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 السٌرة الذاتٌة

 معلومات شخصٌة: -1

 ملٌحة جبار عبد هلٌبً االسم الرباعً:

                    سومر/  الدٌوانٌة الدائم:العنوان 

   استاذ مساعد   الحالٌة:المرتبة العلمٌة 

                فكرتنموي-التخصص :

  االقتصادا القسم:واالقتصاد            االدارة الكلٌة:         القادسٌة الجامعة: جامعة

 :الشهادات الجامعٌة-2

 التارٌخ                     جهة المنح                      االختصاص                  الشهادة 

                                     2002-2-4             .القادسٌة جامعة   علوم اقتصادٌة            .              الماجستٌر -

 2012-10-24       جامعة القادسٌة.       .             فكر اقتصاديالدكتوراه.                -

 :عنوان الرسالة أو األطروحة العلمٌة  -3

مصر   2005-1295 للمدة الموازنة العامةالضرٌبة ودورها فً تموٌل   الماجستٌر: - أ

 حالة دراسٌة.-واالردن والعراق

 .جدلٌة الدور االقتصادي للدولة واشكالٌة التنمٌة االقتصادٌة فً العراقالدكتوراه:  -ب

     

 الوظائف التً مارسها   -4

  من الى                               الجهة التً تعمل فٌها                  ظٌفةعنوان الو

 2022-2010            جامعة القادسٌة/ كلٌة االدارة واالقتصاد                     ًتدرٌس

 األبحاث المنشورة -5

 

 العدد والتارٌخ                    ة النشرهج                     العنوان 

مشكلت البطالت في مذيىت الذيىاويت دراست ميذاويت لؼيىت مه الؼامليه في تجارة -1

 االرصفت./جامؼت المادسيت/كليت االدارة وااللتصاد

دراست الجذوي االلتصاديت للزراػت المحميت للخضر في البيىث البالستيكيت ومماروتها مغ  -2

 كليت االدارة وااللتصاد-الزراػت المىسميت لىفس الخضر في محافظت الذيىاويت.جامؼت كربالء
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 البحىث المىشىرة في المجالث الؼالميت -3

 

 اسم المجلت ػىىان البحج ث

  

1 

 للٌبرالٌة االستراتٌجٌة التوجهات
التنموٌة ومشارٌعها الجدٌدة  

 مجلت رماح للبحىث والذراساث

 

2 
 تحقٌق فً الكالسٌكً الفكر رواد اهمٌة
 ومالثوس سمث ادم االقتصادي النمو

 Goidi American Journal of انموذجا  

Innovation Development and 

Investment 

 من الرأسمالً النظام تحوالت 3
 األسباب بٌن الكٌنزٌة الى الكالسٌكٌة
الحدٌث العصر فً اإلستمرار وعوامل  

 المجلت الؼربيت للىشر الؼلمي

السياست الىمذيت في الؼراق)الىالغ  4

 وظرة مستمبليت(-واالداء
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 جهات أخرى /الجامعة / نشاطات عضو الهٌئة التدرٌسٌة على صعٌد الكلٌة -6

 عضوٌة اللجان فً الكلٌة. - أ

 عضو فً الكثٌر من اللجان العلمٌه للقسم  -１

 فً الكلٌهعضو فً العدٌد من اللجان الدائمٌه  -２

 االداري االمر بموجب 2022/ 2021 الدراسً للعام االمتحانٌة اللجنة عضو -３

 .2021/  12/ 21 فً 666 العدد ذي

 اعداد منها)2021-2-15 فً 2 االداري االمر بموجب القسم لجان فً عضو  -４

 التصنٌف ملف اعداد ولجنة الالصفٌة والنشاطات الرابعة المرحلة لطلبة البطاقات

 الوطنً

 فً 242 االداري االمر بموجب العلٌا الدراسات لطلبة التنافسً االمتحان لجنة  -５

21-4-2022 

-6-13 فً 105 العدد ذي الصباحٌة االولٌة الدراسات بحوث مناقشة لجنة  -６

2021 

-10-12 فً 1250 االداري االمر بموجب الكلٌة فً والمطابقة الجرد لجنة  -７

2021 

 كذلك عضو فً اللجان التدقٌقة فً الدراسات العلٌا واالولٌة -８

 

 

 

 

 :المساهمة فً الحلقات الدراسٌة أو المؤتمرات أو الندوات العلمٌة - 7

 التارٌخ                                    محل انعقادها                             اسمها 

/ كلية االداره واقتصاد/ جامعة القادسيو الرابع  المشاركو في المؤتمر العلمي  – 1

٠٢٠٢عام   

بتركيا في عام   والعلوم للثقافة الدولي السالم لمنتدى عشر الحادي المؤتمر الدولي -٠

٠٢٠٢ 
 . القسمالتً عقدها والحلقات النقاشٌه العلمٌه  المشاركه فً جمٌع ندوات  -3

 غخاص بالىشاطاث وخذمت المجتم-8

 

 ث
 المؼلىماث المتؼلمت بالتىحيك وىع الىشاط

 

 ػذد الىماط
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 :كتب الشكر والتقدٌر التً حصل علٌها منذ آخر ترقٌة --9

 المناسبة                               قم وتارٌخ الكتابر                         الجهة

 للجهود المبذولة -15/12/2016فً  2332ذي العدد  -عمادة كلٌة االدارة واالقتصاد -1

 .والمتمٌزة بالمراقبات االمتحانٌة

1 
دراسة علمٌة 
 باالختصاص

كتاب  20/12/2021فً  4222كتاب مصنع نسٌج الدٌوانٌة ذي العدد 
جامعة القادسٌة كلٌة االدارة واالقتصاد وحدة الشؤون العلمٌة ذي العدد 

وكتاب مصنع نسٌج الدٌوانٌة ذي العدد  21/12/2021فً  1262
)فً التخصص وتسلسل صاحب الترقٌة   ,26/12/2021فً  4343

 الدراسة (الثانً فً 
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المشاركة  كمحاضرفً 

 دورات التعلٌم المستمر

 التارٌخ اسم الدورة

القٌادةاالدارٌةوالتخطٌط -1
 االستراتٌجً

5-2-2012 

 2012-2-26 اخالقٌات االدارة-2

 2012-10-13 ضغوط العمل-3

 2012-10-13 مهارات القٌادات االدارٌة-4

 2021-12-16 ادارة الوقت-5

  2022-1-19 مهارات القٌادة االدارٌة-6

10 

3 

المشاركة فً النشاطات 

 الالصفٌة للطلبة 

المشاركة فً االشراف على الحملة التطوعٌة والمتضمنة)صٌانه -1.

جدران غرفة التدرٌسٌات باستخدام االشرطة البالستٌكٌة(بموجب االمر 

 2019-12-31فً 424االداري المرقم 

االشراف على الحملة التطوعٌة والمتضمنة )القٌام المشاركة فً  -2

(بموجب االمر االداري 16بصبغ سقف وجدران القاعة الدراسٌة 

 2019-12-31فً 425المرقم

المشاركة فً االشراف على الحملة التطوعٌة والمتضمنة)شراء مٌز -3

 26مكتب وكراسً لغرفة التدرٌسٌن( بموجب االمر االداري المرقم 

 2012-1-23فً 

المشاركة فً الحملة التطوعٌة والمتضمنة صٌانه القاعات الدراسٌة -4

-2-29فً  142خدمة للعلمٌة التعلٌمٌة بموجب االمر االداري المرقم 

2022 

المشاركة فً  الحملة التطوعٌة والمتضمنة  عمل لوحة تعرٌفٌة -5

للخرجٌن االوائل فً القسم خدمة للعملٌة التعلٌمٌة بموجب االمر 

 2022-2-29فً  145ي المرقم االدار
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للجهود المبذولة فً  -1/10/2016فً  516ذي العدد  -عمادة كلٌة االدارة واالقتصاد -2

 .المواظبة على حضور حفل التخرج الخاص بجامعتنا

/  5ذي العدد ب ت  -دائرة البحث والتطوٌر -وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً -3

فً التعلٌم  2020-2012للتمٌز خالل السنة الدراسٌة  – 2020 /26/2فً  -4443

 االلكترونً. 

فً  532/ 2 م دذي العدد  -مكتب الوزٌر -وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً -4

 .2022-2012جل عدم ضٌاع العام الدراسً اوالتفانً من  خالصاال – 11/9/2020

فً  209/ 2د م العدد ذي  -مكتب الوزٌر -وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً -5

 للجهود المبذولة.  – 6/5/2020

 تثمٌن جهود اللجان االمتحانٌه 16/1/2012فً (914العدد)ذي ئاسة الجامعه ر -6

 تثمٌن جهود اللجان االمتحانٌه 24/12/2016فً 19592ذي العدد رئاسة الجامعه -6

وانتظام تثمٌن الجهود لاللتزام  26/12/2019فً  16316 ذي العدد رئاسة الجامعه -9

 سٌر الدوام المسائً

-26 فً 516 العدد ذي-1) 2022-2021 الدراسً للعام  علٌها الحاصل التشكرات -2

-2(((المحترم عمٌدالكلٌة السٌد))المانحة الجهة/) وتدقٌقٌة امتحانٌة لجان 2021- 11

 المانحة الجهة/ الثانٌة المرتبة على القسم حصول/ 2022-3-9 فً 3366العدد ذي

 جهود 2022-6-30 فً 2/916مو العدد ذي-3(المحترم الجامعة رئٌس السٌد

 المحترم الوزٌر السٌد المانحة الجهة/مبذولة

 

 

 

 


