




 توطئة:
 يعد قسم االقتصاد في جامعة الموصل من األقسام العلمية الرائدة على مستوى العراق والوطن 
 العربي ،وقد مر القسم منذ نشأته بالعديد من التطورات المواكبة لالقتصاد الرقمي وتكنولوجيا 
 المعلومات والحداثة في االقتصاد العالمي.



 النشأة والتأسيس:

 أسس قسم االقتصاد في العام  ’ 6611 – 6611ضمن كلية اآلداب  /جامعة الموصل وتخرجت 
 الدفعة األولى في عام  6611 – 6616وفي العام الالحق اتبع بكلية اإلدارة واالقتصاد في 
الجامعة المستنصرية ثم الحق بكلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة الموصل عام
6611القسم– 

 ،6611يمنح القسم شهادة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس ويضم
 الدراستين الصباحية والمسائية ،وبدأ بتقديم مالكات اقتصادية قيادية لحملة البكالوريوس 

 والماجستير منذ عام  6611والدكتوراه عام  6691والدبلوم العالي عام .0161
 يضم قسم االقتصاد حاليا"  33تدريسيا" متخصصا في العلوم االقتصادية من حملة شهادة 

 الدكتوراه والماجستير خالل العام الدراسي .0166-0169
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3
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 الرؤية:
 يسعى قسم االقتصاد جاهدا" بما يملكه من القاب علمية وامكانيات بشرية الى ان يكون 
 متميزا في تخصصه وان يصبح ركيزة في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع من 
 خالل تقديم خدمات تعليمية وبحثية واستشارية وتدريبية ،بما يحقق التميز لخريجيه في ظل 
 المنافسة المحلية والعالمية وبما يلبي احتياجات سوق العمل.




















األهداف :يسعى قسم االقتصاد الى تحقيق عدد من األهداف أهمها:
 .6 اعداد التخصصات في مختلف مجاالت االقتصاد بمستوى عالي من المعرفة ،وادامة 
رفد الكوادر التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية وبمدرسين للمواد االقتصادية 

في وزارة التربية بما يواكب التقديم العلمي والتكنلوجي والرقمي.


 .0تطوير
مهارات .البحث العلمي والتخطيط المالي واالقتصادي لطلبة القسم وبما يتالئم 

مع سوق العمل
 .3 االسهام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة من خالل تقديم االستشارات 
االقتصادية وإقامة الدورات التدريبية ولكافة موظفي دوائر الدولة فضال عن القطاع 

الخاص.


 .1 فتح آفاق جديدة لسوق العمل في مجاالت التدريس والتخطيط ومجاالت العمل 
المصرفي والصحافة االقتصادية.


 .1أعداد كوادر على مستوى عالي من المهنية في التخطيط والتنفيذ ،من خالل
منح ،

شهادة الدبلوم العالي في دراسات الجدوى وتقويم كفاءة األداء للمشاريع االقتصادية


بما يمكن هذه الخبرات من المساهمة في مسيرة التطور والنمو االقتصادي.



 الرسالة:
 ان يكون قسم االقتصاد من األقسام المميزة في مجال التعليم والتدريب والتوظيف والبحث 
 العلمي وخدمة المجتمع في المجال االقتصادي والتجاري والتخطيطي على المستويات 
 المحلية واإلقليمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وبما يتالئم مع سوق العمل العراقية .
وباإلضافة الى
اجراء دراسات تقييم األداء والجدوى االقتصادية للمشاريع المقامة والجديدة 

في محافظة نينوى.





















