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 انىظبئف انزٍ شغههب 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  3102 مسؤول وحدة البحوث الريادية 1

  3102 امني جملس قسم االدارة 2

  3102 مقرر الدرادات العليا قسم االقتصاد 3

  3102 امني جملس الكلية 4

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انمؤهالد انعهمُخ 

 

 الًاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 3112 االدارة واالقتصاد القاددية

 3103 االدارة واالقتصاد القاددية املاجسًري

 هالدكًورا

 

 3102 االدارة واالقتصاد القاددية

    أخرى

 

 

 

 

 

 االنقبة انعهمُخ

 

 

 

 

 

 انجحىس انعهمُخ 

 الـشردـة  أدم اليحث  ت

 3102 االبعاد االقًصادوة لؾًؾوث اليقىي 0

 3102 اخنػاض ادعار الـػط واالجراءات الالزمة لًؼؾقل تأثريها عؾى املوازنة العامة يف العراق 3

 3102 محاوة املـًج احملؾي يف العراق وامؽانقة االدًػادة من الًجربة الرتكقة 2

 3102 االدًػادة من جتربة املؿؾؽة املًحدةمحاوة املسًفؾك  يف العراق وامؽانقة  2

2 Analysis of the demand function for electric power in Diwaniyah Governorate) 3131 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 32/03/3103 مدرس مساعد 0

 30/0/3102 مدرس 3

  استاذ مساعد 2

  استاذ 2



 

 

 

 

 

 

 

6 Household consumption pattern under the contemporary of crisis covid-19 3131 

 3130 ممؾؽة مالقزوا دور رأس املال اليشري يف تعزوز الـؿو االقًصادي يف 2

2 The role of foreign direct investment in achieving sustainable development in 

Iraq Analytical study for the period (2010-2018) 

3130 

 و انكزت انمىهجُخ  انكزت انمؤنفخ أو انمزشجمخ

 سىخ انىشش أسم انكزبة د

 2015 نمىاجهزه انزهىس انجُئٍ وانسُبسبد انمثهً 1

 

 :انزٍ أششف عهُهب انشسبئم واالطبسَحعذد 

 العدد االذراف  ت

 ______ دبلوم عالي 0

 0 ماجستري 3

 ______ دكتوراه 2

 انزٍ شبسك فُهب و وسش انعمم  انعهمُخوانىذواد انمؤرمشاد 

 مشاركة (  –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 مشارك جامعة القاددية 3102 كلية االدارة واالقتصاد مؤمتر 0 بودرت حضور() حبث / 

 حضور جامعة القاددية 3102 ندوة قسم االقتصاد 3

 حضور جامعة القاددية 3102 ندوة قسم االدارة  2

 حضور جامعة القاددية 3102 ندوة قسم املالية 2

 حضور جامعة القاددية 3102 ندوة قسم االقتصاد 2

 حضور جامعة القاددية 3102 ندوة قسم االقتصاد 6

 حضور جامعة القاددية 3102 ندوة قسم االقتصاد 2

 حضور جامعة القاددية 3102 ورذة عمل 2

 مشارك جامعة القاددية 3102 ورذة عمل 2



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك جامعة القاددية 3131 مؤمتر كلية االدارة واالقتصاد  01

 مشارك لبنان 3130 مؤمتر دولي  00

 مشارك جامعة القاددية 3130 دورة تدريبية)كلية االثار( 03

 مشارك وزارة التعليم 3130 دورة املقوم الورين 02

 مشارك كلية املنصور 3131 تدريبيةدورة  02

 مشارك جامعة الكوفة 3130 دورة تدريبية 02

 مشارك جامعة القاددية 3133 حلقة نقاذية 06

 و انهجبن انمؤقزخ  انهجبن انذائمُخ

 الًاروخ  مؤقًة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 28/11/2013 مؤقتة نجىخ رقىَم االداء 0

 12/5/2013 دائمية نجىخ امزحبوُخ نقسم االداسح 3

 19/2/2014 دائمية 2014نجىخ مطبثقخ االسعبس نمؤرمش انكهُخ انمىعقذ فٍ  2

 27/2/2014 مؤقتة نجىخ رذقُق قىائم انمىحخ انطالثُخ 2

 24/3/2014 مؤقتة نجىخ رقىَم قسم اداسح االعمبل 2

 3/2/2014 دائمية نجىخ رىصَع مىحخ انطهجخ 6

 30/9/2014 دائمية نجىخ فحص مشزشَبد انمجهخ 2

 9/4/2014 دائمية نجىخ انمىقع االنكزشووٍ نهكهُخ  2

 25/5/2015 مؤقتة نجىخ رذقُق انمزقذمُه نهذساسبد انمسبئُخ 2

 28/11/2013 مؤقتة نجىخ رقىَم االداء 01

 9/12/2018 دائمية نجىخ انمقبصخ انعهمُخ 00

 17/2/2019 دائمية نجىخ احزسبة انذسجبد انمفقىدح 03

 20/1/2019 دائمية نجىخ انذساسبد انعهُب 02

 2019 دائمية نجىخ امزحبوُخ  02

 9/12/2018 دائمية نجىخ انغُبثبد 02

 26/2/2019 دائمية نجىخ انمشزشَبد 06

 5/3/2019 مؤقتة نجىخ انىزبجبد انعهمُخ 02

 23/4/2019 مؤقتة نجىخ االعذاد نهزصىُف انىطىٍ 02

 10/4/2019 دائمية نجىخ اسزالل 02

 17/6/2019 دائمية نجىخ رذقُق االمزحبن انزىبفسٍ 31

 30/6/2019 مؤقتة نجىخ مزبثعخ االمزحبن انشبمم 30

 21/4/2022 مؤقتة نجىخ االمزحبن انزىبفسٍ  33

 7/7/2022 دائمة نجىخ رحقُقُخ 32

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االخشياألوشطخ انعهمُخ 

  نوع الـشاط 

 حبوث 2  احباث علمية تقويم 

 معاجلة مشكلة ارتفاع تكاليف الصيانة والوقود ألليات جامعة القاددية املبادرات العلمية 

 حبث دبلوم عالي 0ردالة ماجستري  0 للردائل واالراريح تقويم علمي 

 ------- براءات االخرتاع 

 ------- التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 انمقشساد انذساسُخ انزً قمذ ثزذسَسهب

 دكًوراه ماجسًري بؽالورووس ت

   رياضيات لالقتصاديني 0

   مبادئ اقتصاد 3

   نظم اقتصادية 2

   ديادات اقتصادية دولية 2

   اقتصاد جزئي 2

   اقتصاد دولي 6

 انمجبدساد و االعمبل انزطىعُخ 

 انسىخ  انمجبدسح او انعمم انزطىعٍ  د

 2019 انقبء محبضشاد رطىعُخ 1

 2019 رصمُم نىحخ رعشَفُخ 2

 2019 انمشبسكخ مع انطهجخ فٍ رشرُت اسوقخ انكهُخ 3

 2021 انمشبسكخ فٍ غشص شزالد فٍ حذائق انكهُخ  4

 2021 انمشبسكخ فٍ صُبوخ كهشثبئُبد انقبعبد انذساسُخ 5

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كزت انشكش ، انجىائض  و شهبداد انزقذَش

 السـة اجلفة املاحنة كًاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة الًؼدور ت

 3102 رئاسة الجامعة شكر وتقدير 0

 3102 عمادة الكلية شكر وتقدير 3

 3102 وزارة التعليم شكر وتقدير 2

 3102 مساعد رئيس الجامعة شكر وتقدير 2

 3102 عمادة الكلية شكر وتقدير 2

 3102 عمادة الكلية شكر وتقدير 6

 3102 عمادة الكلية شكر وتقدير 2

 3133 عمادة الكلية شكر وتقدير 2

 3133 رئاسة الجامعة شكر وتتدير 2

 3133 وزارة التعليم شكر وتقدير 01

 

 انزٍ َجُذهب  : بد ــانهغ

 محزشف(-مزىسط-)مجزذيءانمسزىي  انهغخ  د 

 حمرتف عربي 1

 متودط انكليزي 2

  اخرى  3

 


