
                     
                                             القادسية جامعة     

 (((ذاتيةالسيرة ال)))

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 الثالثي واللقب  االسم
 عبدالعظيم عبدالواحد كاظم الشكري

 
  

7/1111/ 1/    القاسم/ بابل / العراق  : التولد ومسقط الرأس   

 
  

   الطليعه / مديرية الجنسيه العراقيه : هوية األحوال المدنية 

 

 ةالـعـلـمـي تالمؤهال/ التعليم
 

 سنة التخرج الجامعة التخصص الشهادة 

 1191 بصره تنمية/ علوم اقتصاديه ماجستير

 1111 بغداد  تنمية / علوم اقتصاديه دكتوراة

 7117 امريكا  علوم اقتصاديه  بوست دكتوراه 
 

 معلومات وظيفية 
  1/11/1191 تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة 

 79/7/7115 تاريخ المباشرة في التعليم العالي 

 79/7/7115 تاريخ المباشرة في جامعة القادسية 

 

 المناصب :

 خالل الفترة المنصب  ت

 الى من

كلية االدارة واقتصاد  / في قسم االقتصاد  تدريسي 1  االن 2005 

كلية االدارة واقتصاد  / قسم االقتصاد  رئيس 7  2005 2011 

كلية االدارة واقتصاد  /  علوم الماليه والمصرفيه قسم ال رئيس   2007 2009 

دكلية االدارة واقتصا/ في قسم االحصاء  تدريسي 3  2017 2018 

4    
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 االلقاب العلمية 

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي
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 2011\1\18 مدرس

  2015\12\20 أستاذ مساعد

 2016 \6 \15 استاذ 
 

 

 

 

 

 المحاضرات الدراسية 

 المحاضرات  ت

 قسم االقتصاد/  الرابعهالمرحلة /   نظم االقتصاديه مادة ال 1

 قتصادقسم اال/  المرحلة االولى/ مادة مبادىء االقتصاد  2

 قسم االقتصاد/  رابعهالالمرحلة / قتصاد القياسيمادة اال 3

قسم المحاسبه/  المرحله الثانيه/ مادة المالية العامة والتشريع المالي  4  

 قسم االقتصاد/ مرحله ثالثه / مادة النقود والمؤسسات الماليه  5

 اقتصاد /  مرحلة ثانيه /   اقتصاد جزئيمادة  6

 

اقتصاد / الماجستير/   اقتصاد جزئيمادة  7  

قسم االقتصاد/  دكتوراه / قتصاد القياسيمادة اال 8  

محاسبه / الماجستير/   اقتصاد جزئيمادة  9  

ادارة اعمال/  ماجستير/ اقتصاد اداري  11  

اقتصاد/ مرحله رابعه/ مادة اقتصاديات النفط 11  

اقتصاد / المرحله الثالثه / اقتصاد صناعي  12  

تصاداق/ المرحله الثالثه / تنميه اقتصاديه   13  
 

 

 

 التشكرات 

 

 

 الجهة المانحة المناسبة رقم الكتاب وتاريخه التسلسل

1  1111/79-17-7115 عميد كلية االدارة  ذكرى تأسيس الجامعة  

 واقتصاد

7 117 /77-17-7111 السفر الى الموصل لجلب  

الكتب المنهجية المقررة 

 للكلية 

عميد كلية االدارة 

 واقتصاد

3 712 /1-1-7111 تأسيس يوم الجامعة  ذكرى   رئيس جامعة القادسية 

2 311-/13-3-7111 المشاركة في ندوة الشباب  

والمخدرات في قسم علم 
جامعة ,النفس في كلية االداب 

 عميد كلية االداب 
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 القادسية 

5 17/12-1-7111 القاء محاضرة في البرنامج  
الثقافي النوعي االول التحاد 

-79-77رجال االعمال في 

7115االول كانون   

رئيس اتحاد رجال 
القادسية /االعمال   

1 7711/3-3-7111 القاء محاضرات مجانية في  

 الكلية

السيد وزير التعليم 

 العالي والبحث العلمي

7 1791/17-2-7111 نجاح الندوة العلمية في قسم  
 االقتصاد 

عميد كلية االدارة 
 واقتصاد

9 311/9-9-7117 انجاز اعمال اللجنة  

انيةاالمتح  

عميد كلية االدارة 

 واقتصاد

1 317/31-2-7119 المشاركة في ندوة االصالح  
القتصادي في ديوان وزارة 

 الصناعة 

عميد كلية االدارة 
 واقتصاد

-2-11في  3517/1711 11
7111 

مناقشة رسالة الماجستير 
ناجي ساري ) للطالب

في قسم االقتصاد( المالكي  

عميد كلية االدارة 
 جامعة/واقتصاد

 البصرة 

11 313 /79-2-7111 نجاح الندوة العلمية في قسم  
-2-15االقتصاد المنعقدة في 

7111 

عميد كلية االدارة 
 واقتصاد

في 1/97 17  
 1-5-7111  

مناقشة طالبة الماجستير 
(زينب هادي نعمة )  

عميد كلية االدارة 
جامعة /واقتصاد

 كربالء

13 1791/77-1-7111 اشية المشاركة في الحلقة النق 
(دليل الدراسات العليا)  

عميد كلية علوم 
الحاسبات 

جامعة /والرياضيات 

 القادسية 

12 115/3-7-7111 المشاركة في الحلقة النقاشية  

دليل عمل اللجان االمتحانية )

) 

عميد كلية علوم 

الحاسبات 

جامعة /والرياضيات 
 القادسية

15 1157 /11-2-7111 نجاح المؤتمر االول  

-3-1نعقد في للخريجين ال

7111 

عميد كلية االدارة 

واالقتصاد               
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11 772/71-2-7111 لمية في قسم نجاح الندوة الع 
 االقتصاد

عميد كلية االدارة 
واالقتصاد               

                           

                           
                           

                           

                           
                           

  

17 7729/7-3-7111 اللجنة التحقيقية اكمال اعمال   رئيس جامعة القادسية  

19 115 /71-17-7111 عميد كلية االدارة  انتهاء اعمال لجنة المشتريات  
واالقتصاد               

                           

                           
                           

                           

                           
                           

  

11 171 /79-3-7111 انتهاء اعمال اللجنة  
 االمتحانية للدراسات العليا 

عميد كلية االدارة 
واالقتصاد               

                           

                           
                           

                           

                           
                           

  

71 1151 /71-2-7111 المساهمة في اللجنة القطاعية  
لرؤساء اقسام االقتصاد في 

 العراق

عميد كلية االدارة 
جامعة /واالقتصاد 

البصرة                  

                           
                           

                           

                           
                           

                         

71 7151 /1-1-7111 مناقشة رسالة  
مطفى )الماجستيرللطالب 

(شعالن ابو شنة  

عميد كلية االدارة 
جامعة /واالقتصاد 

الكوفة                   
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77 7195 /12-7-7111 لحصول كلية االدارة  

واقتصاد على المرتبة االولى 
 في تقييم االداء 

السيد وزير التعليم 

 العالي والبحث العلمي 

/ التاريخ/ 511العدد  23
51/3/5153  

المشاركة قي ندوة قسم االقتصاد 
كلية االدارة واقتصاد جامعة 

مستقبل ) القادسية الموسومة
االقتصاد العراقي في ظل 
التغيرات االقليمية والدولية 
 المعاصرة

عميد كلية االدارة 
 واقتصاد جامعة القادسية

بتددددددددداريخ   35513العددددددددددد  24
/35/5 /5153 

 

س الجامعة  رئي   

25    
 

 

 

 

 

 

 

 التاليف والترجمة

 

 

 نوع المؤلف ت

  
 

 

 المؤتمرات العلمية  والندوات والمشاركات االكاديمية 

 اسم المؤتمر او الندوة ت

 .2/7119/ 77في /جامعة كربالء /المؤتمر العلمي لكلية االدارة واقتصاد  1
العلؤؤوم االداريؤؤة واالقتصؤؤادية ركيؤؤزة "جامعؤؤة القادسؤؤية  تحؤؤ  شؤؤعار /المؤؤؤتمر العلمؤؤي االول لكليؤؤة االدارة واقتصؤؤاد  2
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 اسم المؤتمر او الندوة ت

 .7111/  3/ 19-17بتاريخ " اساسية في بناء االقتصاد العراقي 

 

قتصاد المعرفي اال" تح  عنوان 7119/  2/ 7بتاريخ " النعقدة  /جامعة القادسية / الندوة العلمية لقسم االقتصاد 3

 ودوره في النشاط االقتصادي

االثار االقتصادية " تح  عنوا ن  7111/  2/ 15النعقدة بتاريخ/ جامعة القادسية / الندوة العلمية لقسم االقتصاد 4

 للتلوث البيئي

اديات التعليم في اقتص" تح  عنوا ن  7111/  2/ 15النعقدة بتاريخ/ جامعة القادسية / الندوة العلمية لقسم االقتصاد 5

 العراق

دور اجهزة الرقابة " تح  عنوان  7111/ 17/3المنعقدة بتاريخ / جامعة القادسية/ الندوة العلمية لقسم المحاسبة 6

 المالية في مكافحة الفساد المالي واالداري

 7111/ 72/2النعقدة بتاريخ /الندوة العلمية لقسم االحصاء جامعة القادسية 7

السياسة االقراضية " تح  عنوان  7111لمية لقسم العلوم المالية والمصرفية جامعة القادسية عام  الندوة الع 8

 للمصارف ودورها في التنمية

ادارة التنميؤة فؤي عؤراق مابعؤد التغييؤر "جامعؤة القادسؤية تحؤ  عنؤوان /المؤتمر العلمي الثؤاني لكليؤة االدارة واقتصؤاد  9

 . 7111/  2/ 19-17يخ بتار"  التحديات والفرص المتاحة

 

االصالح  االقتصادي فؤي  " تح  عنوا ن 7111/  2/ 1النعقدة بتاريخ/ جامعة القادسية / الندوة العلمية لقسم االقتصاد 10

 ".العراق التحديات واالمال

 

زنة العامة للدولة الموا) تح  عنوان  7111/ 17/5المنعقدة  بتاريخ / جامعة القادسية/ الندوة العلمية لقسم المحاسبة 11

 (.ومتطلبات التنمية االجتماعية

مستقبل االقتصاد )تح  عنوان  7113/ 79/2المنعقدة  بتاريخ / جامعة القادسية/ الندوة العلمية لقسم االقتصاد  12

 العراقي في ظل التغيرات االقليمية والدولية  

/  11 – 11المنعقؤد فؤي , االدارة واقتصؤاد , امعة كربالء لج( العلمي الحادي عشر ) ,المؤتمر العلمي الدولي الثامن  13

 ( تح  عنوان رؤي اكاديمية لالصالح االقتصادي والمالي واالداري في العراق,  7111/ 2

 

تحؤؤ  عنؤؤوان اسؤؤهام , االدارة واقتصؤؤاد , لجامعؤؤة كؤؤربالء ( العلمؤؤي الثؤؤاني عشؤؤر ) ,المؤؤؤتمر العلمؤؤي الؤؤدولي التاسؤؤع  14

 , 7117/ 3/  71 – 79العمال في تدعيم الجوانب االقتصاديه والماليه واالداريه والمنعقد في الجامعات وقطاع ا

 

تح  شعار االصالح االقتصادي اساس مكافحة الفساد , المؤتمر العلمي السنوي االول لجمعية االقتصاديين العراقيه  15

 71/2/7117الموافق ,المالي واالداري 

بتاريخ , تح  عنوان الموازنه العامه اداة فاعله في التنميه المستدامه , ة القادسيه ندوة قسم االقتصاد جامع 16
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 اسم المؤتمر او الندوة ت

11/2/7117 

  

  

  

  

  

 

 

 روابط المواقع البحثية 

 الرابط  الموقع 

Google scholar https:// www.scholar.google.com / 

citations?hl=ar&user=DH8_zsDcAAAAJ&view 

 

Research gate https:// www.researchgate.net  

profile / Adeem _Alshokrey  

ORCID  

RESEARCHERID  

SCOPUS  

Academia  

Linkedin  
 

 الدورات 

 ت
 مكان الدورة  الدورة 

ربويدورة التأهيل الت 1 7111/ جامعة القادسية    
قنيات التعليمية تدورة ال 7 7111/ جامعة القادسية    
7111/ جامعة القادسية  دورة االنترن  3  
7117/ جامعة القادسية  دورة الحاسبات التأهيلية 4  
5   IC3 دورة الحاسبات     7111/جامعة القادسية    

7112/ جامعة القادسية دورة قيادة الحاسوب 6  
7111/جامعة القادسية  دورة التعليم االلكتروني   7    
7113الواليات المتحدة االمريكيه , لتل روك/ جامعة اركنساس دورة  تعليم اللغه االنكليزيه   8  
9   
10   
11   

   

http://www.scholar.google.com/
http://www.researchgate.net/
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 بعض البحوث المنشورة 

 رابط البحث السنة  المجلد العدد اسم المجلة  اسم البحث ت

االسكاني في معالجة مشكلة السكن دور التمويل   -1

 في محافظة القادسيه 

مجلة القادسية لعللوم 

 االدارية واالقتصادية

4 17 2015  

دراسة الطلب على بعض السلع الغذائية الرئيسية  2

  7111- 1111في العراق  للمدة 

مجلة القادسية لعللوم 

 االدارية واالقتصادية

1 17 2015  

3       

قة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق جدلية العال 4

 العمل في العراق

مجلة القادسية لعللوم 

 االدارية واالقتصادية

3  2014  

القيمة المضافة في القطاع الصناعي الجزائري   -5

 7112-7111والعوامل المؤثره فيها للمدة 

 دراسة قياسية باستخدام اساليب حديثة 

مجلة القادسية لعللوم 

قتصاديةاالدارية واال  

4 18 2016  

اثر سعر الصرف على التضخم النقدي في  6

 دراسة قياسية  7111-1111العراق للمدة 

مجلة القادسية لعللوم 

 االدارية واالقتصادية

4 15 2013  

الجودة في المصارف التجارية المفهوم   -7

 والتطبيقات 

مجلة القادسية لعللوم 

 االدارية واالقتصادية

4 8 2006  

 7115-1191لفجوة المائية في العراق للمدة ا 8

 7131والتوقعاتى المستقبلية لها حتى عام 

دراسة تحليلية باستخدام اساليب القياس 

 االقتصادي 

مجلة القادسية لعللوم 

 االدارية واالقتصادية

4 14 2012  

ARLDاستخدام نموذج  9 لقياس دور االستثمار  

القتصادية االجنبي المباشر في تحقيق التنمية ا

(7113-7113)للمدة في العراق   

المؤتمر العلمي الحادي )

/ جامعة كربالء (  عشر

كلية االدارة واالقتصاد  في 

31-31  /3 /7111   

 1 2016  

نموذج جوهانسن لتحليل التكامل المشترك بين  10

الناتج المحلي االجمالي في العراق وبعض 

  7115-7113العوامل المؤثره فيه للمده 

للمؤتمر العلمي الدولي 

المؤتمر العلمي )التاسع 

جامعة (  الثاني عشر

كلية االدارة / كربالء 

/  71/3-79واالقتصاد  في 

7117   
 

  2017  

دراسه كميه لدور سعر الصرف االجنبي في  11

تحقيق االصالح االقتصادي في العراق للمده 

7113-7115  

مؤتمر جمعية االقتصاديين 

/ 71/2فق العراقيه الموا

7117 

  2017  

مجلة القادسية لعللوم  االصالح المصرفي في العراق الواقع والمتطلبات  12

 االدارية واالقتصادية

1 15 2013  

الفساد في الدول النامية وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية  13

 العراق دراسة حاله –وسبل مكافحته 
مجلة القادسية لعللوم 

اديةاالدارية واالقتص  

3 15 2013  
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العالقة بين التفاوت في توزيع الدخول ومتوسط انفاق الفرد  14

دراسة قياسية –  
مجلة القادسية لعللوم 

 االدارية واالقتصادية

1 19 2017  

واقع االنتاجية الزراعية في العراق وسبل االرتقاء بها  15

 محصول القمح انموذجا 
مجلة القادسية لعللوم 

صاديةاالدارية واالقت  

1 15 2012  

تقييم اثر االستيرادات على ميزان المدفوعات في العراق  16

دراسة قياسية باستخدام البرنامج   2113-1991للمدة 

 االحصائي افيوز

مجلة كلية االدارة واقتصاد جامعة 

 بابل 

  2016  

       

 


