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 انخذية انىظيفية

ثغااذاد ِؼٙااذ ثحااٛس اٌّااٛاسد  –فااٟ ِغٍااظ اٌجحااش اٌؼٍّااٟ  1516/ 16/1رؼ١اا١ٓ  أٚيراابس٠   -

لجً اٌحظٛي ػٍٝ اٌذوزٛساٖ ثظفخ ِغبػذ ثبحاش ػٍّاٟ ٚثؼاذ اٌحظاٛي ػٍاٝ اٌاذوزٛساٖ اٌطج١ؼ١خ 
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فٟ ٚٔغت اٌىبدس اٌؼٍّٟ  ٔفظ اٌؼبَ ،رُ اٌغبء اٌّغٍظ فٟ ح١ش  1595ٌغب٠خ ثظفخ ثبحش ػٍّٟ ٚ

   .١ٌخٌٍؼًّ فٟ ٚصاسح اٌّباٌّغٍظ 

ِآ ػابَ  ظشف اٌضساػٟ اٌزؼبٟٚٔ اٌزبثغ إٌٝ ِاالن ٚصاسح اٌّب١ٌاخذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍّاٌّػٍّذ فٟ  -

ألعاجبة ثظفخ ثبحش فٟ لغُ دساعبد اٌغذٜٚ فاٟ اٌّشواض اٌؼابَ ، ٚفظاٍذ  1551خ ٌغب٠ 1595

اٌخبي ػٍٟ ٠ذ ٔظبَ اٌجؼاش الٔزّبهاٗ ٌحاضة اٌاذػٛح اإلعاال١ِخ  ِٛصاك سعاّٟ  إػذاَع١بع١خ ثغجت 

 ِٓ ِؤعغخ اٌشٙذاء( .

ِآ اٌؼابَ  فٟ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١اخ وؼضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ذاٌٝ خبسط اٌؼشاق  ٘شثبً  ٚػٍّ دعبفش -

ح١ااش رغ١ااش  2003 -  2002   ٌغب٠ااخ ػاابَ ٚضاآّ الغاابَ االلزظاابد  1553 – 1552 اٌذساعااٟ 

 .إٌظبَ اٌغ١بعٟ فٟ اٌؼشاق 

ٚػٍّذ فاٟ ِٓ عبِؼخ اٌّشلت. 1559حظٍذ ػٍٝ ٌمت اعزبر ِغبػذ ِٓ اٌغبِؼبد ا١ٌٍج١خ ػبَ  -

عبِؼااخ خٍاا١ظ عااشد ، عبِؼااخ ٔبطااش ، عبِؼااخ ِظااشارٗ ، عبِؼااخ اٌفاابرس ، اوبد١ّ٠ااخ اٌذساعاابد 

طٕٟ ٌٍزطاا٠ٛش االداسٞ ، اٌّؼٙااذ ٙااذ اٌااٛاٌّؼاٌٙضااجخ ، عبِؼااخ اٌّغاازمجً اال١ٍ٘ااخ ،  –االلزظاابد٠خ 

 اٌمِٟٛ ٌٍؼٍَٛ االداس٠خ ٚاٌّحبعج١ٗ .

ثؼذ رغ١ش إٌظبَ اٌغ١بعٟ ، ٌُٚ إِس فشطخ ٌٍؼًّ فاٟ ثغاذاد  2003سعؼذ اٌٝ اٌؼشاق فٟ ػبَ  -

، ٚػ١ٕاذ ثذسعاخ ِاذسط ٌٚاُ ٠ؼزشفاٛا ثبٌزشل١اخ اٌؼ١ٍّاخ فاٟ ، ِٕٚحذ اٌفشطاخ فاٟ عبِؼاخ ٚاعاظ 

 .اٌّغبػذ ٌالعزبراٌخبسط 

ٌٍّاذح ِآ ٚوبٔذ عبِؼخ فز١اخ فاٟ ثذا٠اخ اٌزبعا١ظ ذ٠ش اٌؼاللبد اٌضمبف١خ فٟ عبِؼخ ٚاعظ ِػٍّذ  -

2004 – 2005. 

و١ٍاخ اإلداسح ٚااللزظابد ٌٍّاذح  –، ٚثزاد اٌٛلذ اٌّب١ٌخ ٚاٌّظاشف١خ سه١ظ لغُ االلزظبد ػٍّذ  -

 ٌٍٚذساعز١ٓ اٌظجبح١خ ٚاٌّغبه١خ 2001 – 2005ِٓ 

، خ اٌىٛد ٌٍؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاالداس٠خ اٌؼٍّٟ وؼضٛ فٟ ١٘ئخ اٌزحش٠ش ٌّغٍ ٟٔشبط ذصاٌٚ -

  2009 -2001ٌّحىّخ او١ٍخ االداسح ٚااللزظبد ، 

وؼضٛ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍغبْ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ  ٗ فٟ اٌى١ٍخ اٌؼ١ٍّبد ٕشبطذ ػٍّٟ فٟ اٌصاٌٚ  -

الي االطالع ػٍٝ اٌٍّف اٌشخظٟ(   ِّٚىٓ االطالع ػٍٝ ِب رضٚدٔب ثخ اٌى١ٍخ ِٓ خٚاٌغبِؼخ 

ٌؼذح عٕٛاد ثحىُ وٟٛٔ ِٕٙب : اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌّشوض٠خ ٌى١ٍزٟ االداسح ٚااللزظبد ٚاٌمبْٔٛ ٚ

وٟٛٔ اٌٍغٕخ االِزحب١ٔخ فٟ اٌمغُ ٚػضٛ اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ فٟ اٌى١ٍخ  ػضٛ، ِؼبْٚ ػ١ّذ ػٍّٟ 

اٌفشػ١خ ٌمغُ اداسح االػّبي وٟٛٔ  ػضٛ اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ ٚسه١ظ اٌٍغٕخسه١ظ لغُ االلزظبد ، ٚ

ٚربع١ظ الغبَ ػ١ٍّخ فٟ اٌغبِؼبد . ػالٚح ػٍٝ ٌغبْ االعزالي . –سه١ظ لغُ اداسح االػّبي 

  اٌؼشال١خ ٚغ١ش٘ب

ق فٌة االستاذٌة لعدم حبالوقت الذي كنت مست 9002حصلت على الترقٌة لالستاذ المساعد عام  -

 االعتراف بالترقٌة العلمٌة فً الخارج .

    . وما زالت تحت االجراء   9002/ 2/  00الترقٌة لالستاذٌة فً  إلىقدمت  -



ثؼاذ اٌزشل١اخ 2012 – 2005ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ و١ٍخ اإلداسح ٚااللزظبد ٌٍّذح ِٓ  -

 اٌٝ االعزبر اٌّغبػذ ٌّٚذح اوضش ِٓ صالس عٕٛاد .

 . 2016غب٠خ ػبَ ٌٚ 2013االػّبي ٌٍّذح ِٓ  سه١ظ لغُ إداسح -

ٚاِش وض١شح ثزى١ٍفٗ ثؼض٠ٛخ اٌىض١ش ِٓ اٌٍغبْ ِٚٓ ضّٕٙب أاٌىض١ش ِٓ اٌٍغبْ ٚطذس  ذرشاع -

اٌٍغبْ االِزحب١ٔخ ٌٚىبفخ اٌغٕٛاد ٌٚٗ اٌىض١ش ِٓ اٌزشىشاد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٛصاسٖ ٚسهبعخاٌغبِؼخ 

ثحش ِٕشٛس ٚاششف ػٍٝ احذٜ  25ِٓ  أوضشٚاٌّغبػذ اٌؼٍّٟ ِٚٓ سه١ظ ِغٍظ اٌّحبفظ. ٌٗ 

ٚدسط  أالٌْٚحذ  2009طٍجخ ِبعغز١ش ٚدسط فٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاال١ٌٚٗ ِٕٚز ػبَ  ػششح ِٓ

 . اٌؼشاقِبدر١ٓ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌؼشاق ٚصالس ِٛاد ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب خبسط 

 نًىاد انتي قاو بتذريسهاا

  الزظبد٠بد اٌؼًّ   -                      الزظبد٠بد إٌفظ 

 -  ٗالزظبد٠بد اٌّٛاسد ٚاٌج١ئخ    -                      االداسح اٌّىزج١ 

 -  ٞإٌظُ االلزظبد٠خ اٌّمبسٔٗ  -                 ربس٠  اٌفىش االداس 

 -  ِٗربس٠  اٌفىشااللزظبدٞ -                        اٌّب١ٌخ اٌؼب      

 -  اٌزبس٠  االلزظبدٞ -                    اٌش٠بض١بد اٌّب١ٌخ                   -  

 -  رم١ٕبد اٌطبلخ -                     ِجبدٞء االلزظبد          

 -  ٓااللزظبد اٌغضهٟ  -            ِجبدٞء اٌخطش ٚاٌزب١ِ 

 -  االلزظبد اٌىٍٟ -                 اٌغ١بعبد االلزظبد٠خ 

 -  االلزظبد االشزشاوٟ  -                     اٌزمبس٠ش االداس٠خ 

 -              ٌٟٚاٌزخط١ظ االلزظبدٞ -اٌزغبسح ٚاٌز٠ًّٛ اٌذ 

 نًىاد انتي درستها في حقم انذراسات انعهيا  ا

 ماجستٌر ودكتوراه  .قتصادياالتارٌخ الفكر 

 لتجارة الدولٌة  ماجستٌر ودكتوراه ا -0

 ماجستٌر فً لٌبٌا   اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌه -9

 انًؤتًرات انعهًية

 . ١ٔ1595غبْ ػبَ  10اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبِٓ ٌّغٍظ اٌجحش اٌؼٍّٟ إٌّؼمذ فٟ  -

 5/1554/ 9 -1ٔذٚح االِٓ اٌغزاهٟ فٟ ِظشارٗ ١ٌج١ب ٌٍفزشٖ ِٓ  -

واابْٔٛ االٚي  5-1ِااؤرّش اٌضساػااخ اٌّبه١ااخ اٌّمبِااخ فااٟ عااشد / عبِؼااخ اٌزحااذٞ / ٌٍفزااشح ِاآ  -

 ا١ٌّبٖ . َ، اٌّشبسوخ ثٛسلخ ػًّ حٛي اٌّٛاصٔٗ اٌّبه١ٗ فٟ ١ٌج١ب ٚاالعشاف فٟ اعزخذا1556

-11ٔذٚح اٌغ١بعبد االلزظبد٠خ اٌّغزمج١ٍٗ اٌّمبِٗ فٟ و١ٍخ االلزظبد عبِؼخ ِظشارٗ ١ٌج١ب ٌٍفزشح  -

 .اٌّشبسوخ فٟ ٚسلخ ػًّ حٛي اٌغٛق اٌغٛداء ٚربص١شح ػٍٝ االلزظبد 1555ا٠بس  19



 11-5ِؤرّش دٚس اٌغبِؼبد فٟ ِٛاعٙاخ ٔماض اٌّاٛاسد اٌّبه١اٗ فاٟ اٌاٛطٓ اٌؼشثاٟ ٌٍفزاشح ِآ  -

فاٟ ثحاش ػآ ٔماض اٌّاٛاسد اٌّبه١اٗ فاٟ  ذشابسورجٕزخ عبِؼخ لابس٠ٛٔظ ١ٌج١اب ٚ،  2001اوزٛثش  

 اٌغّب١٘ش٠ٗ ا١ٌٍج١ٗ ٚحظخ االع١بي اٌّغزمج١ٍٗ 

ٗ / ١ٌج١ب / حٛي االٔزابط ٚاالٔزبع١اخ / عابّ٘ذ إٌذٖٚ اٌّمبِخ فٟ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍظٕبػٗ / ِظشار -

 فٟ ثحش حٛي اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ العزخذاَ رجٓ اٌجحشوجذ٠ً ػٓ اٌؼالهك اٌح١ٛا١ٔخ اٌّغزٛسدح  .

 1-5إٌذٚح اٌّمبِٗ فٟ ِغٍظ اٌجحش اٌؼٍّٟ لجً االٌغبء حٛي ِؼٛلبد رغ٠ٛك اٌزّٛس ٌٍفزشح ِٓ  -

 اٌزٛعغ فٟ صساػخ إٌخ١ً فٟ اٌؼشاق . ، شبسوذ ثٛسلخ ػًّ حٛ اِىب١ٔخ1595ا٠بس 

واابْٔٛ االٚي حااٛي  19إٌاذٖٚ اٌّمبِااٗ فاٟ و١ٍااخ االداسح ٚااللزظابد عبِؼااخ اٌزحاذٞ / ١ٌج١ااب ١ٌٍاَٛ  -

 عؼش طشف اٌذ٠ٕبس ا١ٌٍجٟ إٌزبهظ ٚاٌحٍٛي / ِشبسوخ ثٛسلخ ػًّ .

ثجحااش حااٛي ثبٌّشاابسوخ  2004رشااش٠ٓ اٌضاابٟٔ  25-24اٌّااؤرّش اٌؼٍّااٟ االٚي ٌغبِؼااخ رٞ لاابس  -

 ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌغ١بح١ٗ  

ٚلبهغ إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ االٌٚٝ ٌغبِؼخ ٚاعظ ثؼٕٛاْ  ٚاعظ اٌّبضٟ ٚاٌحبضش ٚاٌشؤٜ اٌّغازمج١ٍٗ  -

ِٚٛصمخ فٟ وزابة ( ٚلذ عبّ٘ذ ثٛسلخ ػًّ حٛي ٚالغ ِحبفظخ ٚاعظ اٌج١ئٟ ث١ٓ اٌز١ّٕخ ٚاٌزٍٛس 

 .طبدس ِٓ اٌغبِؼخ 

الداسح ٚااللزظابد ثؼٕاٛاْ سفاغ اٌاذػُ ػآ اٌّشازمبد إٌفط١اخ ٚاصاشح إٌذٖٚ اٌؼ١ٍّخ االٌٚٝ ٌى١ٍاخ ا -

االلزظاابدٞ ٚاالعزّاابػٟ ٚاٌج١ئااٟ ٚلااذ عاابّ٘ذ ثجحااش ثؼٕااٛاْ االعااشاف فااٟ اعاازخذاَ اٌّشاازمبد 

 إٌفط١خ ٚربص١ش٘ب ػٍٝ اٌج١ئخ .

اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ االٚي ِٕظّخ اٌزٍاٛس اٌج١ئاٟ ٚاٌزظاحش اٌّمابَ فاٟ فٕاذق اٌىاٛد اٌغا١بحٟ ٌٍفزاشح  -

 ِاآ اٌزٍااٛس اٌج١ئااٟ (  الِضااً ٌٍّااٛاسد اٌطج١ؼ١ااخ ٌٍحااذفااٟ ثحااش  االعاازخذاَ ا 2009/ 4/ 25- 24

 . ثزٌه شٙبدح ِشبسوخ  ٌٚذٞ

ٚلاابهغ اٌّااؤرّش اٌؼٍّااٟ االٚي اٌّماابَ فااٟ و١ٍااخ االداسح ٚااللزظاابد ٚاٌاازٞ وٕااذ ف١ااخ سهاا١ظ لغااُ  -

ػٓ سفغ اٌاذػُ ػآ أزابط  االلزظبد ٚ٘ٛ اٌمغُ اٌزٞ رٌٛٝ اداسح اٌّؤرّش وْٛ  ٚلذ شبسوذ ثجحش

 اٌّحبط١ً اٌحم١ٍخ ٚاصبسح ػٍٝ االٔزبط اٌضساػٟ فٟ اٌؼشاق .

اٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ االٚي اٌّمبَ فٟ وشثالء ثجحش ثؼٕٛاْ رخط١ظ اٌغا١بحخ اٌذ١ٕ٠اخ فاٟ  -

 اٌؼشاق .

 اٌّشاابسوخ فااٟ اٌّااؤرّش اٌؼٍّااٟ اٌّماابَ فااٟ اٌغبِؼااخ اٌّغزٕظااش٠خ ِٕااذٚة ػاآ سهاا١ظ اٌغبِؼااخ -

 اٌذوزٛس رمٟ اٌّٛعٛٞ .

اٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌّمابَ فاٟ عبِؼاخ ٔاٛسٚص فاٟ د٘اٛن ثجحاش ِشازشن ِاغ اٌاذوزٛس  -

 احّذ ػجذ هللا عٍّبْ اٌٛاهٍٟ .

اٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ اٌّمبَ فٟ وشثالء ثجحش ثؼٕاٛاْ ِحاذداد االٔزابط اٌضساػاٟ  -

 فٟ اٌؼشاق 



حاٛي عذ١ٌاخ االصِاٗ اٌّبه١اخ فاٟ  مابَ فاٟ واشثالء ثجحاش اٌذٌٟٚ االٚي اٌّاٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّش   -

 اٌؼشاق .

اٌّشاابسوخ فااٟ اٌّااؤرّش اٌؼٍّااٟ اٌّماابَ فااٟ عبِؼااخ وااشثالء فااٟ ثحااش ػاآ اٌّااٛاسد اٌّبه١ااخ ػاابَ  -

2011. 

ثشهبعزٟ ٚثؼٕٛاْ اداسح االػّبي طش٠مٕب الداء ٚض١فٟ  ٔذٚح ػ١ٍّخ فٟ لغُ اداسح االػّبي ذػٍّ -

 ٚلذ عبّ٘ذ ثجحش ثؼٕٛاْ   ِفَٙٛ اٌغٛدح فٟ فىش االِبَ ػٍٟ (  ع( 9/1/2014فٟ  افضً

غ١اش لغاُ ِٕٙاب ِٛصاك ٚاالخشّؤرّشاد ٚإٌذٚاد ؼذ٠ذ ِٓ إٌشبطبد خبسط ٔطبق اٌاٌ ٚرٛعذ ٌذٞ 

 ِٕٙب  ِٛصك

 وخارجها.واسط واالطارٌح فً داخل جامعة  اشرف وناقش وقٌم العدٌد من الرسائل -0

جاهزة ومعتمدة للتدرٌس فً 9وج0)ج ه، تارٌخ الفكر االقتصاديف كتب منهجٌساهم بتألٌ -9

 )تحت الطبع (اقتصادٌات النفط  واخرى مساعده ، (جحامعة واسط كلٌة االدارة واالقتصاد 

، وهذا %(20)منجز منه وهناك مشروع فً الطبع لكتاب اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌه والبٌئه 

 . قعراواالقتصاد فً ال لكافة كلٌات االدارة ٌدرس 

لعدد من )خبٌر اقتصادي ( فً المصرف الزراعً شغل منصب استشاري اقتصادي  -0

 . ٌة السنوات ولعدد من الشركات العراق

بحث فً مجالت علمٌة محكمة لعدد من الجامعات  منها: جامعة الكوفة  90نشر اكثر من  -4 

،الكلٌة  جامعة ذي قار ، جامعة واسط ،   كمهبٌت الح،  المستنصرٌه جامعة ال،جامعة كربالء ، 

 االسالمٌة الجامعة ، باالضافة الى مشاركته فً العدٌد من المؤتمرات والندوات .

 فً داخل العراق وخارجة وكاالتً :المنشورة بحوث المجموعة   -2

 ديل جعفر طالب احمد جن د.م.ئمة بحوث ا. قا                       

 اسم البحث ت

1 
باخييذ نمييوذج  –ميين الجانييب البٌئييً فييً العييراق ٌيية ادي لالراضييً الزراعالقتصييالتقٌييٌم ا

 )احد البحوث التً تمت الترقٌة به الى درجة استاذ مساعد (،   كفل -مشروع حلة 

2 
)ثيانً البحيوث اليً 0220 -0220تقٌٌم كفاءة اداء المصرف الزراعً التعاونً لالعوام 

 استاذ مساعد (درجة  إلىتمت الترقٌة بها 

3 
عين اسيتخدام االئيق اسيتخدام البكياز وبثيل البٌيرة كبيدٌل االقتصادٌة والفنٌية  مين الجدوى 

 درجة استاذ مساعد( إلىفً تغذٌة المجتراة )ثالث بحث تمت الترقٌة به المركزة 

الزراعيً فيً العيراق ميع التطبٌيق عليى محصيول زهيرة  سٌاسة اليدعم السيعري للمنتيوج 4

كلٌة  –بحث تم القائة فً المؤتمر العلمً االول لجامعة واسط  الشمس فً محافظة واسط



 9002االدارة واالقتصاد 

5 
الميؤتمر  -خطٌط السٌاحة الدٌنٌة فً كربالء المقدسة واسهامهه فً تنمٌة اليدخل القيومً ت

  كربال ء - 9002 ام المقام فً كربالء للعاالول 

6 
 بحث شاركت فٌة فً المؤتمر العلمً االول المقام فً جامعة تخطٌط السٌاحً فً لٌبٌا 

  9004ذي قار 

7 

-1985وعرض النقد في العراق للمدة  بين التضخم  تصادي وتحليل العالقه السببيةالتضخم االق
حميد ود. عدنان   علي. بحث مشترك مع د. محمد2012يسان العدد السادس ن 2008

 .2012جامعة واسط  –كريم نجم الدين ، منشور في مجلة كلية االدارة واالقتصاد 

8 
بحررث مشررترك مررع الرردكتور محمررود  الرردعم والتفكيررر فرري البرردا ل  لغررا البطاقررة التموينيررة بررين ا مفررردات

 2011المرسومي شاركنا فية في وقا ع جلسات المؤتمر المقام في جامعة واسط للعام 

9 
الجرردوا االقتصررادية والفنيررة مررن اسررتخدام السرركر السررا ل مررن التمررر ، دراسررة تطبيقيررة تمرر  فرري مركرر  

 ، موثقة 1988البحوث ال راعية والموارد الما ية ، مجلس البحث العلمي 

11 
شارما )خبيرر ننردي   فري مجلرس البحرث  الطاقة ال راعية لسهل اربيل ، بحث مشترك مع رافندرا دات

 موثقةقبل الحصول على الشهادة . 1986العلمي العراقي 

  سياسة االعانات عند االمام علي علي بن ابي طالب )ع  11

12 
دور السياسات المالية في الدعم السعري للمنتجات ال راعية في العراق المجلد االول / العردد الاالرث 

 /2010    

13 
محددات االنتاج ال راعي االثار والحلول ، مؤتمر تم  المشاركة فية في الموتمر الدولي االول لجامعة  

 2008كربال  

14 
المشرراكل والمعوقررات تشرررين اول ، مشرراركة فرري  2003واقررع السياسررة النفطيررة فرري العررراق بعررد عررام 

  .2006 كلية اال دارة واالقتصاد  –الندوة العلمية المقامة في جامعة واسط 

15 
الجدوا االقتصادية الستخدام البكاز وبال البيرة في تغذية المجتراة منشور في مجلة كلية االداب في  

 ليبيا ولدي قبول نشر 



16 
مفررردات البطاقررة التموينيررة بررين الغررا  الرردعم والتفكيررر بالبرردا ل مشررارك فيررة بمررؤتمر جامعررة واسررط الرابررع 

 المرسومي .مشترك مع الدكتور محمود 2010

 تطور الموارد السياحية في ليبيا الموتمر العلمي االول لجامعة ذي قار  17

18 
سياسة الدعم السعري للمنتوج ال راعي في العراق مع تطبير  علرى محصرول زنررة الشرمس فري محاف رة 

 واسط منشور في مجلة الغري جامعة الكوفة .

 .2011المؤتمر العلمي الخامس لجامعة واسط  االحتباس الحراري والبيئه  19

 .2008االسراف في استخدام المشتقات النفطية وتاثرنا على البيئه بحث منشور في مجلة الغري  21

21 
التخطيط للسياحه واثرنا في الدخل القومي العراقي ول المقام في جامعة ذي قار مشاركة في المؤتمر  

 .2004العلمي االتشرين اول 

21 

سياسة تخفيض الدعم  الحكومي عن اسعار المشتقات النفطية وانعكاساتها علرى االقتصراد العراقيبعرد  
دراسررة مقارنرره / العرردد  –.السياسررة ا لنفطيررة العراقيررة ودورنررا فرري اقتصرراد   2003نيسرران 

  2007ح يران  33المجلد  1.العدد 2012السابع اب 

22 
ن مفهروم اقتصرادي ، مشراركة فري النردوة العلميرة المقامرة فري كليرة جدلية ازمة الموارد الما ية العراقيرة مر

 .1999القانون والعلوم االقتصادية في ليبيا 

23 

العلمية بعنوان دور الجامعات في مواجهة  الندو  –حجم وابعاد نقص الموارد الما ية في الوطن العربي 
اكترروبر  11-9نقررص المرروارد الما يررة فرري الرروطن العربرري .جامعررة قررار يررونس بنغررازي للفتررر  

2001 . 

24 
تخطريط السررياحه الدينيررة فرري كررربال  المقدسررة واسررهامه فرري تنميررة الرردخل القررومي فرري االقتصرراد العراقرري 

 واالقتصاد جامعة كربال . .منشور في مجلة كلية االدارة

 

 وهناك ثالث  حبوث اضافية قبل احلصول على الشهادة ان رغبتم اضافتها فهي متواجدة

 ورات وانشهادات االخري د



ا في بغرداد ورش عمرل مرع البرنرام  منهمحلية وعربية  حاصل على اكار من عشر شهادات مشاركة في مؤتمرات
الجامعرة وفري كليرة االدارة واالقتصراد جامعرة بغرداد وفري حرب االميررات فري  االمريكي للتنمية في كلية المنصر ال

وفرري كليتنررا والكليررات العراقيررة االخرررا  وجامعررة واسررط وجامعررات  خرررا وموثقررة بشرركل رسررمي)يتم المنصررور  
 الت ويد بها حين الطلب  

 انتقذيرات وانتشكرات 

 لديه شهادة تقديرية من وزير التخطيط. -1

 تقديرية من من مة التلوث البيئي والتصحر في العراق.لديه شهادة  -2

 لديه شهادات تقديرية من الجامعات الليبية . -3

 شكر وتقدير من عضو مجلس النواب عن احيا  ندون علمية شارك  بورق  عمل  -4

 لديه شكر وتقدير من جامعات عراقية غير جامعته المنتسب اليها . -5

 عشر كتاب شكر وتقدير من السيد ر يس جامعة واسط .  لديه اثنتا  -6
 كتب شكر وتقدير من المساعد العلمي لر يس جامعة واسط.لديه خمسة    -7    
 .جامعة واسط –لديه ثمان واربعون كتاب شكر وتقدير من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  -8   

 ٔزبط اٌؼٍّٟ اال
 االول كامل ومقدم للترقيةكتاب تاريخ الفكر االقتصادي الج   -1
  القتصادي الج   الااني كامل ويدرس لطلبة الماجستير والدكتورا كتاب تاريخ الفكر ا-2
 الموارد الطبيعية والبيئة في التنضيد النفط بالطبع ، وكتاب اقتصاديات مسودة كتاب اقتصاديات  -3
  منشورةمقاالت ورفة عمل و   -4
 ومقبول للنشر.منشور بحث 20ديه اكار من ل -5 
  لديه تقييم اكار من ثمانية وعشرون بحث بصفته مقيم لها. -6 
              في العام ومنذ عام  8-7قيم الكاير من االطاريح ورسا ل الماجستير والترقيات العلمية وبواقع  -7 

في الجامعات  الرسا ل واالطاريح نحينما تم حصولي على اللقب وشارك في لجان مناقشة الكاير م 2009
 العراقيىة  

 اشرف على طلبة دكتوراة وماجستير في ليبيا  -8
طلبة ماجستير في الداخل وثالث في الخارج وناقش  كعضو  ولسبع سنوات  على احد عشرة من اشرف -9 

وبمختلف محاف ات العراق واكارنا القادسية والكوفه وكربال  وبغداد وتكري  والبصرةوذي قار لما يجاوز 
اطروحة دكتورا  وشهادة ماجستير في داخل الكلية وخارجها وباالمكان االستدالل على ذلك بطلب  50ال

 الوثا   من الملف الشخصي .

 لجنة في الكلية والجامعة. 50عضو ور يس ألكار من  -10

 


