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 نثذىز انعهًُح ا

 سـة الـشر أسم البحث  ت

 5107 دور طُاطاخ االطالح االقرظادٌ فٍ جذب االطرصًار االجنثٍ انًثاشز انعزاق دانح دراطُح 0

 5106 2014دراطح ذذهُهُح الطثاب عذو اقزار انًىاسنح انعايح فٍ انعزاق نهعاو  5

 5105 قرظادٌ نثزايج دعى انًشزوعاخ انظناعُح انظغُزج وانًرىططح فٍ انعزاقانذور اال 3

 5104 انقطاع انخاص انعزاقٍ انىاقع وضزورج االطالح 4

 5108 2015-2003واقع وايكانُاخ االطرصًار انظُادٍ فٍ انعزاق دراطح ذذهُهُح نهًذج  5

 5104 انًقذطح وافاقها انًظرقثهُحاالتعاد االقرظادَح واالجرًاعُح نشَارج انًزاقذ  6

 5107 2015-2003اشز انفظاد االدارٌ عهً انرنًُح انًظرذايح فٍ انعزاق نهًذج  7

 5104 انعشاق فً انثششٌح انرًٍُح فً ٔاًٍْرّ انًعشفً االقرصاد 8

 5104 يخراسج عشتٍح تهذاٌ فً انعًم سٕق عهى ٔأثشِ انرعهٍى فً االسرثًاس 9

01 "Measuring and Analyzing the Impact of the Relationship between 

Poverty Phenomenon and Disparities in the Distribution of Income 

Iraq a Standard Study for the Period (2003-2016)- 

5108 

00 "Impact of Oil Price Fluctuations on Human Development: A 

Standard Study of Iraq." 
5108 

05 Dynamic Relationship between Foreign Direct Investment & 

Economic Growth in Iraq: 
5108 

03 Universities and their role in the development of human capital To 

achieve sustainable development 
5108 

04 Globalization of the crime economy and ways to combat it 

(Iraq case study) 
5108 

 5108 قارالعؿل يف الع رس املال البشري ودوره يف تعزوز مؤذرات اقتصاد املعرفة وتؾبقة احتقاجات دوق 05

 

 

فعانٍح االَزاس انًثكش فً انٕقاٌح يٍ االصياخ انًانٍح دساسح ذطثٍقٍح فً عٍُح يٍ انًصاسف انعايهح  06

 فً يحافظّ انذٌٕاٍَح
5109 

07 - The Impact Of Islamic Financial Engineering On Risk 

Management In Islamic Banks For A Sample Of Gulf Banks 
5151 

08 - Analysis of the structure of Public Expenditures and the role 

of oil price fluctuations in Iraq after 2004 
5151 

09 - The economic impact on the world crisis during the Covid-19 

pandemic using Iraq as a case study 
5151 

51 - The economic and social impacts of environmental 

pollution(the death of fish) in Iraq- 
51 

 و انكرة انًنهجُح  انكرة انًؤنفح أو انًرزجًح

 9/5/5109 اسرار يساعذ 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 طنح اننشز أطى انكراب خ

1   

2   

3   
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 :انرٍ أشزف عهُها انزطائم واالطارَخعذد 

 العدد االشراف  ت

  دبؾوم عالي 0

  ماجستري  5

  دكتوراه 3

 

 انرٍ شارك فُها و ورع انعًم  انعهًُحواننذواخ انًؤذًزاخ 

 –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  الســـة  العـوان  ت

 مشاركة ( 

 ) حبث / بوسرت حضور(

 مشارك جامعة الؼاددقة  5104 يؤذًش جايعّ انقادسٍح نسُّ  0

 مشارك جامعه كاوه اربقل 5106 يؤذًش جايعّ استٍم  5

 مشارك جامعة البصرة 5106 يؤذًش جايعّ انثصشج  3

 مشارك جامعة بغداد  5107 يؤذًش جايعّ تغذاد  4

يؤذًش جايعح انفشاخ االٔسط / انًعٓذ انرقًُ  5

 انسًأج 

 

 مشارك املعفد التؼين مساوة 5108

 استٍم انًؤذًش انعهًً انذٔنً –يؤذًش جٍٓاٌ  6

 انثاًَ فً انعهٕو االداسٌح ٔانًانٍح  

 مشارك جامعة اربقل  5108

جامعة اوران لؾعؾوم  5109 يؤذًش اٌشاٌ نهعهٕو االجرًاعٍح  7

 االجتؿاعقة 

 مشارك



 

 

 

 

 

 

 

 

َذِٔ عهًٍح /قشاءِ اقرصادٌح ذحهٍهٍّ نًششٔع  8

انًٕاصَح / يقايّ فً كهٍح اإلداسج ٔاالقرصاد / 

 قسى االقرصاد 

 حضور قسم االقتصاد  5109

َذِٔ عهًٍح / قطاع انصحح ٔانرعهٍى فً اطاس  9

انًٕاصَح انعايح نهذٔنح انعشاقٍح/ يقايّ فً كهٍح 

 اإلداسج ٔاالقرصاد / قسى االقرصاد 

 حضور قسم االقتصاد  5109

 حضور قسم االقتصاد K] 5104/5109نذواخ قظى االقرظاد كافح         01

 مشارك جامعة كربالء 5107/5108 يؤذًز جايعه كزتالء انظاتع وانراطع  00

 حضور جامعة الؼاددقة 5109 يؤذًز جايعح انقادطُح انخايض 05 

 

 انهجاٌ انذائًُح و انهجاٌ انًؤقرح 

 -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 مؤقتة

 التاروخ 

 5105/5106/5107/5108 دائم  الؾجان االمتحانقة  0

 5108 دائؿة لجنة اعادة احتساب الدرجات المفقودة 5

 05/4/5107فً  059 دائًح يُاقشد تحٕز انطهثح 3

  9/0/5107فً  9 يؤقرح ذصحٍح انذفاذش االيرحاٍَح 4

  8/9/51906فً  454 يؤقرح يطاتقح انًٕجٕداخ 5

 59/05/5106فً  553 دائًح نجُح االسشاد انرشتٕي 6

 5109 يؤقرح نجُح االسرالل  

 

  االخزياألنشطح انعهًُح 

  نوع الـشاط 

   احباث عؾؿقة تؼووم 

  املبادرات العؾؿقة 

  لؾردائل واالراروح تؼووم عؾؿي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انًقزراخ انذراطُح انرً قًد ترذرَظها



 

 

 

 

 

 

 

 

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 ثاني  اقتصاد عؿل 0

 ثاني  اقتصادوات موارد بشروة 5

 ثالث  اقتصاد صـاعي 3

 ثالث  دقادات اقتصادوة صـاعقة 4

 رابع  نظم اقتصادوة 5

 رابع  اقتصادوات نػط 6

 

 

 انًثادراخ و االعًال انرطىعُح 

 انظنح  انًثادرج او انعًم انرطىعٍ  خ

 2019 جلان تطوعقه صبغ الؼاعات الدرادقة 1

 2019 جلـة تـظقػ الؽؾقة 2

  2011 جلـة عؿل لوحه اعالنات لطؾبة قسم االقتصاد 3

 2011 جلـة تأهقل قاعه الدرادات العؾقا 4

5   

 

 .شهاداخ انرقذَزكرة انشكز ، انجىائش  و 

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو شفادة التؼدور ت

 30/05/5103 جامعة القادسية  فً 50563كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ سئٍس جايعّ انقادسٍح ري انعذد  0

 8/4/5104 جامعة القادسية فً 6100كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ سئٍس جايعّ انقادسٍح ري انعذد  5

 08/6/5104 جامعة القادسية فً  9845كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ سئٍس جايعّ انقادسٍح ري انعذد  3

 54/05107 جامعة القادسية فً 0090كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ سئٍس جايعّ انقادسٍح ري انعذد  4



 

 

 

 

 

 

 

 

 54/4/5118   اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد ري انعذد  5

 5118 اإلدارة واالقتصاد  5كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد ري انعذد  6

 8/4/5119  اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد ري   7

 5101 اإلدارة واالقتصاد ٔاالقرصاد        /كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج  8

 5104 اإلدارة واالقتصاد  كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   / 9

 5101 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   01

 5102 اإلدارة واالقتصاد  كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   00

 5102 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   05

 5102 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   03

 5102 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   04

 5102 جامعة القادسية كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ سئٍس جايعّ انقادسٍح   05

 5102 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد    06

 5102 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   07

 5102 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   08

 5102 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   09

 5102 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   51

 5102 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   50

 5102 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   55

 5102 اإلدارة واالقتصاد كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد   53

 5102 محافظه الديوانية كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ يحافظ انذٌٕاٍَح    54

 5102 اإلدارة واالقتصاد  كراب شكش ٔذقذٌش يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍّ اإلداسج ٔاالقرصاد  55

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 يذرزف(-يرىطط-)يثرذيءانًظرىي  انهغح  خ 

 حمرتف عربي 1

 متودط انؽؾقزي 2

  اخرى  3

 


