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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 :   -

 72/5/7102تاريخ الحصول عليه :                                     مدرس         اللقب العلمي :  -

 سنوات خمسعدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :  -

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

  com gmail..ahmedsaleheco :البريد االلكتروني  -

 جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصادالجهة المانحة لشهادة البكلوريوس :  -

 جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصادالجهة المانحة لشهادة الماجستير :  -

 ال توجدالجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

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

 ("7101-0991للمدة )

 ال توجدعنوان رسالة الدكتوراه :  -

 

 

 



 الوظائف التي شغلها :  -

 

 الى –السدة من  مكان العسل الهظيفة ت

 مقرر قدم االقتراد 1
/ كمية االدارة  قدم االقتراد

 واالقتراد / جامعة ديالى

  إلى     1/7/4112

1/9/4112 

4 
مدؤول شعبة ضسان 

 الجهدة واألداء الجامعي

كمية االدارة واالقتراد / جامعة 

 ديالى

/ 11/ 41إلى     1/9/4112

4112 

 مقرر قدم االقتراد 3
قدم االقتراد / كمية االدارة 

 واالقتراد / جامعة ديالى
 ولحد اآلن   4112/ 9/  1

 

 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -

 السالحعات الى –السدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكمية ( ) السعهد ( ت

 السعهد التقشي بعقهبة 1
12/9/4114 – 

49/6/4113 
 محاضر خارجي

4 
كمية االدارة واالقتراد/ جامعة ديالى/ قدم 

 االقتراد
  ولحد اآلن 12/9/4113

 

 

 

 

 



 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -

 الدشة الدراسية السادة القدم الكمية الجامعة ت

 4112-4113 االقتراد القياسي االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 1

 4112-4113 مبادئ االقتراد االحراء اإلدارة واالقتراد ديالى 4

 4112-4113 االقتراد الزراعي االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 3

 4112-4112 االقتراد القياسي االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 2

 االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 2
الشقهد والسؤسدات 

 السالية
4112-4112 

 4112-4112 الحدابات القهمية االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 6

 4116-4112 االقتراد القياسي االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 7

 4116-4112 االقتراد الكمي االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 8

 4116-4112 الحدابات القهمية االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 9

 4116-4112 اقتراد كمي االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 11

 4117-4116 اقتراد كمي االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 11

كمي اقتراد االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 14  
4117-4118 

 4119-4118 اقتراد كمي االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 13

 4141-4119 اقتراد كمي االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 12

 

 



 

 

 

 

 

 ساهم في تطويرها أو المقررات الدراسية التي قام بتطويرها  -

 الدشة الدراسية السادة القدم الكمية الجامعة ت

 4112-4113 االقتراد القياسي االقتراد واالقتراد اإلدارة ديالى 1

 االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 4
الشقهد والسؤسدات 

 السالية
4112-4112 

 4112-4112 الحدابات القهمية االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 3

 4116-4112 االقتراد الكمي االقتراد اإلدارة واالقتراد ديالى 7

 

 والندوات العلمية والورش التدريبية التي شارك فيهاالمؤتمرات  -

نهع السذاركة  مكان االنعقاد طبيعة الشذاط ت
 حزهر( –)بحث 

الدشة 
 الدراسية

ندوة عمسية لقدم  1
 االقتراد

كمية اإلدارة واالقتراد 
-4112 بحث ديالى جامعة 

4116 
 

 

 



 

 

 محاضر في اغلبها: الدورات التي شارك بها والتي اقامها  -

نعقادال مكان ا العشهان ت نهع السذاركة  
محاضر ( –)مدتسع   الدشة 

ترميز السهاد واالعتساد  1
 4112 مذاركة كمية الهشدسة االكاديسي

 

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

 عشهان البحث الدولة اسم السجمة ت
العدد الذي 

 نذر فيو
 الدشة

1 

السجمة االقترادية 

كمية االدارة 

واالقتراد الجامعة 

 السدتشررية

 العراق
أثر عجز السهازنة العامة وعرض الشقهد 
في السدتهى العام لألسعار في العراق 

 (.4113-1991لمسدة )
 4112 (26العدد )

4 
مجمة دنانير 

 العراق الجامعة العراقية
دور السذروعات الرغيرة في زيادة 

الرشاعي وانعكاساتها لسعالجة اإلنتاج 
 مذكمة البطالة في العراق.

 4116 (8العدد )

3 
مجمة دنانير 

االعالن وأنعكاساتو عمى زيادة الهعي  العراق الجامعة العراقية
 الزريبي.

  

تحميل العالقة بين اإليرادات الشفطية  العراقمجمة العمهم  2
العراق لمسدة واالستدامة السالية في 

 4116( 92العدد )



االقترادية 

 واإلدارية

السجمد  (.1991-4113)

(44 ) 

2 

السجمة االقترادية 

كمية االدارة 

واالقتراد الجامعة 

 السدتشررية

 العراق
تحميل العالقة بين تقمبات أسعار الشفط 

 الخام واإلنفاق الحكهمي في العراقي
(4112-4112لمسدة )  

 4117 

6 

السجمة االقترادية 

كمية االدارة 

واالقتراد الجامعة 

 السدتشررية

إصالح وتشسية قدرات القطاع الخاص  العراق
 أداة في تحقيق االستقرار االقترادي

 4117 

7 
كمية السأمهن 

 العراق الجامعة
تغير عرض الشقد وتأثيره في التزخم 

-1991والشاتج في العراق لمسدة 
4116 

الرابع 

 والثالثهن 
4119 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ب شكر (لى ) جوائز / شهادات تقديرية / كتحصل فيها ع اعات او نشاطاتابد -

 ت
نهع االبداع او 

 الشذاط

ما حرل عميو 

)جائزة / شهادة 

تقديرية / كتاب 

 شكر(

 الجهة السانحة
عشهان االبداع او 

 الشذاط
 الدشة

مذاركة في  1
السداعد العمسي لرئيس  كتاب شكر وتقدير ورشة عسل

 جامعة ديالى

ترميز السهاد 
واالعتساد 
 االكاديسي

4112 

 كتاب شكر وتقدير تقييم أداء 3
عسيد كمية االدارة 

 واالقتراد جامعة ديالى

تقييم أداء 

التدريديين 

 والسهظفين

4112 

 كتاب شكر وتقدير ندوة 4
عسيد كمية االدارة 

 واالقتراد جامعة ديالى

السذاركة في ندوة 

قدم االقتراد 

 كباحث

4116 

 


