
 1029 كانون الثاني   التقرير الشهري لقسم االقتصاد  / لشهر

 التحضيرات: .2
 المالحظات تاريخه نوع التحضير

انطلقت امتحانات  61/6/9162بتاريخ    
الكورس االول للدراسات االولية للعام الدراسي 

وتم االعداد لالمتحانات من  9162-9162
خالل تثبيت درجات السعي السنوي وتوفير كافة 

مستلزمات اللجنة االمتحانية ومن ثم توزيع الطلبة 
على القاعات االمتحانية وتوجيه االساتذة بضرورة 

السياقات الصحيحة في اعداد االسئلة  اتباع
االمتحانية مع تثبيت جداول االمتحانات ومراقبات 

التدريسيين وتسير االمتحانات خالل هذا الشهر 
 بشكل انسيابي وبمتابعة العمادة ورئاسة القسم

 ال يوجد 

 االمتحانات: .1
 المالحظات عدد المشاركين تاريخ االمتحان المرحلة اسم المادة العلمية

    
 

                  
          

    

 المناقشات: –الدراسات العليا  .3

تاريخ  عنوان الرسالة أو األطروحة اسم الطالب
 المالحظات المناقشة

 سمنار تضمن عرض مرحلة انجاز البحث            رغد ضرغام     
 

  

2/6/9162  
 الثالثاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 الطلبة: شؤون –الدراسات العليا  .4
 
 

 المالحظات تاريخ المباشرة نوع الدراسة اسم الطالب
اداء امتحانات الدراسات 
العليا لبرنامج الدكتوراه 

والماجستير والدبلوم ليوم 
االحد المصادف 

وتنتهي  61/6/9162
االمتحانات في يوم 
الخميس المصادف 

16/6/9162 

   

 
 
 
 
 تعضيد البحوث -النشاطات العلمية . 5

 المالحظات نتيجة التعضيد تاريخ التعضيد اسم الباحث البحثعنوان 
  

 
     

  

 تسجيل البحوث  –النشاطات العلمية .6
 المالحظات نتيجة التسجيل تاريخ التسجيل اسم الباحث عنوان البحث

            
          

  
    

   
 

 
   

    

        

 الترقيات العلمية: –النشاطات العلمية .7
 المالحظات تاريخه إلى(  -نوع الترقية )من  اسم التدريسي

          



 
 
 الحلقات النقاشية: –النشاطات العلمية .8

 المالحظات تاريخها عنوان الحلقة النقاشية اسم الباحث
سمنار " واقع االستثمار  أ.مدركة ذنون يحيى  

االجنبي المباشر في البلدان 
النامية وأثره في نمو 

صادراتها المصنعة خالل 
   9161 – 6221المدة 

  

   

 

 
 

 
 المشاركات وااليفادات: –لنشاطات العلمية .9

نوع المشاركة أو  اسم الباحث
 اإليفاد

 المالحظات تاريخه

   
 
 

  " 
 

    
     

 
 المعلوماتية.20

 المالحظات المستفيد منها سببها عنوان اإلحصائية
    ال يوجد

    

 .االنترنت22
 المالحظات عدد المستفيدين المستفيد منها نوع الخدمة المقدمة

        

  .المكتبة 21
 المالحظات مكان النشر سنة النشر اسم المؤلف عنوان المطبوع نوع المطبوع

      ال يوجد



 
 

 الخدمات الصيانةأعمال .23
 المالحظات تاريخها الجهة المستفيدة منها نوع الخدمة المقدمة

    ال يوجد

 المشتريات.24
 المالحظات تاريخها المستفيد منها نوع المشتريات

    ال يوجد
 
 
 

 1029اذار التقرير الشهري لقسم االقتصاد  / لشهر 

 التحضيرات: .5
 المالحظات تاريخه نوع التحضير

قامت اللجنة العلمية باجراء استحضارات  .6
تطبيق نظام المقررات المقرره من من الوزارة 

 9191-9162لتطبيقه في العام الدراسي 
قامت اللجنة العلمية باجراء استحضارات  .9

تطبيق الكورس الصيفي المكثف والذي 
سيشمل الطلبة المستفادين من قرار الوزارة 

  في اعتماد نظام العبور للصف االول
ناقشت اللجنة العلمية نظام االمتحانات   .1

المركزية المقرر من وزارة التعليم لطلبة 
الصفوف المنتهية وتم تشغيل للجان ووضع 

      االسس الكفيلة بانجاح هذا النظام .

7/1/9162 
 
 

61/1/9162 
 
 
 
 

61/1/9162 
 
 
 

 ال يوجد

 االمتحانات: .6
 المالحظات عدد المشاركين تاريخ االمتحان المرحلة اسم المادة العلمية

    
 

               
          

    



 المناقشات: –الدراسات العليا  .7

تاريخ  عنوان الرسالة أو األطروحة اسم الطالب
 المالحظات المناقشة

     ال يوجد
 

  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شؤون الطلبة: –الدراسات العليا  .8
 

 المالحظات المباشرةتاريخ  نوع الدراسة اسم الطالب
    ال يوجد

 
 
 تعضيد البحوث -النشاطات العلمية  -5

 المالحظات نتيجة التعضيد تاريخ التعضيد اسم الباحث عنوان البحث
  

 
     

  

 تسجيل البحوث  –النشاطات العلمية  .9
 المالحظات نتيجة التسجيل تاريخ التسجيل اسم الباحث عنوان البحث

العراق واقع "االمن المائي في 
 وطموح "

د. ايمان مصطفى    
 رشاد 

 91/9/9162   

"دور تقانة المعلومات 
واالتصاالت في الحفاظ على 
البيئة مع اشارة خاصه للعراق 

     " 

 د. عالء وجيه مهدي 
  

 92/9/9162   

 الترقيات العلمية: –النشاطات العلمية  .20
 المالحظات تاريخه إلى(  -نوع الترقية )من  اسم التدريسي

    
 
 
 
 

   

  

 



 الحلقات النقاشية: –النشاطات العلمية  .22
 المالحظات تاريخها عنوان الحلقة النقاشية اسم الباحث

دور تقانة المعلومات  د. عالء وجيه مهدي 
واالتصاالت في الحفاظ 
على البيئة مع اشاره 

  خاصة للعراق

5/3/1029   

 

 
 :المشاركات وااليفادات –لنشاطات العلمية  .21

 المالحظات تاريخه نوع المشاركة أو اإليفاد اسم الباحث

 د. سعد محمود الكواز  
 
 

المشاركة في اجتماع اللجنة 
القطاعية لرؤساء اقسام 

   االقتصاد  
 

 

االجتماع لتدارس الجانب العلمي    62/1/9162
في اقسام االقتصاد في الكليات 

وتحديث المناهج ونظام 
 المقررات

 
 

 
 المعلوماتية .23

 المالحظات المستفيد منها سببها عنوان اإلحصائية
    ال يوجد

    

 .االنترنت20
 المالحظات عدد المستفيدين المستفيد منها نوع الخدمة المقدمة

        

  المكتبة  .24
 المالحظات مكان النشر سنة النشر اسم المؤلف عنوان المطبوع نوع المطبوع

      ال يوجد
 

 الخدمات الصيانةأعمال  .25
 المالحظات تاريخها الجهة المستفيدة منها نوع الخدمة المقدمة

    ال يوجد



 المشتريات .26
 المالحظات تاريخها المستفيد منها نوع المشتريات

    ال يوجد
 

 1029نيسان  التقرير الشهري لقسم االقتصاد  / لشهر 

 التحضيرات: .2
 المالحظات تاريخه نوع التحضير

تجول الدكتور سعد محمود الكواز رئيس قسم االقتصاد   
والدكتور مهند منير مقرر الدراسة المسائية على القاعات 

الدراسية وحث الطالب على االلتزام بالدوام ومتابعة 
المحاضرات ولذلك لقرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني 

من اراء وبعض  مواعطاء الفرصة للطلبة بتوضيح ما لديه
 في دراستهم . مالمعوقات التي تواجهه

             
 ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــ   

 االمتحانات: .1
 المالحظات عدد المشاركين تاريخ االمتحان المرحلة اسم المادة العلمية

    
 

                  
          

    

 المناقشات: –الدراسات العليا  .3

تاريخ  عنوان الرسالة أو األطروحة الطالباسم 
 المالحظات المناقشة

      
 

  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شؤون الطلبة: –الدراسات العليا .4
 

 المالحظات تاريخ المباشرة نوع الدراسة اسم الطالب
    ال يوجد

 
 تعضيد البحوث -النشاطات العلمية . 5

 المالحظات نتيجة التعضيد التعضيدتاريخ  اسم الباحث عنوان البحث



  
 

     
  

 
 

 تسجيل البحوث  –النشاطات العلمية . 6
تاريخ  اسم الباحث عنوان البحث

 التسجيل
نتيجة 

 التسجيل
 المالحظات

.اثر بعض المتغيرات االقتصادية ومنها 6
التجارة الخارجية للنمو االقتصادي لدول مجلس 

 9162- 6221التعاون الخليجي للمدة 
 السعودية انموذجا  

.ازمات االقتصاد العراقي ....اصالح 9
 التصدعات وسبل النهوض 

 د. سعد محمود الكواز 
 
 

د. مروان عبد المالك 
 ذنون 

2/1/9162  
 

1/1/9162 

  

 الترقيات العلمية: –النشاطات العلمية .7
 المالحظات تاريخه إلى(  -نوع الترقية )من  اسم التدريسي

          

 الحلقات النقاشية: –النشاطات العلمية .8

عنوان الحلقة  اسم الباحث
 النقاشية

 المالحظات تاريخها

.تم تشكيل لجان مشرفة على تطبيق نظام المقررات حيث 6
اصبحت هذه اللجنة واقرت المواد الدراسية لنظام المقررات 

 للمراحل االربعة وتحديد عدد الساعات والوحدات لهذه المواد. 
.تم تشكيل لجان متابعة ومشرفة على االمتحان التقويمي 9

 المنطقة الشمالية  –الذي سيتم اجراءه مابين الجامعات 
.اجرت اللجنة المتابعة لالمتحان التقويمي اتصاالت مع 1

جامعتي كركوك وتكريت والتي لديها اقسام مناظرة لقسمنا من 
اجل توحيد الجهود ألجراء االمتحان وارسال االسئلة 

 النموذجية الخاصة بالمواد االمتحانية 

  
  

   

 

 
 



 
 
 

 المشاركات وااليفادات: –لنشاطات العلمية . ا9
 المالحظات تاريخه نوع المشاركة أو اإليفاد الباحثاسم 

 أ.م.د سعد محمود الكواز 
 

 ايفاد الى الجامعة المستنصرية 
مناقشة نظام المقررات الدراسية 

ومقترحات اقسام االقتصاد 
لجامعات الموصل وبغداد 

 والمستنصرية 

62/1/9162    

  

  
 المعلوماتية.20

 المالحظات منها المستفيد سببها عنوان اإلحصائية
    ال يوجد

    

 .االنترنت22
 المالحظات عدد المستفيدين المستفيد منها نوع الخدمة المقدمة

        

  .المكتبة 21
 المالحظات مكان النشر سنة النشر اسم المؤلف عنوان المطبوع نوع المطبوع

      ال يوجد
 

 أعمال الخدمات الصيانة.23
 المالحظات تاريخها الجهة المستفيدة منها نوع الخدمة المقدمة

    ال يوجد

 المشتريات.24
 المالحظات تاريخها المستفيد منها نوع المشتريات

    ال يوجد
 
 
 



 1029 ايار ير الشهري لقسم االقتصاد  / لشهرالتقر 

 التحضيرات: .2
 المالحظات تاريخه نوع التحضير

جرت االجتماعات الدورية والتهيئ لالمتحان التقويمي مع  
قسمي االقتصاد في كليتي االدارة واالقتصاد جامعة تكريت 

تجربة  حوكركزك وُوضعت االسس والتعليمات ال نجا
االمتحانات التقويمية وتشكلت عدة لجان تتولى مهمة متابعة 
االسئلة والتصحيح واالشراف والمتابعة بموجب اوامر داخلية 

 في القسم وتم اعالن العمادة بذلك .

 ال يوجد                

 االمتحانات: .1
 المالحظات عدد المشاركين تاريخ االمتحان المرحلة اسم المادة العلمية

    
 

                  
          

    

 المناقشات: –الدراسات العليا  .3

تاريخ  عنوان الرسالة أو األطروحة اسم الطالب
 المالحظات المناقشة

      
 

  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شؤون الطلبة: –الدراسات العليا .4
 

 المالحظات تاريخ المباشرة نوع الدراسة اسم الطالب

 احمد ابراهيم حسين 

تم مناقشة رسالته الموسومة 
" قياس اثر االستثمار 

الخاص )المحلي واالجنبي ( 
المباشر في معدالت البطالة 

لبلدان نامية مختارة للمدة 
(6221-9167) 

2/1/9162  

 
 



 تعضيد البحوث -النشاطات العلمية .5
 المالحظات نتيجة التعضيد تاريخ التعضيد اسم الباحث عنوان البحث

  
 

     
  

 
 تسجيل البحوث  –النشاطات العلمية . 6

تاريخ  اسم الباحث عنوان البحث
 التسجيل

نتيجة 
 التسجيل

 المالحظات

6           

 الترقيات العلمية: –النشاطات العلمية .7
 المالحظات تاريخه إلى(  -نوع الترقية )من  اسم التدريسي

          

 الحلقات النقاشية: –العلمية النشاطات .8
 المالحظات تاريخها عنوان الحلقة النقاشية اسم الباحث

 أ.م.د مروان عبد المالك ذنون 
الباحثة رانيا خالد حمادي 

    

قياس أثار الفساد في النمو االقتصادي 
  9161-6221تركيا انموذجا  –

15/4/1029   

 

 .م.د مروان عبد المالك ذنونأ
 . مهند منير بشير م.د   

Dose Financing Development  
improve growth: Further 
Evidence From Asia  

30/4/1029 

 

 
الدكتور ابي محمد صبري 

 الوتار 

"اعادة طرح المقترح البديل لمشروع 
محافظة نينوى الخاص بإدارة المخلفات 

 البلدية الصلبة أليسر الموصل "

 
26/5/1029  

 
 
 
 
 
 



 المشاركات وااليفادات: –لنشاطات العلمية ا .9
 المالحظات تاريخه نوع المشاركة أو اإليفاد اسم الباحث

  
 

   

     
  

  
 المعلوماتية.20

 المالحظات المستفيد منها سببها عنوان اإلحصائية
    ال يوجد

    

 .االنترنت22
 المالحظات عدد المستفيدين المستفيد منها نوع الخدمة المقدمة

        

 
  المكتبة .21

 المالحظات مكان النشر سنة النشر اسم المؤلف عنوان المطبوع نوع المطبوع
      ال يوجد

 

 أعمال الخدمات الصيانة.23
 المالحظات تاريخها الجهة المستفيدة منها نوع الخدمة المقدمة

    ال يوجد

 المشتريات.24
 المالحظات تاريخها المستفيد منها نوع المشتريات

    ال يوجد
 
 
 

 
 

 


