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 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

/قسم الدراسات رئاسة جامعة دٌالى موظف  1
 والتخطٌط والمتابعة

2002-2015 

معاون مدٌر قسم الدراسات  2
 والتخطٌط والمتابعة

رئاسة جامعة دٌالى/قسم الدراسات 
 والتخطٌط والمتابعة

2002-2002 

رئاسة جامعة دٌالى/قسم الدراسات  مسؤول شعبة التخطٌط 3
 والتخطٌط والمتابعة

2002 

 2019 – 2015 جامعة دٌالى/كلٌة االدارة واالقتصاد مدرس مساعد 4

 2021-2012 جامعة دٌالى/كلٌة االدارة واالقتصاد مدرس 5

 2021-2020 دٌالى/كلٌة االدارة واالقتصادجامعة  مسؤول شعبة ضمان الجودة 6

    

    

 

 



  

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

( 2002-2001)  جامعة بغداد / كلٌة االدارة واالقتصاد 1
 (2005-2004الى)

 بكالورٌوس

 ماجستٌر (2013-2010) واالقتصادجامعة بغداد / كلٌة االدارة  2

 دكتوراه االن-2021 جامعة الفلوجة / كلٌة االدارة واالقتصاد 3

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2015-2014 اقتصاد دولً اقتصاد ادارة واقتصاد دٌالى 1

 2016-2015 اقتصاد دولً اقتصاد ادارة واقتصاد دٌالى 2

 2016-2015 اقتصادٌات نفط اقتصاد ادارة واقتصاد دٌالى 3

 2012-2012 الحسابات القومٌة اقتصاد ادارة واقتصاد دٌالى 4

اقتصاد الموارد  اقتصاد ادارة واقتصاد دٌالى 5
 البشرٌة

2012-2020 

سٌاسات اقتصادٌة  اقتصاد ادارة واقتصاد دٌالى 6
 دولٌة

2012-2020 
2020-2021 

 2020-2012 اقتصادٌات الطاقة اقتصاد ادارة واقتصاد دٌالى 2
2020-2021 

2      

2      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

12      

12      

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

1      

2      

3      

4      

 

 

 

 

 



 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

      

 

 .فٌها شارك التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تقدٌر أفضل دالة  1
انتاج للشركة 

العامة للسمنت 
للمدة العراقٌة 

(1226-2010) 

جامعة 
بغداد/كلٌة 

االدارة 
واالقتصاد 

/مجلة العلوم 
االقتصادٌة 

 واالدارٌة

2014 

2    

3    

4    

5    

6    

2    

    

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -



 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

المجلة العلمٌة  1
لجامعة جٌهان 
/جامعة جٌهان 

  السلٌمانٌة

انعكاس حالة مٌزان  العراق
المدفوعات على 

التضخم فً العراق 
-0222للمدة )
0202) 

  3العدد  0مجلد 
 0202فً 

2012 

مجلة العلوم  2
االقتصادٌة 

واالدارٌة/ جامعة 
بغداد / كلٌة االدارة 

 واالقتصاد

االسهامات  العراق
االقتصادٌة 

للمشروعات 
الصناعٌة الصغٌرة 

)تجارب دولٌة 
مختارة مع اشارة 

 (خاصة للعراق

قبول نشر 
فً  032العدد/

02/3/0202 

2012 

مجلة كلٌة الرافدٌن  3
الجامعة للعلوم 

 /بغداد

قٌاس وتحلٌل  العراق
العالقة بٌن البطالة 

والتضخم والنمو 
االقتصادي فً 

العراق للمدة 
(0223-0202 )

 باستعمال نموذج
ARDL  

 2020 قبول نشر

مجلة الجامعة  4
العراقٌة المحكمة/ 

 الجامعةالعراقٌة

أثر تكلفة االقتراض  العراق
على التحفظ 

المحاسبً فً 
التقارٌر المالٌة 

 للشركات

 2000ر/ العدد:م
 02/00/0202فً 

2012 
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on Some 
Economic 

Variables in 
Iraq for the 

Period (1991-
2016) 

(2 )2020 2020 

التنمٌة المستدامة  االردن مجلة رماح 6
المستهدفة فً 

 العراق
الفجوة، ) 

ص فرال ،التحدٌات
) 
 

فً  51
2/3/2021 

2021 

2      

 

 

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌة والجمعٌات  الهٌئات عضوٌة

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات



1      

2      

3      

      

  

 

 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع او  ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

1      

2      

3      

4      

5      

 

 التالٌف والترجمة  -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

      

      

      

      

  

 

 

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة -1

 اللغة االنكلٌزٌة -2

3-     

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1. 

2.  

 

 نشاطات اخرى -

1.  

  (CDعلى قرص )نسخة ورقٌة ومالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة   

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم



 

 

 

 

 

 مدٌر قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً                                                                      


