌحدد بالتشاور مع 

سلم الدفاتر الطلبة وبدفاتر امتحانٌة خاصة ومختومة من قبل اللجان االمتحانٌة حٌث ت
االمتحانٌة الى مدرس المادة بعد حجب االسماء من الدفاتر وتصحح الدفاتر من قبل 
التدرٌسً وتسلم الى اللجان االمتحانٌة التً تقوم بجمع درجة السعً مع درجة االمتحان 

 . النهائً ومن ثم ٌتم عرض النتائج على الطلبة حٌث ٌعلن التقٌٌم لكل مادة

ٌعتبر مشروع التخرج احدى المتطلبات الالزم تلبٌتها خالل السنة االخٌرة من          
الدراسة وٌتوجب على الطلبة اكماله ومناقشته والنجاح به من الدور االول او الثانً واال 
فانه سوف ٌضطر الى اعادة الدراسة سنة تالٌة لتغطٌة المشروع البحثً واستكماله 

 بالشكل االمثل .
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تدرٌب الطالب خالل اإلجازة الصٌفٌة ٌعتبر أحد أشكال التدرٌب الهادفة إلى تعرٌف 

الطالب بواقع البٌئة العملٌة وما تحتاج إلٌه من جد وانضباط, كما أنه من جهة أخرى 

ٌتٌح الفرصة لمؤسسات القطاع العام والخاص للتعرف على إمكانات الطالب 

م, هذا باإلضافة إلى فوائده فٌما ٌتعلق بتوجٌه الشباب نحو االستفادة من ومهاراته

اإلجازة الصٌفٌة

-أهداف التدرٌب الصٌفً:

 إتـاحة الفرصة للطالب لكسب الخبرة العملٌة والتدرٌب قبل التخرج. 

 تعمٌق فهم الطالب للعلوم النظرٌة التً تلقوها فً مجال تخصصهم. 

  علـــى تحمل المسئولٌــة والتقٌـــد بالمواعٌــدتوجٌـــه الطالب. 

 توجٌـه الطالب على التعامل مع أفراد المجتمع خارج الجامعـة. 

 توجـٌـــه الطالب على احتـرام اآلخرٌن واالستماع إلى آرائهـم. 

 تهٌئـــة الطــالب علـــى إعــــداد وكتابــــة التقارٌر الفنٌــــــــة. 

 العلمٌة وتهٌئته للعمل المٌدانً تطوٌر مهارات الطالب. 

  تزوٌد المؤسسات الصناعٌة بالمعلومات عن نوعٌة الموارد البشرٌة

 .مستقبالً  التً ستساهم فً الصناعة والتنمٌة والخدمات 

إتـاحة الفرصة لتلك المؤسسات تقوٌم أداء الطالب أثناء فترة التدرٌب  

هومعرفة مدى االستفادة منه وتوظٌفه بعــد تخرجـــ

 -خطوات التسجٌل:

 

ٌبدأ التسجٌل للتدرٌب الصٌفً عادًة فً بداٌة شهر نٌسان وٌستمر لنهاٌة 

  :, وفٌما ٌلً خطوات التسجٌلاٌار من الفصل الدراسً الثانً شهر 
 

 

  التدرٌب الصٌفً فً الفرع ألخذ كتاب عدم  مسؤولٌتوجه الطالب الى

 .ممانعة الى جهة التدرٌب

 جهــــة التــدرٌـــب القســــم بعــــدم ممــانعتهـــا فـــً  تخـــاطـــب

 .تــدرٌــــب الطالــــب
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 -ألتزامات لجنة التدرٌب:

 

عملٌة التدرٌب وبالتنسٌق  بإدارةتقوم لجنة التدرٌب الصٌفً فً القسم 

مع لجنة التدرٌب الجامعٌة, وتنسٌب مشرفٌن علمٌٌن من السادة 

راف على الطلبة فً مواقع التدرٌب بالتنسٌق مع رئاسة التدرٌسٌٌن لألش

 .القسم
 

 

  

 -مدة التدرٌب:

  
ٌوم للمرحلة الثالثة خالل العطلة  31مــدة التدرٌــــب الصٌفـــً هً 

 .الى المرحلة الرابعة,  االنتقالقبل  استكمالهاالصٌـــفٌة, على ان ٌتم 
  

 

 -:ألتزامات الطالب قبل فترة التدرٌب

  

  إنهــاء جمٌــع اإلجــراءات والمتطلبات األكــادٌمٌة والتـً تختلف من قسم

 .إلى آخر

  إنهــاء جمٌـع اإلجـراءات لـدى لجنـة التدرٌـب الصٌفـــً والتـــً تتضمـــن

 :ما ٌلً

o موافقة جهة التدرٌب وفق ما هو مذكور سابقاً  استحصال. 

o جامعــة الـــى جهـة التدرٌب استــالم الخطاب الرسمـً الموجـه مـن ال
تقوٌمه أثنــاء فترة  واستمارةوٌتضمن تعرٌفــا بالطالــب وتخصصه 

 .التدرٌـب

  ًاستـالم ملف تعرٌفً ٌتضمن بعض المعلومــات واإلرشــادات والنماذج الت
لجنة التدرٌب فً  مسؤولتتعلــق بالتدرٌـب الصٌفــً, ومراجعة 

 .ىلمعرفـة المتطلبات األخر الفرع 
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 -الطالب أثناء فترة التدرٌب: التزامات

  

  ًقضـــاء فتــرة التــدرٌب المـحــــددة لـــــــدى جهـــة التــدرٌب التــ
عــٌنت لــــه أو تمت الموافقــة علٌهــا مـــن قبــل إدارة التدرٌب 

ى الصٌفـــً وعـــدم االنتقــال إلـى جهة أخرى إال بعــد الحصول علــ

 .موافقـــة رسمٌـــة من كل مــن الجامعـــة وجهـــة التدرٌـــب

 االلتزام بقـواعــــد وأنظمـــة العمــل لـــدى جهــة التدرٌــب. 

  ٌقــوم الطالب بجمع المعلومات والعناصر الالزمة لكتابــة التقرٌـر

 .النهائــً للتدرٌــب الصٌفـــً

  

 

 -تدرٌب:الطالب بعد فترة ال التزامات

  

لجنة التدرٌب الصٌفـً فً الفرع فـً بداٌة الفصل  مسؤولمراجعــة 
الدراسً الــذي ٌعقــب فتــرة التدرٌب لمعرفــة تارٌــخ المـوعــد 
النهائــً لتسلٌــم التقـرٌـر النهـائــً, كما وانه أي تأخٌر فً تسلٌم 

لى درجة النسخة النهائٌة للتقرٌر سوف ٌترتب علٌه حصول الطالب ع

 .راسب مما ٌتطلب منه إعادة التدرٌب

  

 

 -جهة التدرٌب: التزامات

  

  تزوٌــد الطــالب بالوظٌفـــة المناسبة وان ال ٌستغل وجـــود الطــالب
فـــً المـــؤسسة فً القٌــام بأعمــال روتٌنٌــة لٌس لها عالقة 

فات, أو بتخصصه كتوظٌفه لطباعـــة الكتب الرسمٌة أو مأمور مل

 .الخ… مترجم

  تحدٌد فترة التدرٌب, وتسمٌة مشرف عملً من قبل الجهة المتدربة
على األقل, وتنظٌم  البكالورٌوسعلى ان ٌكون حاصل على شهادة 

 .برنامج تدرٌب لكل طالب

  فترة  انتهاءالتقٌٌم الخاصة بالطالب المتدرب بعد  استمارةمــــأل

 .ةالتدرٌب, وارسالــها الــــى الجامع

  على المؤسسة أن تعمل على تحقٌق العالقة المستمرة بٌن الجامعة
والطالب وان ٌسمح للمشرف العلمً من الجامعة بزٌارة الطالب بشكل 

 .على برنامج التدرٌب واالطالعدوري 
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 938 843 797 911 ادارة اعمال 2
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 الطلبة االوائل الطلبة المتخرجٌن الطلبة المقبولٌن العام الدراسً ت

1 2112-2113 113 - - 

2 2113-2114 213 - - 

3 2114-2115 336 - - 

 هند عدنان حسٌن 114 138 2115-2116 4

 نور عبد جاسم هدٌرش 148 234 2116-2117 5

 نور نجاح هادي 267 213 2117-2118 6

 علً صباح مزهر 131 293 2118-2119 

 سما صفاء موسى 183 291 2119-2121 

  832 1811 المجموع 
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التخرج المتمٌزة لبحوث طلبة  قسم ادارة االعمال والتً ساهمت فً  من اهم مشارٌع

 :اٌجاد الحلول لبعض مشاكل منظمات االعمال وكما موضح فً الجدول ادناه 

 2116-2115 الرٌادٌة الفرص عن البحث فً الرٌادٌة الٌقظة 1

2 
 الجامعً تعلٌمال تعزٌز فً االصطناعً الذكاء تقنٌات دور

 االلكترونً
2116-2117 

3 
 لدائرة التابعة مستشفٌات بعض فً العاملٌن آلراء تحلٌلٌة دراسة

 بابل صحة
2117-2118 

4 
ناعٌة دراسة حالة فً المسؤولٌة البٌئٌة لمنظمات االعمال الص

 كوال فً شركة معمل شركة كو
2118-2119 

5 
 بمهنة العاملٌن أداء تحسٌن فً الداخلٌة العمل بٌئة أبعاد تأثٌر

 كورونا جائحة أزمة ظل فً التمرٌض
2119-2121 
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 مخطط بناٌة قسم ادارة االعمال
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مجهزة , على حاسبات مختبرٌة حدٌثة  االعمال مختبر الحاسبات لقسم االدارةحتوي ٌ

تدرٌس الجانب العملً لمادة مهارات  فٌه ٌتموالبرامج والتطبٌقات االدارٌة ,  بأفضل

, حٌث ٌتم تدرٌب الطالب داخل المختبر على  للمرحلتٌن االولى والثانٌة  حاسوب ال

فً الحٌاة العملٌة  الطالب استخدام التطبٌقات االدارٌة والمحاسبٌة التً سوف ٌستفاد منها

الى تدرٌبهم على كٌفٌة اتخاذ القرار االداري من خالل التطبٌقات االدارٌة  باإلضافة

فضال عن  الثالثةللمرحلة  لألعمال (QSB)والمتمثلة بالنظام الكمً االلكترونٌة الجاهزة

 المتنوعة . تطبٌقات ماٌكروسوفت اوفٌس
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 ادارة االعمال
 ادارة مالٌة ماجستٌر دمدرس مساع نسٌم خضٌر عباس

 ادارة اعمال بكالورٌوس - دعاء رحمن

تم تشكٌل لجان الجودة فً األقسام العلمٌة بداٌت كل عام دراسً جدٌد تتولى 
مسؤولٌة إدارة ضمان الجودة وتنفٌذ المهام الموكلة الٌها من قبل السٌد العمٌد المحترم ومسؤولً 

مً بهدف تنفٌذ إجراءات التقوٌم واالعتماد األكادٌمً وتطوٌر شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌ
 مستوى األداء فً كافة الجوانب ونشر ثقافة الجودة فً القسم الدراسً وتتمثل مهام اللجان باآلتً:

 .التنسٌق مع السٌد رئٌس القسم العلمً إلنجاز المهام المكلف بها 
  بأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والموظفٌنفتح ملف شخصً باألنشطة العلمٌة واإلدارٌة الخاصة 
   .ًالمساعدة فً ملًء الملفات التقوٌمٌة لمنسبً القسم العلم 
  توثٌق مفردات المناهج والوصف األكاادٌمً وحساب المراحال الدراساٌة والنظاام المعماول فٌاه

 وتحدٌثها لكل عام دراسً جدٌد ومتابعة نشرها فً الموقع االلكترونً.
 لمناهج الدراسٌة وفق نصاب المالك التدرٌسً ومن خالل استمارة تعد من متابعة تنفٌذ انجاز ا

 قبل وحدة ضمان الجودة.
  متابعة سٌر العملٌة االمتحانٌة بهدف تحقٌق جودتها وفق استمارة تعاد مان قبال وحادة ضامان

 الجودة.
  جمااع البٌانااات واالحصااائٌات التفصااٌلٌة عاان القساام العلمااً وفااق اسااتمارة صااادرة ماان شااعبة

 ن الجودة واالعتماد األكادٌمً ضما
 ًالمساعدة فً نشر االدلة االرشادٌة ألسالٌب وقواعد تطبٌق ضمان الجودة واالعتماد األكادٌم 
 .اعداد تقرٌر فصلً وسنوي ٌتضمن كافة نشاطات القسم العلمً وبمختلف الجوانب 
 ًتحدٌث وإنجاز األدلة والوثائق والسجالت البرامجٌة التخصصٌة للقسم العلم . 
 ( 1العمل على استمارة تقٌٌم القسم العلمً نهاٌة كل عام دراسً. استمارة رقم.) 
  أي مهام أخرى ٌكلف بها مسؤول الجودة فاً القسام مان قبال شاعبة ضامان الجاودة واالعتمااد

 األكادٌمً لتعزٌز دور ضمان جودة واالعتماد األكادٌمً.
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اقامة كلٌة المستقبل الجامعة والمتمثلة بقسم ادارة االعمال بعقد اتفاقٌة تبادل والتعاون 
العلمً مع القسم المناظر فً كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة وتضمنت التعاون 

قوٌم العلمً فً بٌن القسمٌن المناظرٌن وحسب توجٌهات جهاز االشراف والتالعلمً 
الوزارة التعلٌم العالً من توأمة الكلٌات االهلٌة مع الكلٌات الحكومٌة فً نفس 

الرصانة العلمٌة حٌث استضافة كلٌتنا محاضرٌن من  ولتأكٌدالتخصصات المناظرة 
منها اجراء االمتحانات المشتركة واقامة ورش اساتذة جامعة الكوفة فً مواضٌع كثٌره 

جال العلوم االدارٌة والمالٌة وكذلك القاء المحاضرات فً مواضٌع عمل العلمٌة فً م
والمعتمدة من قبل  ج الدراسٌة للدراسات االولٌة مختلفة , كذلك توحٌد مفردات المناه

 .لجنة العمداء لتخصصات العلوم االدارٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

تمثٌل كلٌة المستقبل الجامعة من قبل السٌد رئٌس قسم ادارة االعمال المحترم  فً 
عضوٌة المجلس الوطنً العتماد كلٌات االدارة واالقتصاد فً العراق والتابع الى جهاز 

حٌث تم اختٌار عضوٌة كلٌة  االشراف والتقوٌم العلمً فً وزارة التعلٌم العالً .
كلٌة اهلٌة لما تتمتع من سمعة علمٌة  65ات اهلٌة من اصل كلٌ 11المستقبل من ضمن 

 .ثقافٌة فً المجال االكادٌمً 
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 :برنامج التلكرامالٌة التواصل الطلبة مع ادارة القسم من خالل 

 

.

.

.

 

من السادة  المشرفٌنمن االلٌة المتبعة للتواصل ما بٌن الطلبة والقسم ٌتم توزٌع 

 التدرٌسٌٌن على مختلف المراحل 

 المرحلت الدراسيت والدراست اسم التدريسي ث
اعداد 

 الطلبت

عدد الصفوف 

 لكل مادة

1 
 م.م عبد المهدي رحٌم حمزة

 عبد العزٌزم.م سارة عامر 
 المرحلة االولى

 4 221 الصباحٌة

 2 155 المسائٌة

2 
 م.م غفران عبد االمٌر حسٌن

 م.م محمد سعدي كاظم
 المرحلة الثانٌة

 3 175 الصباحٌة

 1 83 المسائٌة

3 
 م.د. هدى هادي حسن

 م. م نسٌم خضٌر عباس
 المرحلة الثالثة

 3 141 الصباحٌة

 1 111 المسائٌة

 المرحلة الرابعة أمجد حمٌد مجٌدم.د.  4
 2 97 الصباحٌة

 1 73 المسائٌة

 

 م.م نس مي خضري عباس                                                               

 عضو ارتباط ضامن اجلودة والاعامتد الااكدميي  

 


