أوالً :نبذة عن الكلية

في العام  8968م أسدت كمية اإلدارة واالقتراد وكانت كمية أىمية تابعة

لجسعية االقتراديين العخاقيين /فخع السهصل اسسيا " كمية السحاسبة وإدارة األعسال "
وكانت فييا الجراسة مدائية وعجد طالبيا ( )042طالباً لمعام الجراسي -8968

 8969يقزي الطالب فييا خسذ سشهات دراسية بقدم واحج " السحاسبة وإدارة
األعسال " ثم ألحقت بالجامعة السدتشرخية في العام الجراسي األول نفدو بعجىا

فتحت أقدام أخخى مثل قدم االقتراد في الدشة الالحقة .وفي العام  8974ألحقت
الكمية بجامعة السهصل بعج فك ارتباطيا من الجامعة السدتشرخية.

رؤية ورسالة وأهداف الكلية

أ .الخؤية :مهاصمة استكذاف سبل تعميسية ذات جهدة تتساشى والسعاييخ األكاديسية
لمسؤسدات التعميسية لمهصهل إلى مهقع متسيد بين كميات اإلدارة واالقتراد

محميًا وإقميسيًا ودوليا.

ب .الخسالة :تهفيخ بيئة تذجع عمى التعمم والتعميم والبحث العمسي من خالل اعتساد
كادر مبجع وأنظسة فشية إدارية متقجمة إلعجاد خخيجين يستمكهن الجهانب السعخفية

والسيارية الستهافقة مع حاجة سهق العسل وصهالً إلى تشسية السجتسع العخاقي.

ج .األىجاف :تيجف ىحه السؤسدة إلى إعجاد مالكات عمسية وأكاديسية متخررة

في مجال إدارة األعسال ،االقتراد ،السحاسبة ،العمهم السالية والسرخفية ،نظم
السعمهمات اإلدارية وإدارة التدهيق وبسدتهيات أداء عالية لتمبية احتياجات السجتسع،
كسا وتديم في تجريب الكهادر اإلدارية والفشية الستخررة لخفع كفاءتيا عمى إدارة

قطاعات الجولة السختمفة ،من داخل السحافظة أو من خارجيا.

 .3البخيج االلكتخوني لكمية اإلدارة واالقتراد()economy@uomosul.edu.iq

.7اسساء الدادة العسجاء الحين تذخفها بسشرب عسيج الكمية
االسساء

المقب العمسي

الديج عبجالسجيج قاسم الشافهسي

استاذ مداعج

8970-8968

أ.د .ىاشم يحيى السالح

استاذ

8974-8970

أ.د .قبيذ سعيج الفتاح

استاذ

8983-8975

أ.د .عادل فميح العمي

استاذ

0228-8983

أ.د .بدسان فيرل محجهب

استاذ

0223-0228

أ.د .آبي سعيج الجيهه جي

استاذ

3225-0223

د .فهاز جارهللا نايف الجليسي

استاذ مداعج

0280-0225

أ.د .مهفق احسج عمي الديجية

استاذ

0285-0280

د.ماىخ عمي حدين الذسام-

استاذ مداعج

0288-0285

وكيل العسيج

أ.د .ثائخ احسج سعجون الدسان

استاذ

السجة

 0288ولحج االن

 .عجد البحهث السشذهرة في السجالت العالسية ( )9السحمية ()79
.82عجد الكتب السؤلفة ()6

الفقخة ()6

تقجم كميتشا البخامج التعميسية ذات العالقة باختراصات األقدام العمسية بيجف
الحرهل عمى مخخجات متسثمة بخخيجي كميتشا من حسمة شيادة البكالهريهس

والحاصمين عمى السعخفة والسيارة الستسيدة والقادرون عمى أداء السيام اإلدارية

وكتداب الطمبة الخخيجين السيارات العمسية من خالل البخامج التجريبية التي يذاركهن
فييا في مهاقع مختمفة من دوائخ الجولة ،إضافة إلى تشسية الطسهح في التطهيخ
ومتابعة البحث العمسي من خالل فتح الجراسات العميا وإيجاد تخررات نهعية في
بخنامج دراسات الجكتهراه والساجدتيخ والجبمهم العالي لغخض االنفتاح عمى الجوائخ

الخسسية كافة لجراسة السذاكل والسعهقات االقترادية واإلدارية والسالية ووضع الحمهل

السشاسبة ليا من خالل رسائل الساجدتيخ واطاريح الجكتهراه إضافة إلى مهاكبة الكمية
لمتطهرات العمسية بسا يخجم سهق العسل متسثمة بأقدام كميتشا ولخجمة بمجنا.

وتتزسن البخامج التعميسية مايمي :
القدم العمسي

الجراسة الستهفخة

أدارة األعسال

الجكتهراه – ماجدتيخ -الجبمهم العالي

محاسبة

الجكتهراه – ماجدتيخ -الجبمهم العالي

اقتراد

الجكتهراه – ماجدتيخ -الجبمهم العالي

أدارة صشاعية

ماجدتيخ -الجبمهم العالي

العمهم السالية والسرخفية

ماجدتيخ -الجبمهم العالي

