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 كلية اإلدارة واالقتصاد
 نبذة تاريخية : أوال

/ق/أ) 5/أ/3بموجب قرار مجلس التعليم العالي والبحث العلم�ي الم�رقم (مجل�س/د/ 9/1/1971تأسست الكلية بتاريخ              
) وق��د قام��ت الكلي��ة اث��ر تص��فية هيئ��ة الق��انون 9/11/1971ف��ي  6696/262الم��رقم (بدورت��ه الثالث��ة ، وص��در كت��اب األمان��ة 

، ث��م الح��ق بكلي��ة التج��ارة 1964واالقتص��اد الملغ��اة وب��دأ العم��ل به��ا من��ذ أن ب��دأت جامع��ة البص��رة كج��زء م��ن جامع��ة بغ��داد ع��ام 
، وب�دأت الكلي�ة بتص�فيتها م�ن ع�ام  1974قس�م الدراس�ات المس�ائية بالكلي�ة ف�ي ع�ام  –واالقتصاد التابعة للجامعة المستنص�رية 

وأغلقت نهائيا في العام التالي. مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات ، وبهذا يصبح عدد الدفعات الت�ي تخرج�ت م�ن حمل�ة  1975
 ) دفعة.50شهادة البكالوريوس (

لي��ا ف��ي قس��م االقتص��اد الع��ام الدراس��ي وق��د تع��زز بناؤه��ا العلم��ي وتعمق��ت مس��ؤوليتها المعرفي��ة واالجتماعي��ة بف��تح الدراس��ات الع
) . ف�تح 2013-12-20) قسم االقتصاد إما الدبلوم الع�الي (1987-1986) لدراسة الماجستير. والدكتوراه (1983 – 1982(

 طالب ) 86عدد الطلبة  – 8(عدد التدريسيين  2018/2019قسم نظم المعلومات اإلدارية للدراسة األولية العام الدراسي 
 

. ث�م نق�ل إل�ى كلي�ة اإلدارة واالقتص�اد عن�د تأسيس�ها ف�ي  1965تأسس القسم ضمن أقسام كلية اآلداب عام     قتصادقسم اال
)  دفعة من حملة شهادة البكالوريوس بالعلوم االقتصادية . إما الدراسات العليا فتحت في 50) حيث خرج (1972 –1971عام (

طالب في الدفعة األولى لدراسة الماجس�تير ف�ي القس�م، ودراس�ة ال�دكتوراه  )6) حيث تم قبول (1983 – 1982العام الدراسي (
اختص�اص اقتص�اديات  –)  في الدفعة األولى . استحدثت دراس�ة ال�دبلوم الع�الي  2) وقد قبل ( 1987 – 1986العام الدراسي (

 -2014ى . ف��ي الع��ام الدراس��ي () طالب��ا. الدفع��ة األول��20) ، ومخط��ط القب��ول (2013 – 2012طاق��ة الع��ام الدراس��ي الح��الي (
 ) فتحت ثالثة فروع يتخصص الطالب بالدراسة من المرحلة الثالثة:2015
 فرع االقتصاد العام -1
 فرع التخطيط االستراتيجي -2
 فرع اقتصاد النفط -3
 )  2017/ 2016فرع  النقل للعام الدراسي   (  -4

 
)  دفع��ة م��ن حمل��ة ش��هادة بك��الوريوس عل��وم إدارة 47) حي��ث تخرج��ت (1973تأس��س القس�م ف��ي ع��ام (  قس��م إدارة األعم��ال

) طالب ف�ي الدفع�ة األول�ى لدراس�ة  6) حيث تم قبول ( 1988 – 1987األعمال . إما الدراسات العليا فتحت في العام الدراسي (
ف�ي الدفع�ة األول�ى ام�ا ال�دبلوم الع�الي  ) 2) وقد قب�ل (1993 – 1992الماجستير في القسم، ودراسة الدكتوراه العام الدراسي (

 )..2016 – 2015(التخطيط االستراتيجي العام الدراسي (
 

)  دفع�ة م�ن حمل�ة ش�هادة البك�الوريوس ب�العلوم 34) حيث تخرج�ت (1985 – 1984تأسس القسم في عام (  قسم المحاسبة
) طالب في الدفعة األولى لدراس�ة  6) حيث تم قبول ( 1988 - 1987المحاسبية. أما الدراسات العليا فتحت في العام الدراسي (
 ي الدفعة األولى . ) ف 2) وقد قبل ( 1997 – 1996الماجستير في القسم، ودراسة الدكتوراه العام الدراسي (

 
)  دفع�ة م�ن حمل�ة ش�هادة البك�الوريوس ب�العلوم 27) حيث تخرجت (1989 – 1988تأسس القسم في عام (   قسم اإلحصاء

) طالب في الدفعة األولى لدراسة  2) حيث تم قبول ( 2002 – 2001اإلحصائية. إما الدراسات العليا فتحت في العام الدراسي (
 الماجستير في القسم.

 
) دف�ع م�ن حمل�ة ش�هادة  12) حي�ث تخرج�ت ( 2003 – 2002تأس�س القس�م ف�ي ع�ام (  قسم  العلوم المالي�ة والمص�رفية

) لدراس��ة 2013 – 2012البك��الوريوس ب��العلوم المالي��ة والمص��رفية . ت��م اس��تحداث الدراس��ات العلي��ا الع��ام الدراس��ي الح��الي (
 ) طالب. 3) حيث قبل ( 2017-2016الدكتوراه العام الدراسي (). ودراسة  5الماجستير في القسم ، والمخطط قبوله ( 

 
) تدريسيين وبعدد طلبة (  8بكادر تدريس (  2018/2019فتح القسم العام الدراسي الحالي   قسم  نظم المعلومات اإلدارية

 ) طالب للدراسة األولية الصباحية. 86
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 الرؤية والرسالة وأهداف ثانيا :
 اإلدارة واالقتصاد كلية

تطمح كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة البصــرة ألن تكون في مصاف الكلي�ات الممي�زة عالمي�ا ف�ي المجـــــ�ـاالت   رؤية الكلية
للمجتم�ع  االقتصـــادية واإلدارية والمــالية والمحاسبية، وان تتمــــــــيز علمـــــيا وإداريــــ�ـا وف�ي جـ�ـودة الخدم�ة الت�ي تقدمـ�ـها

وأصحاب المصالح في المستوى الوطني والعربي والعالمـــي، وان تلت�زم بالثقاف�ة المهني�ة األكاديمي�ة ف�ي ص�فوف األكاديمـــ�ـيين 
 والموظـــــفين، فضــال عن مالحــقة آفاق التطور في الجوانب لعملية األكاديمية الجامعية (التعليمية والبحثية والخدمية)

تســـ��ـعى كليـــ��ـة اإلدارة واالقتصــ��ـاد ف��ـي جـامـــــــ��ـعة البصـــ��ـرة إلــــــ��ـى تقديــــ��ـم أفض��ل خدم��ة للمجتم��ع  رس��الة الكلي��ة
واألطـراف التـــي تتبـــادل بالمصالح والمــنافع معــها، ومـع الجامعة، من خــالل لتش�خيص ال�دقيق لحاج�اتهم الحلي�ة وتوقع�اتهم 

ة الفاعلة والكفوءة لهذه الحاجات والتوقعـــات عن طريق ضمان جودة جميع العمليات والممارسات المستقبلية، وتحقيق االستجاب
 الجامعية في الكلية (تعليمية/ بحثية / استشارية / وإدارية). وعلى وفق ما يأتي ...

ودة واالعتم�اد األك�اديمي االستثمار األفضل لموارد الكلية وطاقاتها من خالل االلتزام الفعال بتطبيق بنود نظام ضمان الج •
 المتعلقة بتخصيص الموارد.

تحسين أداء الموارد البشرية (هيئات أكاديمية ووظيفية) من خالل المشاركة بالدورات التدريبية والتطويرية المتخصصة  •
 والمتقدمة في داخل البلد وخارجه.

لتقنية) المتاحة للكلية في تحسين األداء الشامل تهيئة الخطط والبرامج التي تضمن استخدام الموارد (المادية والمالية وا •
 للكلية.

مشاركة جميع الهيئات (األكاديمية والوظيفية) والطلب�ة ف�ي الق�رارات والممارس�ات المتعلق�ة به�م، وتل�ك الت�ي تس�هم ف�ي  •
 تطوير أعمال الكلية وتحسين أداءها.

جع�ل م�ن المخرج�ات الطالبي�ة للكلي�ة تس�تجيب وضع خطة شاملة تضمن تهيئة المتطلب�ات والمس�تلزمات واآللي�ات الت�ي ت •
 لسوق العمل، ورضا أصحاب المصالح.

 استثمار معلومات التغذية العكسية في تحسين األداء المستقبلي للكلية. •
 األهداف اإلستراتيجية

 وضع األهداف والخطط التي تمكن من تحسين المستوى العلمي للكلية (طلبة وهيئات تدريسية).. •
 واآلليات التي تمكن مالحقة التطور العلمي والمعرفي في مجال اختصاصات الكلية.تطوير الخطط  •
 تهيــئة المتطلــبات التي تمكن من توفير مناخ تدريســي أفضل للطلــبة والتدريسيين... •
 تهيئة الفرص المالئمة لسد حاجة الكلية من الكفاءات العلمية...... •
 من التحسين والتوسع في االستجابة لسوق العمل وخدمة المجتمع .. وضع الخطط وتوفير المستلزمات التي تمكن •
 العمل على تنفيذ المتطلبات واتخاذ اإلجراءات التي تمكن الكلية من الحصول على شهادة االعتماد األكاديمي. •

 
 قسم االقتصاد

يسعى قس�م االقتص�اد إل�ى أن يك�ون م�ن أقس�ام االقتص�اد المتمي�زة عل�ى المس�تويين العلم�ي واإلداري م�ن خ�الل تطبي�ق  الرؤيـــة
معايير ضمان الجودة واالعتم�اد األك�اديمي الص�ادرة ع�ن وزارة التعل�يم الع�الي والبح�ث العلم�ي . كم�ا يه�دف القس�م ال�ى  مواكب�ة 

ف�ي الجامع�ات العالمي�ة فض�ال ع�ن توثي�ق عالق�ة القس�م ب�المجتمع ومواكب�ة حرك�ة  حركة التطورات ف�ي األقس�ام العلمي�ة المن�اظرة
 التطورات االقتصادية . 

 خدمة المجتمع من خالل األتي :    الرســـالة 
 إعداد الطلبة للحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم االقتصادية . -1
 إعداد متخصصين في العلوم االقتصادية يحملون شهادة الماجستير والدكتوراه .  -2
 إعداد البحوث والدراسات في التخصصات المختلفة في العلوم االقتصادية .  -3
 تقديم المشورة ودراسات الجدوى االقتصادية والدراسات اإلستراتيجية للجهات الخارجية التي تطلب ذلك. -4
 اع العام والقطاع الخاص في مجال الدراسات االقتصادية .التعاون مع مؤسسات القط -5
 إقامة الندوات المتخصصة والحلقات العلمية . -6

   األهـــــداف 
 تحسين المستوى العلمي للقسم (طلبة وهيئة تدريسية ) .  -1
 مالحقة التطور العلمي والمعرفي في مجال  االختصاص . -2
 توفير مناخ تدريسي أفضل للطلبة والتدريسيين . -3
 تهيئة الفرص المالئمة لسد حاجة القسم من الكفاءات العلمية.  -4
 التحسين والتوسع في االستجابة لسوق العمل وخدمة المجتمع. -5
 العمل من اجل خضوع القسم لشهادة االعتماد األكاديمي. -6
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 قسم إدارة األعمال   
وان يساهم في تطوير البحث العلمي لخدمة مؤسسات  األوليةنطمح ان يكون القسم متميز بمستوى خريجي الدراسات  الرؤيــــة

 الدولة المختلفة.
تقديم بحوث تطبيقية لتطوير وحل وإعداد وتأهيل خريجين بمستوى يضاهي الخريجين في الجامعات المنطقة الجيدة    الرســالة

 مشاكل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
 األهـــــداف

 فاظ بمستوى علمي جيد .تحسين نسب األداء والنجاح مع االحت -1
 إمكانية نقل القسم إلى النظام نصف السنوي بدل من النظام السنوي.  -2
 تطوير مناهج الدراسات األولية والعليا جذريا وبما يتماشى مع مناهج مماثلة في جامعات عريقة . -3
 زيادة خبرة وتجربة التدريسيين الجدد في مجال التدريس والبحث العلمي. -4
 التركيز على المستوى النوعي واالهتمام بالجانب الكمي للخريجين.  -5
 

 قسم المحاسبة   
يكون من أقسام المحاسبية  المتميزة على المستويين العلمي واإلداري من خالل تطبيق  أن إلىيسعى قسم المحاسبة   الرؤيــــة

مواكب�ة   إل�ىمعايير ضمان الجودة واالعتم�اد األك�اديمي الص�ادرة ع�ن وزارة التعل�يم الع�الي والبح�ث العلم�ي . كم�ا يه�دف القس�م 
فضال عن توثيق عالقة القسم ب�دوائر الدول�ة والش�ركات ذات حركة التطورات في األقسام العلمية المناظرة في الجامعات العالمية 

 القطاع الخاص والعام والمكاتب االستشارية وفي المجاالت العلمية والتطور المحاسبي .
 لرســـــالةا

 أعداد كوادر محاسبية كفؤة للعمل في المنشأة اإلنتاجية والخدمية والحكومية وغير الحكومية. -1
 القومي بالمحاسبين المؤهلين تأهيال علميا جيدا" لتنفيذ خطط التنمية  القومية.  المساهمة في رفد االقتصاد -2
أعداد الكفاءات العلمية المحاسبية من الدراسات العليا لغرض العمل سواء" في المنشات الحكومية أو كمدرسين في المعاهد  -3

 الفنية والجامعات.
 في الدوائر الحكومية انطالقا من روح التعاون مع المجتمع. أقامه دورات تطويرية وحلقات نقاشة للموظفين العاملين -4

 يهدف قسم المحاسبة    األهـــــــداف
 تحسين المستوى العلمي للقسم (طلبة وهيئة تدريسية) -1
 مالحقة التطور العلمي والمعرفي في مجال  االختصاص . -2
 ل للطلبة والتدريسيين .’توفير مناخ تدريسي أفض -3
 تهيئة الفرص المالئمة لسد حاجة القسم من الكفاءات العلمية.  -4
 .التحسين والتوسع في االستجابة لسوق العمل وخدمة المجتمع -5

 
 قسم اإلحصاء   

المتخصص�ة  اإلحص�ائيةالعلمية المتميزة علميا  في تدريس الطلب�ة للم�واد  األقسامبأن يكون من  اإلحصاءيطمح قسم   الرؤيـــة
الت��ي تحتاجه��ا ال��دوائر الحكومي��ة وغيره��ا خدم��ة للمجتم��ع ويس��عى الن يط��ور مناهج��ه  واإلحص��ائيةوتق��ديم االستش��ارات العلمي��ة 

في الجامعات العربية والحقا العالمية . مطبقا مواصفات الجودة  أقسام اإلحصاءالعلمية وكفاءة التدريسيين فيه ليصل الى مصافي 
مع العالم الخارجي في الجوانب العلمية  أساتذتهالعالقات الثقافية والعلمية بين صفوف  أواصره لتوثيق وضمانها فضال عن سعي

 والبحثية المختلفة .
المس�تويات العلمي�ة لطلبت�ه م�ن  أفض�لال�ى تق�ديم  البص�رةواالقتصاد / جامعة  اإلدارةفي كلية  اإلحصاءيسعى قسم   لرســــالة ا

الخ��دمات  أفض��لالقس��م وتط��وير قابلي��ات الطلب��ة ف��ي مج��ال الحاس��وب , ك��ذلك تق��ديم  تدريس��يالمحاض��رات م��ن قب��ل  إلق��اءخ��الل 
 إلق�اءالتي تتب�ادل المنفع�ة والمص�الح م�ع الجامع�ة خدم�ة للمجتم�ع م�ن  األطرافجميع  اإلحصائية إلىواالستشارات في المجاالت 

دورات الحاس�وب لت�دريب الم�وظفين ورف�ع كف�اءتهم ف�ي اس�تخدامه  قام�ةإع�ن  فض�الالمحاضرات العلمية في الدورات التطويري�ة 
 أداءه.وتحسين 

 األهــــداف
أن سياسة الجودة المرجو تطبيقها في القسم تتم بنشر هذه الثقافة بين صفوف التدريسيين والطلبة على حد السواء من اجل  -1

 االرتقاء المستوى العلمي ولمنجزات هذا القسم .
 إكمال المناهج العلمية وتطويرها بما يتالئم من التطور العلمي والتكنولوجي وبما ينسجم مع حاجة سوق العمل.التأكيد على  -2
 نشر القيم األخالقية والسلوك الحسن بين الطلبة والتأكيد على ضرورة االلتزام بالنظم والتعليمات الجامعية . -3
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 قسم  العلوم المالية والمصرفية
العلوم المالية والمصرفية في طليعة أقسام العلوم المالية والمصرفية في العراق، مع االلتزام بالتميز في أن يكون قسم  الرؤيـــة

 األركان الثالثة الرئيسة للتعليم الجامعي: التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
 لتحقيق هذه الرؤية، فإن القسم يوجه أنشطته لتحقيق الرسائل التالية:  الرســـالة 

 قديم نوعية متميزة ذات جودة عالية في تعليم الطلبة تتالءم وحاجة سوق العمل.ت -1
 تطوير وتنمية قدرات أعضاء الهيئة التدريسية في المجال التدريسي والبحثي. -2
 تقديم خدمات استشارية وتدريبية من خالل عالقة وثيقة مع المجتمع. -3

 األهـــــــــــداف
قادرين على المنافسة في دخول سوق العمل بسهولة، وقادرين على مواصلة الدراسات إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية  -1

العليا، وبما يواكب التطور العلمي في مجال العلوم المالية والمص�رفية ورف�د المؤسس�ات المص�رفية والمالي�ة ف�ي الع�راق 
 بالخريجين المؤهلين إلدارتها وتطويره.

 مجال العلوم المالية.مواكبة التطورات العالمية والمحلية في  -2
 زيادة القدرة على التفكير والتحليل واإلبداع لطلبة القسم. -3
 .تنمية مهارات الطالب التكنولوجية المرتبطة باالستثمار األسواق -4

 
 قسم نظم المعلومات اإلدارية

إدارة األعم�ال والبرمجي�ات, إن رؤية قسم نظم المعلومات اإلداري�ة ه�ي تزوي�د الطلب�ة بمعرف�ة أكاديمي�ة ح�ول أساس�يات   الرؤية
وكذلك معرفة مهارية عملية حول استخدام التطبيقات اإلدارية, اإلنتاجية,   لغات الحاسوب وتقنياتها, نظم المعلومات واالتصاالت,

ف�ي بيئ�ة علمي�اً وعملي�اً  التسويقية والموارد البشرية باعتماد الحاسوب وتقنيات المعلومات واالتصاالت . نسعى للتميز والريادة 
 تعليمية اجتماعية منفتحة على المستقبل.

إن رس��الة قس��م نظ��م المعلوم��ات اإلداري��ة ه��ي نش��ر العل��م والمعرف��ة ف��ي مج��االت اإلدارة واالقتص��اد والحاس��وب واتخ��اذ  لرس��الةا
والعلمية في مج�ال وذلك من خالل تزويدهم بالكفايات والمهارات العملية   القرارات. يسعى القسم إلى رفع معدل توظيف خريجيه

من خالل عقد شراكات  نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا األعمال لدعم التطور نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات وذلك 
  مع قطاع األعمال وإعطاء اهتمام أكبر للجانب التطبيقي لنظم المعلومات في قطاع األعمال.

اإلدارية إلى إعداد الطالب معرفياً ومهنياً في مجال نظم المعلوم�ات وتطبيقاته�ا واس�تخدام يهدف قسم نظم المعلومات    األهداف
في منظمات اإلعمال واإلدارة العامة على مس�توى الدراس�ة األولي�ة والدراس�ة العلي�ا وب�ذلك س�يتم   تقانات المعلومات واالتصاالت

         ل من المتخصصين في هذا المجال .تهيئة كادر كفوء قادر على تلبية حاجات المجتمع في سوق العم
مع اهتماماتهم   بما يتالءم  عالي الجودة في حقل نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا االعمال للطلبة كما يسعى الى توفير تعليم 

 المتنوعة وتوقعاتهم المهنية ويتناسب مع احتياجات سوق العمل.
 عمل باستخدام أدوات وتقنيات حل المشكالت.إعداد الطالب لتطبيق معارفهم في مجال ال -1
 القرارات.  إعداد الطالب للتعلم مدى الحياة من خالل منحهم المعرفة والمهارات الالزمة للبحث العلمي واتخاذ -2
زيادة التعاون مع قطاع األعمال مما يغني المهارات العلمية و التطبيقية لللخريجين لمساعدتهم عل�ى إيج�اد ف�رص عم�ل بع�د  -3

 رج.التخ
المتبعة ف�ي  ينسجم مع المعايير التوجيهية للجودة  االلتزام باالحترافية العالية والتحسين المستمر في عملية التعليم والتعلم  -4

 الجامعة.
لتق�ديم   المتعلق�ة بالمعلوماتي�ة  . بناء الشراكات والتواصل مع المنظمات في القطاعين العام والخاص لتلمس وفهم المش�اكل -5

 قائمة على اسس علمية ومعرفية سليمة. حلول ابداعية
واألكفاء، توفير وتحديث   الحرص على تحقيق التفوق االكاديمي لدى القسم من خالل التركيز على اإلبتعاث للطلبة المتميزين -6

المصادر العلمية م�ن كت�ب ومج�الت علمي�ة وقواع�د بيان�ات وتعزي�ز الق�درات العلمي�ة ل�دى اعض�اء هيئ�ة الت�دريس م�ن خ�الل 
 يعهم على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والدورات.تشج
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 المخطط االستراتيجي ألهداف الكلية
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 واالقتصاد اإلدارةلخرجي كلية  شهادةالتوصيف  ثالثا :
 بكالوريوس اقتصاد قسم االقتصاد : -
 بكالوريوس إدارة أعمال : األعمال إدارةقسم  -
 بكالوريوس في المحاسبة وتدقيق الحسابات المحاسبة : قسم -
 إحصاءبكالوريوس علوم  : اإلحصاءقسم  -
 بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية قسم العلوم المالية والمصرفية : -
 إداريةبكالوريوس نظم معلومات  : اإلداريةقسم نظم المعلومات  -
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 لخرجي كلية اإلدارة واالقتصاد الوصف الوظيفي رابعا :
 الطلبة األوائل ولجميع األقسام العلمية -1

 عدد سنوات الخدمة العنوان الوظيفي الدرجة
 4 مساعد باحث السابعة
 4 باحث السادسة
 5 باحث أقدم الخامسة
 5 معاون رئيس أبحاث الرابعة
 5 رئيس أبحاث الثالثة
 5 رئيس أبحاث أقدم الثانية
  خبير االولى

 
 قسم االقتصاد -2

 عدد سنوات الخدمة العنوان الوظيفي الدرجة
 4 معاون مالحظ السابعة
 4 مالحظ السادسة
 5 رئيس مالحظين الخامسة
 5 معاون مدير الرابعة
 5 مدير الثالثة
 5 مدير اقدم الثانية
  مدير عام األولى

 
 قسم إدارة األعمال -3

 الخدمةعدد سنوات  العنوان الوظيفي الدرجة
 4 معاون مالحظ السابعة
 4 مالحظ السادسة
 5 رئيس مالحظين الخامسة
 5 معاون مدير الرابعة
 5 مدير الثالثة
 5 مدير اقدم الثانية
  مدير عام األولى
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 :  قسم المحاسبة -4
 يعمل في شعبة الحسابات -

 عدد سنوات الخدمة العنوان الوظيفي الدرجة
 4 معاون محاسب السابعة
 4 محاسب السادسة
 5 محاسب أقدم الخامسة
 5 معاون مدير حسابات الرابعة
 5 مدير حسابات الثالثة
 5 مدير حسابات أقدم الثانية
  - األولى

 
 يعمل في شعبة التدقيق -

 عدد سنوات الخدمة العنوان الوظيفي الدرجة
 4 معاون مدقق السابعة
 4 مدقق السادسة
 5 مدقق أقدم الخامسة
 5 تدقيقمعاون مدير  الرابعة
 5 تدقيقمدير  الثالثة
 5 مداق تدقيقمدير  الثانية
  - األولى

 
 قسم اإلحصاء -5

 عدد سنوات الخدمة العنوان الوظيفي الدرجة
 4 معاون إحصائي السابعة
 4 إحصائي السادسة
 5 إحصائي أقدم الخامسة
 5 معاون رئيس إحصائي الرابعة
 5 رئيس إحصائي الثالثة
 5 رئيس إحصائي أقدم الثانية
  - األولى

 

 

 

 

 



 2020/2021جامعة البصرة   -التوصيف الوظيفي لخريجي كلية اإلدارة واالقتصاد 
 

9 
 

  قسم العلوم المالية والمصرفية -6
 يعمل في شعبة الحسابات -

 عدد سنوات الخدمة العنوان الوظيفي الدرجة
 4 معاون محاسب السابعة
 4 محاسب السادسة
 5 محاسب أقدم الخامسة
 5 معاون مدير حسابات الرابعة
 5 مدير حسابات الثالثة
 5 مدير حسابات أقدم الثانية
  - األولى

 
 يعمل في شعبة التدقيق -

 عدد سنوات الخدمة العنوان الوظيفي الدرجة
 4 معاون مدقق السابعة
 4 مدقق السادسة
 5 مدقق أقدم الخامسة
 5 معاون مدير تدقيق الرابعة
 5 مدير تدقيق الثالثة
 5 أقدممدير تدقيق  الثانية
  - األولى

 
 الشعب والوحدات االداريةيعمل في  -

 عدد سنوات الخدمة العنوان الوظيفي الدرجة
 4 معاون مالحظ السابعة
 4 مالحظ السادسة
 5 رئيس مالحظين الخامسة
 5 معاون مدير الرابعة
 5 مدير الثالثة
 5 مدير أقدم الثانية
  مدير عام األولى
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 قسم نظم المعلومات اإلدارية -7
 نظم معلومات اختصاص -

 عدد سنوات الخدمة العنوان الوظيفي الدرجة
 4 معاون اختصاصي نظم معلومات السابعة
 4 اختصاصي نظم معلومات السادسة
 5 اختصاصي نظم معلومات أقدم الخامسة
 5 معاون رئيس اختصاصي نظم معلومات الرابعة
 5 رئيس اختصاصي نظم معلومات الثالثة
 5 نظم معلومات أقدم رئيس اختصاصي الثانية
  - األولى

 
 أنظمةمحلل  -

 عدد سنوات الخدمة العنوان الوظيفي الدرجة
 4 محلل أنظمةمعاون  السابعة
 4 محلل أنظمة السادسة
 5 أقدممحلل أنظمة  الخامسة
 5 محللي أنظمةمعاون رئيس  الرابعة
 5 رئيس محللي أنظمة الثالثة
 5 رئيس محللي أنظمة أقدم الثانية
  - األولى

 

 ج كلية اإلدارة واالقتصاديخر مؤهالت ومهارات خامسا :
مه��ارات كاف��ة الدراس��ات االقتص��ادية المالي��ة والنقدي��ة و الدراس��ات التنموي��ة المس��تدامة و  قس��م االقتص��اد : -

  .دراسات السوق و الجدوى وتقييم المشاريع
مؤهل للعمل بكاف�ة دوائ�ر الدول�ة وقطاعاته�ا الص�ناعية والخدمي�ة والمالي�ة وف�ي ادارة  قسم إدارة األعمال : -

 المؤسسات 
إع��داد وتق��ديم حس��ابات الش��ركات وتص��ميم نظ��م الحس��ابات والق��درة عل��ى الت��دقيق وفق��ا  قس��م المحاس��بة : -

 للمعايير الدلية
 : اآلتيةالمهارات  اإلحصاءيمنح خريج قسم  قسم اإلحصاء : -

 التطبيقي والحاسوب والرياضيات. اإلحصاءمهارات متقدمة في  -1
ومعالجة البيان�ات والمعلوم�ات واتخ�اذ الق�رارات  اإلعمالالمهارات والتقنيات المطلوبة لحل مشاكل  -2

 بناءا على البيانات الرقمية المستحصل عليها.
 مهارات البحث عن البيانات وجمعها من خالل عمليتي العد والحصر. -3
 استخالص النتائج واالستنتاجات واتخاذ القرارات المناسبة.  -4
 .اإلحصائيالتنبؤ باالعتماد على نتائج االستدالل  -5
ب��رامج حاس��وبية الت��ي تمكن��ه م��ن التحلي��ل االحص��ائي للبيان��ات  وإع��دادمه��ارات اس��تعمال الحاس��وب  -6

 الخاصة بمختلف الظواهر في الحياة العملية.
  : قسم العلوم المالية والمصرفية -

 .بالمؤشرات المالية وتحليل المخاطر و التحليالت المالية اإللمام :مالية / محلل مالي  -1
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ف��ي التع�امالت المص��رفية و تقي�يم ق��رارات االس�تثمار  فض��ال  اإللم�ام :المص�رفية / مع�اون مالح��ظ  -2
  .وقبول الودائع االئتمانعن اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح 

 
 خريج كلية اإلدارة واالقتصاد مجالت عمل : سادسا

كاف�ة المج��االت االقتص�ادية والمالي�ة والمص�رفية والتجاري��ة ودراس�ات التنموي�ة ودراس��ات  قس�م االقتص�اد : -
 الجدوى وغيرها 

 كافة دوائر الدولة الحكومية والخاصة  قسم إدارة األعمال : -
 الحسابات والتدقيق قسم المحاسبة : -
  قسم اإلحصاء : -

  لإلحصاءالجهاز المركزي  -1
 والتخطيط في كافة مؤسسات القطاع العام والخاص اإلحصاءشعب  -2
 الماليةقطاع المصارف والمؤسسات  -3
 شركات التأمين -4
  اإلحصائيشركات ومكاتب التحليل  -5
 شركات الحوسبة -6
 قطاع االتصاالت -7
  العمل الحر -8

  قسم العلوم المالية والمصرفية : -
 المحلل المالي : المؤسسات المالية  -1
 معاون مالحظ : المؤسسات المصرفية -2


