
 السيرة الذاتية

 

 

 

 زهير حامد سلمان سعدون الزيدي االسم الرباعي : -

 6791 تاريخ الوالدة : -

 9007 تاريخ الحصول عليها :                                                 ماجستير  الشهادة : -

 اقتصاد دولي التخصص الدقيق :                                      علوم في االقتصاد    التخصص العام : -

 69/7/9062 تاريخ الحصول عليه :                                        مدرس     اللقب العلمي : -

 2 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 3 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : -

 zohir_hamid@yahoo.com البريد االلكتروني : -

 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد لشهادة البكلوريوس : الجهة المانحة -

 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد   الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

 /الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

على اسواق العمل مع التركيز على البطالة مصر واالردن  العولمة االقتصادية وتاثيرها عنوان رسالة الماجستير : -

 حالة دراسية 

  عنوان رسالة الدكتوراه : -

 الوظائف التي شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

 االنالى  -9060 كلية االدارة واالقتصاد جامعة ديالى  تدريسي 6

 9069-9066 قسم االقتصاد  مقرر قسم  9

 الى االن-9063

 9063-9060 كلية االدارة واالقتصاد مسؤول شعبة البعثات والعالقات الثقافية  3

 9069-9060 كلية االدارة واالقتصاد امين مجلس الكلية  2

 



 9060-9009 مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل  مدير مصرف 5

    

 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -

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

  9062-9060 جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد  6

9    

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 9066-9060 النقود والمصارف االقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى  6

 9066-9060 اقتصاد العمل  االقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى  9

 9066-9060 قراءات اقتصادية  االقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى 3

 9069-9066 النقود والمؤسسات االقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى  2

دراسات الجدوى وتقييم  االقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى 

 المشروعات

9069-9063 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

6      

9      

3      

 

 االشراف على الرسائل واالطاريح : ال يوجد  -

 السنة الدراسية عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلية الجامعة ت

6      

9      

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريبية التي شارك فيها -



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

 السنة الدراسية

 9066-9060 بحث جامعة جرش /االردن مؤتمر 6

كلية االدارة واالقتصاد  ندوه 9
 /جامعة ديالى

 9069-9066 بحث

كلية االدارة واالقتصاد  ندوة 3
 /جامعة ديالى 

 9063-9069 بحث

 9063-9069 حضور جامعة ديالى ندوه 2

 9069-9066 حضور  مقر الوزارة  ندوه  5

 9063-9069 حضور  جامعة بغداد ندوه  1

9     

8     

7     

60     

66     

69     

63     

62     

65     

61     

69     



61     

69     

68     

     

 

 محاضر في اغلبها: الدورات التي شارك بها والتي اقامها  -

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

 السنة 

شركات القطاع العام  حوكمة 6 شركة ديالى  
للصناعات 
 الكهربائية 

 2011 محاضر 

مديرية الرياضة  المالك الوظيفي     9
 والشباب

 2012 محاضر

الدارسة التسويقية واهميتها في  
 دراسات الجدوى 

شركة ديالى 
للصناعات 
 الكهربائية

 2012 محاضر 

مديرية الرياضة  الترويج واقامة المعارض  2
 والشباب

 2013 محاضر

جامعة دورتموند  تطوير الهيئات التدريسية  5
 وجامعة دهوك 

 2013 مستمع

مديرية الرياضة  تطوير المالكات االدارية 1
 والشباب

 2013 محاضر

مستمع  رئاسة الجامعة  اللغة االلمانية 9  2012 

 2012 مستمع جامعة بغداد المكتبة االفتراضية  8

اقامة المشروعات الصغير   7
 وادارتها لسيدات االعمال 

 )DRC)2012 محاضر  منظمة 

 2013 محاضر منظمة)DRC) ادارة المنظمات الدولية  60



اعداد المدربين للمشروعات  66
 الصغيرة 

DRC 2012 مستمع 

 

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

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

كفاءة اسواق االوراق المالية العربية  6

 الواقع والطموح

 9063 مجلة ديالى 

السياسة المالية ودورها في التنمية  9

 االقتصادية 

 9063 مجلة ديالى

دور مزاد العملة في استقرار سعر صرف  3

 9069-9003الدينار العراقي للمدة 

مجلة االدارة واالقتصاد جامعة 

 المستنصرية 

9062 

2    

5    

 

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

 السنة  العدد الذي نشر فيه عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

      

 

 ال يوجد  :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية  -

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

 انتهاء العضوية

 مالحضات 

      

      

 

 

 



 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 

عضو لجنة  6

 امتحانيه 

 9060  رئيس الجامعة كتاب شكر 

 9066 مشاركة بحثية جامعة جرش  شهادة تقديرية  مشاركة بحث 9

 9069 مشاركة بحثية رئيس الجامعة شهادة تقديرية مشاركة بحث 3

 9063 مشاركة بحثية  عمادة الكلية  شهادة تقديرية  مشاركة بحث 2

 9063 حضور ندوه  رئيس الجامعة  كتاب شكر مشاركة  5

تدريسي في جامعة  معالى الوزير  كتاب شكر  تدريس 1

 ديالى 

9062 

افضل العب خماسي  جامعة ديالى  جائزة مشاركة 7

 كرة القدم

9063 

 

 : التاليف والترجمة  -

 منهجية / غير منهجي عدد الطبعات  سنة النشر  اسم دار النشر عنوان الكتاب  ت

6      

9      

 

 اللغات التي يجيدها : -

  االنكليزية (6

 الفرنسية (9

 االلمانية (3

 مساهمات في خدمة المجتمع -

6)     

  اخرى نشاطات -



6)   

9)   


