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 (((ذاتٍحالسٍزج ال)))

 
 

 الـثـٍـاًـاخ الـشـخـصـٍـح
 

 كاظم السعداوي جواد سعاد  الخالحً ّاللقة  االسن

 1983  انذيىانيت انعراق  التْلذ ّهسقظ الزأس : 

 

 حالـعـلـوـٍ خالوؤُالالتعلٍن/ 
 

 سٌح التخزد الجاهعح التخصص الشِادج 

 2004/2005 انقادسيت اقتصاد بكانىريىس 

 2012/2013 انقادسيت اقتصاد ياجستير

 /0202 انقادسيت  اقتصاد   انذكتىراه
 

 هعلْهاخ ّظٍفٍح 
 20/3/2007 تارٌخ أّل تعٍٍي فً دّائز الذّلح 

 20/3/2007 تارٌخ الوثاشزج فً التعلٍن العالً 

 20/3/2007 تارٌخ الوثاشزج فً جاهعح القادسٍح 

 

 الوٌاصة :

 خالل الفتزج الوٌصة  خ

 الى هي

 2015 2013 يسؤول وحذة االحصاء  1

 2018 2015 يسؤول وحذة قاعذة بياناث  2

 2021 2019 يقرر قسى االقتصاد  3

 

 االلقاب العلوٍح 

 تارٌخ الحصْل علٍَ  اللقة العلوً

 2017/3/6 يذرس

 17/8/2020 أستار يساعذ
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 و واضحت
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 الوحاضزاخ الذراسٍح 

  ّاالشزاف الوحاضزاخ خ

2023-2013لقسم االقتصاد لمعام الدراسي مادة الحسابات القومية لطمبة المرحمة الثانية لمدراستين الصباحية  1  
2015-2014لمعام الدراسي  تصاد لقسم االق  المسائية ةلطمبة المرحمة الثانية لمدراس مادة الحسابات القومية  2  
لمعام الدراسي   لقسم االقتصاد  مادة القراءات االقتصادية لممرحمة االولى لمدراستين الصباحية والمسائية   3

2014-2015  
  2018 -2017مادة اقتصاديات البيئة لممرحمة الثالثة لمدراستين الصباحية والمسائية لمعام الدراسي        4
( 2023-2013لممدة من )  مة الرابعة لمدراستين الصباحية والمسائيةاالشراف عمى طمبة المرح 5  
2014/2015االشراف عمى طمبة المرحمة الرابعة قسم المحاسبة الدراسة المسائية لمعام الدراسي    6  
   2023-2013العوام لقسم االقتصاد  الدراسة الصباحية  االشراف عمى مشروع بحث طمبة المرحمة الرابعة 7
  2019-2018مبادئ االقتصاد المرحمة االولى لمعام الدراسي مادة  8
  2018/2019االشراف عمى مشروع بحث طمبة المرحمة الرابعة قسم االقتصاد لمعام الدراسي  9
2020-2019عمى طمبة الماجستير لمعام الدراسي االشراف  10  

 

 التشكزاخ 

 كتاب الشكز  خ

.2009تمر العممي االول لكمية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية شهادة تقديرية عن المشاركة في المؤ   1  
2014شهادة تقديرية عن المشاركة في المؤتمر العممي الثالث لكمية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية       2  
سية .شهادة تقديرية عن المشاركة بدورة التقنيات المقامة بمركز الحاسوب في رئاسة جامعة القاد      3  
2013/ 31/2بتاريخ /  31263العدد  كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة     4  
كتاب شكر وتقدير من عميد كمية االدارة واالقتصاد لمجهود المبذولة ولمدة سنتين من قبل لجنة اعادة احتساب       5

 معدالت الخريجين
2017لمجهود المبذولة من قبل لجنة الجرد والمطابقة لمعام  كتاب شكر وتقدير من عميد كمية االدارة واالقتصاد       6  
كتاب شكر وتقدير من عميد كمية االدارة واالقتصاد لمجهود المبذولة من قبل لجنة التدقيق عمى الدفاتر        7

2015/2016االمتحانية لمعام الدراسي   
2016/2017كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة القادسية لمجهود المبذولة في المجنة االمتحانية لمعام الدراسي  8  
شكر وتقدير من جامعة تكريت كمية االدارة واالقتصاد كتاب  9  
القتصاد شكر وتقدير من جامعة واسط كمية االدارة واكتاب  10  
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 الوؤتوزاخ العلوٍح  ّالٌذّاخ ّالوشاركاخ االكادٌوٍح

 اسن الوؤتوز اّ الٌذّج خ

0222لكلية االدارة واقتصاد /جامعة القادسية المؤتمر العلمي االول 1 . 

0222  جامعة القادسية –المؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة واالقتصاد    2  

وانسنىاث انالحقت حتى انعاو   2013اننذواث انعهًيت نقسى االقتصاد كهيت االدارة واالقتصاد جايعت انقادسيت نالعىاو  3

2016/2017  

   2020-انجًهىريت االسالييت ايراٌ  –طهراٌ   انثانث  االنسانيتيؤتًر انعهىو  4

2022-2021 / انعراق اربيم  اٌ بانتعاوٌ يع كهيت االدارة واالقتصاد جايعت انقادسيتجايعت انبييؤتًر  5  

   2022-2021اسطنبىل  /تركيا  –ىييت كبانتعاوٌ يع جايعت بتيهيس انح نًؤسست ايجهار انرابع  سانيتانعهىو االنيؤتًر  6

 

 رّاتظ الوْاقع الثحخٍح 

 الزاتظ  الوْقع 

Google scholar https://scholar.google.com/citations?user=7zfug88AAAAJ&hl=ar 

Research gate https://www.researchgate.net/profile/Soud_Kadem 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8108-0767 

RESEARCHERID http://www.researcherid.com/rid/G-3633-2019 

SCOPUS  

Academia  

Linkedin https://www.linkedin.com/in/soad-j-kadem-075267158/ 

 

 الذّراخ 

 مكان الدورة  الدورة  ت
.2013دورة التأهيل التربوي / /  1  جامعة القادسية 
2013دورة التقنيات التعميمية / جامعة القادسية /  2  جامعة القادسية 
. 2002دورة االنترنت/ جامعة القادسية /  3  جامعة القادسية 
.2002دورة الحاسبات التأهيمية /  4  جامعة القادسية 
2012دورة قيادة الحاسوب   5  جامعة القادسية 
2012دورة التعميم االلكتروني  6  جامعة القادسية 
2012دورة تصميم قواعد البيانات بشكل مبسط / /المركز الرابع / 7  جامعة الكوفة 
مغة االنكميزية /كمية التربية ورشة عمل حول كتابة البحوث العممية بال 8

2012جامعة القادسية   
 جامعة القادسية

ضر (محابصفة مستمر لكمية االدارة واالقتصاد )التعميم الدورات  9  جامعة القادسية 
 

 الثحْث الوٌشْرج 

 راتظ الثحج السٌح  الوجلذ العذد اسن الوجلح  اسن الثحج خ

السٍاسح الوالٍح ّدّرُا فً االقتصاد العزاقً للوذج  1

2002 - 1221 
 

https://www.iasj.net/iasj?func 2013 15 2 القادسٍح 

=fulltext&aId=83340 

http://www.researcherid.com/rid/G-3633-2019
https://www.linkedin.com/in/soad-j-kadem-075267158/
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83340
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=83340
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دّر الصٌاعاخ الصغٍزج ّالوتْسطح فً التٌوٍح  2

 االقتصادٌح 

     

      السٍاسح الوالٍح ّاالصالح االقتصادي فً العزاق  3

4 Tax Reduction for the Entry 
of Taxpayers by 

the Supply Chain Strategies 

     

5 Business Incubators and 

their Role in Supporting and 
Developing the Small 

Enterprises in Egypt and 
Algeria: A Case Study 

     

 التِزب الضزٌثً ّآحارٍ على االقتصاد العزاقً 6

 ( الْاقع ّ الوعالجاخ)

هؤتوز العلْم 

طِزاى االًساًٍح /   

    

االًفاق العام على الصحح ّالتعلٍن ّاحزٍ على التٌوٍح   7

 الثشزٌح فً العزاق

ْم العل ؤتوزه

 –زاتع ٍح الًساًاال

  كٍاتز لٌثْاسط

    

 


