
 السيرة الذاتية

 

 

 

 علي وهيب عبداهلل صالح االسم الرباعي : -

 4891 تاريخ الوالدة : -

 3141/ 7/ 14 تاريخ الحصول عليها :                                   ماجستير   الشهادة : -

 اقتصاد صناعي التخصص الدقيق :                             اقتصاد  التخصص العام : -

 6/44/3141 تاريخ الحصول عليه :                    مدرس مساعد  العلمي :اللقب  -

 سنوات (7) عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 ال يوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : -

 comali.wahaib@yahoo. البريد االلكتروني : -

  الجامعة المستنصرية –واالقتصاد كلية االدارة  لوريوس :االجهة المانحة لشهادة البك -

  كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

 الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

تقييم كفاءة االداء االقتصادي لشركة ديالى العامة للصناعات  عنوان رسالة الماجستير : -

 ( . 3141-3111الكهربائية للمدة )

  الة الدكتوراه :عنوان رس -

 

 

 

 



 الوظائف التي شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

جامعة  –كلية التربية للعلوم الصرفة  مسؤول الشعبة االدارية  1

 ديالى 

8002 - 8010 

 لحد االن – 8012 جامعة ديالى –كلية االدارة واالقتصاد  تدريسي 

 :الجهات او المعاهد التي درس فيها  -

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

  لحد االن  – 8012 كلية االدارة واالقتصاد  – ديالى 1

8    

 : المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 8012-8012 مبادئ االقتصاد  االقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى 1

 8012-8012 االقتصاد الصناعي  االقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى 8

 8012-8012 نظم اقتصادية  االقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى 2

دراسات الجدوى وتقييم  االقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى 2

 كفاءة االداء 

8012-8012 

 8012-8012 اقتصاد صناعي  االقتصاد واالقتصاداالدارة  ديالى 2

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

1      

8      

 

 طاريح : ال يوجد االشراف على الرسائل واأل -

 السنة الدراسية عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلية الجامعة ت

1      

 



 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريبية التي شارك فيها -

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

 السنة الدراسية

كلية االدارة واالقتصاد /  مؤتمر 1
 جامعة بغداد

 8012 حضور

كلية االدارة واالقتصاد /  ندوة 8
 جامعة ديالى

 8012 حضور

 

 : الدورات التي شارك بها والتي اقامها  -

نوع المشاركة )مستمع  نعقاد الا مكان العنوان ت
 محاضر ( –

 السنة 

التحليل االحصائي للبيانات  1

  (spss) باستخدام نظام 
كلية االدارة 

جامعة  –واالقتصاد 
 ديالى

 2014 مستمع

8     

 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تقييم كفاء االداء االقتصادي لشركة  1

ديالى العامة للصناعات الكهربائية 

 (8010-8000للمدة )

مجلة العلوم االقتصادية واالدارية / 

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة

 بغداد

8012 

8    

 

 ال يوجد  :( التي قام بالنشر فيها impact factorsالمجالت العالمية ومجلت ) -

العدد الذي نشر  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

 فيه

 السنة 

      

 

 



 ال يوجد  عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : -

ما زال عضوا/  تاريخ االنتساب  محلية / دولية اسم الهيئة  ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات 

1      

 

 ب شكر (لى ) جوائز / شهادات تقديرية / كتاعات او نشاطات حصل فيها عابد -

نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل عليه 

)جائزة / شهادة 

تقديرية / كتاب 

 شكر( 

عنوان االبداع او  الجهة المانحة 

 النشاط

 السنة 

كلية التربية للعلوم  وتقدير كتاب شكر اداء متميز 1

 الصرفة

الحصول على 

 شهادة الماجستير

8012 

تدريسي في جامعة  معالي الوزير كتاب شكر وتقدير تدريس 8

 ديالى 

8012 

ابداع في انجاز  2

 العمل

 8012 عضو لجنة تدقيق رئاسة جامعة ديالى كتاب شكر وتقدير 

 

  : ليف والترجمة التأ -

منهجية / غير  عدد الطبعات  سنة النشر  دار النشراسم  عنوان الكتاب  ت

 منهجي

1      

 

 اللغات التي يجيدها : -

    مساهمات في خدمة المجتمع -

  نشاطات اخرى -

 


