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 أمحد صاحل حسن كاظم  االسم الرباعي : -

 71/8/7881تاريخ الوالدة :  -

 72/5/7107تاريخ الحصول عليها :                                                 ماجستيرالشهادة :  -

  اقتصاد كلي الدقيق :التخصص                                          اقتصادالتخصص العام :   -

 92/5/9102تاريخ الحصول عليه :                                     مدرس مساعد اللقب العلمي :  -

 ثالث سنواتعدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :  -

 )المعهد التقني بعقوبة( سنة واحدة فقطعدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :  -

  Ahmed alsalih 77@ yahoo. com البريد االلكتروني : -

 جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصادلوريوس : االجهة المانحة لشهادة البك -

 جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصادالجهة المانحة لشهادة الماجستير :  -

نامية مختارة في معالجة التضخم في اقتصادات بلدان  اسة الماليةيدور الس"عنوان رسالة الماجستير :  -

 ("9101-0221للمدة )

 

 

 

 

 

 



 الوظائف التي شغلها :  -

 الى –المدة من  مكان العمل الوظيفة ت

 0/2/9102إلى  0/7/9102 قسم االقتصاد مقرر قسم االقتصاد 0

9 
مسؤول شعبة ضمان الجودة واألداء 

 الجامعي
 لحد اآلن 0/2/9102 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة ديالى

 

 او المعاهد التي درس فيها : الجهات -

 المالحظات الى –المدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكلية ( ) المعهد ( ت

 محاضر خارجي 92/6/9102 – 05/2/9109 المعهد التقني بعقوبة 0

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة ديالى/  9

 قسم االقتصاد

  ولحد اآلن 05/2/9102

 

 بتدريسهاالمقررات الدراسية التي قام  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 9102-9102 االقتصاد القياسي االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالى 0

 9105-9102 االقتصاد القياسي االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالى 9

 9105-9102 النقود والمؤسسات المالية االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالى 2

 9105-9102 الحسابات القومية االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالى 2

 9102-9102 مبادئ االقتصاد االحصاء اإلدارة واالقتصاد ديالى 

 9102-9102 االقتصاد الزراعي قسم االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالى 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 9102-9102 االقتصاد القياسي االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالى 0

 9105-9102 النقود والمؤسسات المالية االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالى 9

 9105-9102 الحسابات القومية االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالى 2

 



 العلمية والورش التدريبية التي شارك فيهاالمؤتمرات والندوات  -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد  طبيعة النشاط ت
 حضور( –)بحث 
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