
 

 

 نبذه تعريفية : 
 أ.د نبيل مهدي الجظابي

 متزوج ولو ابن واحد  1662مهاليد  - 
 الشهادات. 
 2005دكتهراه فمسفة عمهم اقتصادية عام  -
 2001كانديدات مظاطق حرة /جامعة جظهب الدنطارك عام  -
 1660ماجستير عمهم اقتصادية عام  -
 1666دبمهم لغة دنطاركية عام  -
 PC 2000اجازة مطارسة  -
 2002دبمهم لغة انكميزية عام  -
 2013حصل عمى لقب االستاذيو عام  -
استاذ الظظرية االقتصادية والتحميل القياسي الطتقدم في كمية االدارة واالقتصاد /جامعة  -

 القادسية 
 بحث مظشهر في مجالت عربية واجظبية محكطة . 40لو اكثر من  -
رسالة  100ير واطروحة دكتهراه وناقش اكثر من رسالة ماجست 30اشرف عمى اكثر من  -

 واطروحة .
 عام  في العراق ومطمكة الدنطارك . 30لو خبرة اكاديطية تتجاوز   -
 رئيس قسم االقتصاد  وقسم العمهم الطالية والطصرفية جامعة القادسية سابقا. -
 القادسية .في جامعة  2007محاضر في برنامج الطاجستير والدكتهراه مظذ عام  -
 1660محاضر في قسم االقتصاد جامعة القادسية مظذ عام  -
محاضر في مركز دراسات الشرق االوسط جامعة جظهب الدنطارك / اوذنسو في مطمكة  -

 الدنطارك



 مطكمة الدنطارك . –محاضر في قسم التسهيق جامعة جظهب الدنطارك  -
 اخل وخارج العراق .شارك في العديد من الظدوات العمطية والطؤتطرات د -
 رئيس تحرير مجمة العمهم االدارية واالقتصادية والطحاسبية /جامعة  القادسية -
رئيس العديد من المجان العمطية : لجظة اختبارات الطاجستير والدكتهراه ، لجظة الترقيات  -

ة لمدراسات الطركزية ، المجظة  العمطية لقسم االقتصاد والطالية والطصرفية ، المجظة االمتحاني
العميا في الكمية ، المجظة االمتحانية الطركزية ، المجظة العمطية والتحضرية لعدة مؤتطرات 

 وندوات عمطية 
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- Received the title of professor in 2013 

- Professor of economic theory and advanced econometric analysis at 

the College of Administration and Economics / University of Al-Qadisiyah 

He has more than 40 research published in Arab and foreign refereed 

journals. 

- Supervised more than 30 master's and doctoral theses and discussed 

more than 100 theses and dissertations. 

He has more than 30 years of academic experience in Iraq and the 

Kingdom of Denmark. 



- Head of the Department of Economics and the Department of Financial 

and Banking Sciences, University of Al-Qadisiyah previously. 

- Lecturer in the master's and doctoral program since 2007 at the 

University of Al-Qadisiyah. 

- Lecturer in the Department of Economics, University of Al-Qadisiyah 

since 1990 

- Lecturer at the Center for Middle Eastern Studies, University of 

Southern Denmark / Odense in the Kingdom of Denmark 

- Lecturer in Marketing Department, University of Southern Denmark - 

Kingdom of Denmark. 

- Participated in many scientific symposia and conferences inside and 

outside Iraq. 

- Editor-in-chief of the Journal of Administrative, Economic and 

Accounting Sciences / University of Al-Qadisiyah 

- Chairman of several scientific committees: the Master’s and Doctoral 

Examinations Committee, the Central Promotions Committee, the 

Scientific Committee of the Department of Economics, Finance and 

Banking, the Examination Committee for Postgraduate Studies at the 

College, the Central Examination Committee, the Scientific and 

Preparatory Committee for several scientific conferences and seminars 


