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 ةالسرية الذاتي                                                                                                                                                                           

 Baqer.habeeb@qu.edu.iq:   االيميل الرسمي /  الموبايل 

 البيانات الشخصية: 

 باقر كرجي حبيب الجبوري  للقباالسم الثالثي وا
 بغداد 3691 التولد ومسقط الرأس
 متزوج الحالة االجتماعية 

 21دار  12زقاق  638محلة -حي الميكانيك–الدورة –بغداد  السكنعنوان 
 

 المؤهالت العلمية:

 سنة التخرج الجامعة التخصص الشهادة
 6891 بغدادجامعة  اقتصاد بكالوريوس

 6881 بغدادجامعة  اقتصادية دوليةعالقات  ماجستير
 1162 كوفةجامعة ال اقتصاد دكتوراه

 اقتصاد العامالتخصص 
 اقتصاد دولي-مالية عامة  -ية كليةاقتصادنظرية  الدقيقالتخصص 
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 المرتبة العلمية : 
تاريخ  اللقب العلمي ت

 الحصول
 1112 مساعدمدرس  3
 1118 مدرس 2
 1161 مساعد أستاذ 
 

 معلومات وظيفية:

 4/32/2002 ن في دوائر الدولةيتاريخ أول تعي
 4/32/2002 تاريخ المباشرة في التعليم العالي

 : المهام

 9000-9002  مقرر قسم االقتصاد 3
 9002-9002 قية العرا االكادميينيممثل كلية اإلدارة واالقتصاد يف نقابة  1

2  
 

 : في الدراسات العلياالمواضيع التي قمت بتدريسها 
 المحاضرات  ت
 الماجستير-  نظرية اقتصادية كلية 3
 الدكتوراه– حلقة نقاشية 2
 الدكتوراه – المالية األسواق 1

 : وليةفي الدراسات اال المواضيع التي قمت بتدريسها 
 المحاضرات  ت
 تاريخ الفكر االقتصادي 3
 صناعياقتصاد  2
 مشاريعتقييم  1
 اقتصاديةنظم  
 جزئياقتصاد  
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 عامةمالية  
 قسم المحاسبة-قوميةحسابات  
 نفطاقتصاد  
 الطاقة اقتصاديات  
 اقتصاد مبادئ 
 قسم االدارة-اعمالاقتصاديات  
 كلياقتصاد  

 
 ( 34الدكتوراه )  وأطاريحعلى رسائل الماجستير االشراف 
 (22) المنشورة :البحوث 

 التشكرات :
 السنة الجهة المانحة شهادة التقديراو كتاب الشكر  ت

 1162 عميد الكلية ة ندوة علميةشكر على اقام 6
 1162 جامعة واسط-عمد الكلية رسالة ماجستيرة شقشكر على منا 1
 1162 عميد الكلية  شكر على اقامة ندوة علمية 2
 1118 عميد الكلية  شكر على اقامة ندوة علمية 4
 1118 عميد الكلية شكر على اهداء مجلة 2
بة شكر على القاء محاضرات مجانية للطل 1

 المحملين
 1162 عميد الكلية

 1164 عميد الكلية شكر على اقامة ندوة علمية 2
 1164 عميد الكلية 2العلمي  شكر على المساهمة في المؤتمر 9
 1166 عميد الكلية شكر على اقامة ندوة علمية 8
 1161 جامعة بابل–عميد الكلية  شكر على مناقشة رسالة ماجستير 61
 1164 عميد الكلية دات يوم الجامعةشكر على استعدا 66
 1161 عميد الكلية شكر على أداء اعمال اللجنة االمتحانية 61
 1161 عميد الكلية  انجاز اعمال متابعة النادي الطالبي 62
 1162 جامعة الكوفة شكر على مناقشة رسالة ماجستير 64
 1162 عميد الكلية شكر على حضور حفل التخرج 62
 1169 رئيس غرفة تجارة الديوانية قامة ندوة علميةشكر على ا 61
 1168 عميد الكلية القاء محاضرات تقوية تطوعية  62
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 1168 عميد الكلية حصول قسم االقتصاد على المركز الثالث 69
 1168 جامعة الكوفة-عميد الكلية شكر على مناقشة رسالة ماجستير 68
 1168 جامعة واسط-كليةعميد ال شكر على مناقشة رسالة ماجستير 11
 1168 عميد الكلية تحقيق نسبة نجاح عالية لالمتحان الوزاري  16
 1169 عميد الكلية شكر على اقامة ندوة علمية 11
 1169 جامعة الكوفة شكر على مناقشة رسالة ماجستير 12
 1162 جامعة القادسية شهادة تقديرية 14
 1111 لكوفةجامعة ا شكر على مناقشة رسالة ماجستير 12
شكر على عضوية اللجنة االمتحانية للعام  11

1169-1168 
 1111 رئيس جامعة القادسية

 1111 السيد الوزير شكر على جهود مبذولة 12

الل خ الكورس المكثف التدريس في شكر على 19
 العطلة الصيفية

 1111 رئيس الجامعة

 1111 وزيرالسيد ال شكر على التدريس في التعليم االلكتروني  18

 1116 جامعة كربالء شكر على مناقشة رسالة ماجستير   21

 1111 جامعة واسط شكر على مناقشة رسالة ماجستير   26

 1116 جامعة واسط شكر على تقويم رسالة ماجستير 21

 1118 جامعة القادسية مكافأة مالية  22

 1166 جامعة القادسية مكافأة مالية 24

 1162 معة القادسيةجا مكافأة مالية 22

 1118 جامعة القادسية  مؤتمر الكلية–شهادة تقديرية  21

 1161 جامعة القادسية ندوة القسم–شهادة تقديرية  22

 1166 جامعة القادسية ندوة مشتركة مع كلية االداب–شهادة تقديرية  29
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 1162 جامعة القادسية ندوة القسم–شهادة تقديرية  28

 1161  غرقة تجارة الديوانية -جامعة القادسية ندوة علمية_شهادة تقديرية  41

 1162 جامعة القادسية  _ندوة القسمشهادة تقديرية  46

 1169 جامعة القادسية  شهادة تقديرية  41
 1168 جامعة القادسية  شهادة تقديرية  42

 1111 جامعة القادسية  _الكترونية مؤتمر الكليةشهادة تقديرية  44

 1116 الوزيرالسيد  شكر كتاب  42

 1116 الوزيرالسيد  شكركتاب  41

 1111 الوزيرالسيد  شكركتاب  42

 1111 الوزيرالسيد  شكركتاب  49

 1111 واسط-الكلية عميد  شكركتاب  48

 1116 الكوفة-الكليةعميد  شكركتاب  21

 1111 االمتحانيةاللجان –الجامعة رئيس  شكركتاب  26

 1111 لجان امتحانية -الكليةعميد  شكركتاب  

 
 الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية والمحاضرات الثقافية :

 –نوع المشاركة ) حضور  مكان االنعقاد السنــة  العنوان  ت
 مشاركة ( 

ستثماري في الواقع اال 6 ) بحث / بوستر حضور(
 االقتصاد العراقي

 حضور قسم االقتصاد 1169
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التخطيط العمراني في مدينة  1
 الديوانية

 حضور قسم إدارة االعمال 1169

كتابة طلبات التقديم لمنح ما  2
 دكتوراهبعد 

قسم العلوم المالية  1169
 والمصرفية

 حضور

قراءة اقتصادية تحليلية  4
لمشروع الموازنة االتحادية 

 1168م لعا

 حضور قسم االقتصاد 1169

االنعكاسات االقتصادية  2
لظاهرة اإلغراق السلعي على 

 االقتصاد العراقي 
 

 االاإلغراق

 مشارك قسم االقتصاد 1169
 

مستقبل االقتصاد العراقي في  1
 المتغيرات الدولية ضوء

 مشارك  فسم االقتصاد 1162

االثار االقتصادية للتلوث  2
 البيئي

 مشارك االقتصاد فسم 1118
انعكاسات تأخير إقرار  9

على االقتصاد  الموازنة
 العراقي

 مشارك قسم االقتصاد 1164

إدارة التنمية في عراق -مؤتمر 8
 ما بعد التغيير

 مشارك جامعة القادسية 1166

التعليم الجامعي وتحديات  61
 سوق العمل

 مشارك جامعة القادسية 1164

 يدور المشاريع الصغيرة ف 66
 معالجة البطالة في العراق 

 كلية –جامعة القادسية  1118
 التربية

 مشارك

ازمة البجعة السوداء واثرها  61
 في االقتصاد العراقي

كلية -جامعة القادسية 1111
 اإلدارة واالقتصاد

 مشارك

62  
ازمة كورونا وتاثيراتها 

 االقتصادية

مشترك مع جامعة  1111
فرع –االمام الكاظم 

 الديوانية

 عضو لجنة تحضيرية
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 ة المضافة ودورهاالقيمضريبة  64
  في تمويل الموازنة العامة

 محاضر واالقتصاد اإلدارة 1111

التجارة االلكترونية ة ضريب 62
  الواقع والتحديات

 محاضر واالقتصاد اإلدارة 1116

 
 اللجان :

 التاريخ  مؤقتة -دائمية  نوعها   اللجنة ت
 1111-1162 دائمية االرشاد التربوي  6
 1164 مؤقتة الصف الرابع درجات  بطاقات 1
 1164 مؤقتة  لجنة ضيافة المؤتمر العلمي الثالث 2
 1164 دائمية ةاستالم وتوزيع منحة الطلب 4
 1164 دائمية امتحانات الدراسات العليا  2
 1164 تكليف منفرد اعداد االختبار االلكتروني لمادة االقتصاد الكلي  1
 1164 مؤقتة مناقشة بحوث التخرج للدراسات الصباحية والمسائية 2
 1164 مؤقتة لجنة تحقيقية 9
 1164 مؤقتة جرد المكتبة والمجانية والمجلة 8
 1162 دائمية انضباط الطلبة 61
 1162 دائمية تدقيق نتائج الدراسات األولية 66
 1168 دائمية لجنة امتحانية للدراسات العليا 61
 1168 مؤقتة لجنة تحضيرية للندوة العلمية لقسم االقتصاد 62
 1168 مؤقتة لية لنظام المقرراتاعداد صيغة او لجنة  64
 1168 مؤقتة يفي للطلبةاالشراف على التدريب الص 62
لجنة االمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الماجستير  61

 والدكتوراه
 1168 مؤقتة

 1168 مؤقتة لجنة لوضع أسئلة وتصحيح امتحان طلبة الدراسات العليا  62
 1168 دائمية لجنة السالمة الفكرية 69
 1169 مؤقتة مناقشة بحوث التخرج 68
 1169 دائمية ت الشهريةمتابعة االمتحانا 11
 1169 دائمية السالمة الفكرية 16
 1169 دائمية االرشاد التربوي  11
 1169 مؤقتة مناقشة بحوث التخرج 12
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 1169 دائمية الالصفية األنشطة 14
 1169 مؤقتة االشراف على التدريب 12
 1162 مؤقتة اعداد ورقة عمل خاصة بالجامعة 11
 1162-1118 دائمية نيةعضوية اللجنة االمتحا 12
 1168-1112 دائمية لجنة مناقشة بحوث التخرج  19
 1111-1168 دائمية اللجنة االمتحانية االلكترونية للدراسات العليا  18
اللجنة االمتحانية لالمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة  21

 الماجستير 
 1111-1116 مؤقتة

 1111-1116 مؤقتة االمتحان الشامللجنة  26

 1111-1116 مؤقتة تدقيق–امتحانية لجنة  21

 1112-1111 دائمية العلمية اللجنة  22

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


