
 السيرة الذاتية

 

 أحمد محمد جاسم محمد :االسم الرباعي  -

 1/3/1793:  الميالدتاريخ  -

 1/3/1793تاريخ الحصول عليها :                                       ماجستير     الشهادة :  -

 ادارة تأمين التخصص الدقيق :                           دراسات مالية          التخصص العام -

 5/11/1119تاريخ الحصول عليه :                          مدرس           اللقب العلمي :  -

 عشر سنوات عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :  -

 ال يوجدعدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :  -

 yahoo.com   @ahmed_aljumailyالبريد االلكتروني :  -

 بغدادجامعة كلية االدارة واالقتصاد/الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس :  -

 المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية/جامعة بغداد الجهة المانحة لشهادة الماجستير :  -

  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

 "في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة دور التحليل االستراتيجي"عنوان رسالة الماجستير :  -

 عنوان رسالة الدكتوراه :  -

 

 

 الوظائف التي شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

   1111 -1117  رئاسة جامعة ديالى ل شعبة تخطيط الموارد البشريةؤومس 1

  1112-1113 رئاسة جامعة ديالى معاون مدير قسم الموارد البشرية 1

 5/7/1112من  كلية االدارة واالقتصاد مسؤول شعبة ضمان الجودة وتقييم االداء 

 

 

 

 

 



 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -

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

 خريج العشرة االوائل 1772-1771 المعهد الفني/ بعقوبة  1

 خريج الربع االول 1772-1775  كلية االدارة واالقنصاد/جامعة بغداد  1

  1112-1111 المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية 3

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 1112-1115 مبادى االحصاء قسم االدارة العامة كلية االدارة واالقتصاد ديالى 1

 1119-1112 مبادى االحصاء قسم االدارة العامة كلية االدارة واالقتصاد ديالى 1

 1112-1119 ادارة الجودة قسم االدارة العامة كلية االدارة واالقتصاد ديالى 3

 1112-1119 النظم السياسية قسم االدارة العامة كلية االدارة واالقتصاد ديالى 2

 1117-1112 ادارة الجودة قسم االدارة العامة كلية االدارة واالقتصاد ديالى 

 1117-1112 االدارة االستراتيجية قسم االدارة العامة كلية االدارة واالقتصاد ديالى 

 1117-1112 النظم السياسية قسم االدارة العامة كلية االدارة واالقتصاد ديالى 

 

 والورش التدريبية التي شارك فيهاالمؤتمرات والندوات العلمية  -

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

 السنة الدراسية

جامعة التنمية البشرية  مؤتمردولي 1
 /السليمانية

 1112 بحث

  مؤتمردولي 1
 جامعة جيهان /اربيل

 1112 بحث

 كلية االدارة واالقنصاد مؤتمر دولي 
 جامعة ديالى

 1112 مشاركة

 1112 مشاركة فندق فلسطين ICT 2018مؤتمر جامعات العراق  3

ورشة عمل /االثار المترتبةعلى انتشار  2
 المخدرات في العراق

 

 1119 مشاركة جامعةالنهرين

 



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

 السنة  العدد الذي نشر فيه عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

      

 

نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل عليه )جائزة 

/ شهادة تقديرية / 

 كتاب شكر( 

عنوان االبداع  الجهة المانحة 

 او النشاط

 السنة 

1      

1      

 

 

 

 : اللغة العربية/ اللغة االنكليزية اللغات التي يجيدها 

 

 

 


