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 مهدي صالح دواي منديل االسم الرباعي: -

 12/7/1965 تاريخ الوالدة: -

 2006 تاريخ الحصول عليها:                                                                  دكتوراه   الشهادة: -

 اقتصاد دولي التخصص الدقيق:                                                        اقتصاد  التخصص العام: -

 1/7/2015 تاريخ الحصول عليه:                                                           استاذاللقب العلمي:   -

           سنة 19عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:   -

 .............. عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -

  Mahdi_dawai@yahoo.comالبريد االلكتروني: -

 1987 تاريخ منح الشهادة:                  جامعة بغداد لوريوس:االجهة المانحة للشهادة البك -

 1993 تاريخ منح الشهادة:                     جامعة بغداد : الجهة المانحة لشهادة الماجستير -

 2006 تاريخ منح الشهادة:   الجامعة المستنصرية           الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: -

 نحو تنمية عربية مستقلة في ظل االعتماد الجماعي على الذات .  :عنوان رسالة الماجستير -

 االبعاد االقتصادية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدكتوراه: عنوان اطروحة -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2001 - 1996 جامعة ديالى –كلية المعلمين  تدريسي 1

 2002 -2001 رئاسة جامعة ديالى  مدير الدراسات والتخطيط 2

 2007 -2002  رئاسة جامعة ديالى  مدير البعثات والعالقات الثقافية  3

 2009- 2007  جامعة ديالى –كلية الهندسة   تدريسي  4

 لحد االن – 2009  جامعة ديالى -كلية االدارة واالقتصاد  معاون العميد للشؤون االدارية  5

    

 

  

 

 

 



 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى -من الفترة  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  2001 -1996 كلية التربية االساسية –جامعة ديالى  1

  2009 -2007 كلية الهندسة –جامعة ديالى  2

  سنوات متفرقة  كلية اليرموك الجامعة   3

 

 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2001-1996 ادارة تربوية علوم تربوية المعلمين ديالى   1

 2007 - 2004 حريات وحقوق  العربي والحاسبات التربية ديالى  2

 2009 -2007 ادارة صناعية الكترونيك وقدرة  الهندسة ديالى 3

 2010-2009 اقتصاد مبادئ اقتصاد ادارة واقتصاد ديالى 4

 2011-2010 اقتصاد جزئي  اقتصاد ادارة واقتصاد ديالى 5

 2012 -2011 اقتصاد كلي اقتصاد ادارة واقتصاد ديالى 6

 2013 -2012 تخطيط اقتصادي اقتصاد ادارة واقتصاد ديالى 7

 2014 -2013 دولي وتخطيط اقتصاد   ادارة واقتصاد ديالى 8

 2015 -2014 مالية وتخطيط اقتصاد ادارة واقتصاد ديالى 9

 2016 -2015 وتخطيط مبادئ اقتصاد ادارة واقتصاد ديالى 10

 سنوات متفرقة  اقتصاد ومالية القانون اليرموك   ديالى 11

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

 

 الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها واضيعالم -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2013 -2012 المالية العامة اقتصاد  ادارة واقتصاد ديالى 1

 2013-2012 االقتصاد الدولي اقتصاد ادارة واقتصاد ديالى 2

 2015- 2009 تخطيط اقتصادي اقتصاد ادارة واقتصاد ديالى 3

4      

 

 

 

 

 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت
 االطروحة

 الدراسية السنة

اطروحة دكتوراه  الجغرافية انسانية-التربية ديالى -1
بعنوان االطراف 

الفاعلة في تحقيق 
تنمية مستدامة 

2010- 2013 



للقطاع الزراعي 
 في ديالى

      

      

      

 

 .فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة

 2001 بحث     ديالى -كلية المعلمين  الفقر البشري  1

االبعاد االقتصادية  2
 للتكنولوجيا

                                2002 بحث     التربية للعلوم االنسانية  

 2004   بحث    بيروت/لبنان قضايا التربية والتعليم 3

 2005    بحث    جامعة بلكنت/ تركيا   قضايا التعليم العالي  4

 2006    بحث    جامعة البلقاء/ االردن  االقتصاد المعرفي  5

 2011    بحث    التربية األساسية /ديالى  التنمية البشرية المستدامة 6

 2011    بحث    برشلونة/ اسبانيا  اقتصاديات الشرق االوسط 7

 

 اقامهاالدورات التي شارك بها والتي  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 1991  كلية اللغات /بغداد  كفاءة لغة 1

 2000  الجامعة المستنصرية مهارات الحاسوب 2

 2002  العلوم االنسانية / ديالى طرائق تدريس 3

  2000 مدريد/ اسبانيا االقتصاد والمالية 4

 2010  نورينبرغ/ المانيا زمالة بحثية 5

 2012  نورينبرغ / المانيا  كورس تدريبي 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . التعليم تطوير أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثية لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

خطة التنمية  1
 المكانية /ديالى

مديرية تخطيط 
 ديالى

2012 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

    

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

    العراق مجلة الفتح 1

    العراق مجلة ديالى 2

مجلة العلوم  3
 االقتصادية

    العراق

    العراق مجلة دنانير 4

5      

6      

7      

 

 

 

 

 

 

 

 . والدولية المحلية العلمية والجمعيات  الهيئات عضوية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب محلية /دولية اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظات

1      

2      

3      

      

  

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

نوع االبداع او  ت
 النشاط

 ما حصل عليه
)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

    كتاب شكر  1

2      

3      

4      

5      



 

 

 

 

 التاليف والترجمة  -

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

قبل مغادرة  
 المستقبل

مطبعة جامعة 
 ديالى

 غير منهجي اولى 2011

      

      

      

  

 

 

 

 

 اللغات التي يجيدها -

 اللغة االنكليزية -1

2- 

3-     

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

 دورات تطويرية لمؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني  .1

2.  

 

 نشاطات اخرى -

 كاتب لمقاالت اقتصادية في الصحف المحلية . .1

  (CDعلى قرص )نسخة تسليم نسخة ورقية ومالحظة/ يتم   

 


