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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الذاتية والعلمية السيرة

 

 المعلومات العامة -أوال :

 

 جعفر باقر محمود  علوش الوائلً االسم 

 1531العراق ...............  مكان وتارٌخ الوالدة

 عراقً الجنسٌة

 اقتصاد كمً -دكتوراه فلسفة فً العلوم االقتصادٌة  الشهادة والتخصص

 أستاذ  الدرجة العلمٌة

 كلٌة االدارة واالقتصادجامعة واسط /  مكان العمل

 ) داخل وخارج العراق(   اعام 53 مدة العمل الجامعً

 

 الشهادات

 تارٌخ الحصول علٌها الجامعة والبلد الشهادة

 1511 العراق –جامعة الموصل  بكالورٌوس اقتصاد

 1511 العراق –جامعة بغداد  ماجستٌر علوم اقتصادٌة

 1551 العراق –جامعة بغداد  وراه فلسفة علوم اقتصادٌةدكت
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 ثانيا : الخبرات التدريسية

 

 

 .في الدراسات األولية مرحلة البكالوريوس -1

 -قمت بتدرٌس المواد التالٌة : 

) االقتصاد القٍاسً( ) االقتصاد الرٌاضً( ) اقتصادٌات االستثمار واألسواق المالٍة( ) التموٌل 

 حسابات القومٍة( ) النظرٌة االقتصادٌة(.الدولً( ) ال

   لمرحلة الماجستير والدكتوراه في الدراسات العليا. -2

) االقتصاد القٍاسً( ) االقتصاد الرٌاضً( ) اقتصادٌات االستثمار  تدرٌس المواد التالٍة :      

 )االقتصاد الكلً( واألسواق المالٍة( ) التموٌل الدولً(
 

 

 

 

 

 العلمي على طلبة الدراسات العليا ثالثا : اإلشراف

 

أشرفت على العديد من بحوث الطلبة  لمشاريع التخرج و العديد من رسائل الماجستير في الجامعات العربية 

 .والعراقية لطلبة الماجستير ومناقشة عدد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه
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 مؤلفاتالبحوث وال -رابعا:

 الكتب التالية قمت بتأليف  -الكتب:

 
 5112لٌبٌا عام  -كتاب االقتصاد القٌاسً التطبٌقً . تم طبعه ونشرة من قبل المكتبة الجامعٌة فً غرٌان .1
 5112لٌبٌا عام  -كتاب االقتصاد الرٌاضً . . تم طبعه ونشرة من قبل المكتبة الجامعٌة فً غرٌان  .5
تم طبعه ونشرة من قبل المكتبة الجامعٌة  كتاب اقتصادٌات االستثمار فً المشروعات و أسواق المال .  .1

 5112لٌبٌا عام  -فً غرٌان
كتاب االقتصاد القٌاسً التطبٌقً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة . معد للنشر تم نشر بحث منه فً  .2

 .53العدد  5115اجتماعٌة / جامعة الشارقة عام  نمجلة شؤو

( منشورات جامعة واسط SPSSرنامج اإلحصائً ٌوتر )الببموكتاب االقتصاد القٌاسً وبرامج الك .3

5115. 
 جامعة واسط. 5111كتاب اقتصادٌات االستثمار فً األسواق المالٌة منشور لعام  .4
 منشورات جامعة واسط.5112االقتصاد الرٌاضً , تحلٌل رٌاضً لمشكالت اقتصادٌة.  .5

 

 -البحوث المنشورة :
هد الضرٌبً فً األردن (( مجلة جامعة الزرقاء . بحث بعنوان )) أوضاع الموازنة العامة وقٌاس الج .1

 .  5115العدد  الثانً المجلد الرابع  األردن .أكتوبر 
بحث بعنوان )) االقتصاد القٌاسً التطبٌقً دراسة تطبٌقٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة(( مجلة شؤون  .5

 .5115الشارقة خرٌف  15السنة  53اجتماعٌة العدد 
عولمة والتغٌرات االقتصادٌة نهاٌة القرن العشرٌن((  مجلة جامعة غرٌان ) الجبل بحث بعنوان )) ال .1

 .5112الغربً( العدد األول السنة األولى  لٌبٌا 
 .1552بحث بعنوان )) التغٌرات فً االقتصادات العالمٌة (( منشور فً مجلة شؤون سٌاسٌة  بغداد  .2
لجامعة نشر فً وقائع المؤتمر العلمً الثانً معالجات , األزمات المالٌة العالمٌة األحداث وال بحث بعنوان .3

 .5115واسط 
ونشر ضمن وقائع  دوغالص لإلنتاج( معد للنشر باللغتٌن العربٌة واإلنكلٌزٌة -بحث بعنوان )) مدى تمثٌل دالة كوب .4

 5111.المؤتمر العلمً الثالث لجامعة واسط
لتوازن المستقر(. مقدم الى المؤتمر العلمً الرابع بحث بعنوان نظرة جدٌدة للتوازن فً االقتصاد الكلً) ا .5

 .5111لجامعة واسط 
بحث بعنوان تحدٌد دالة الطلب على االنفاق االستثماري للقطاع الصناعً فً االقتصاد العراقً للمدة  .1

 .5115لعام  5( منشور فً مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد العدد 1511-5115)

منشور فً مجلة  القتصاد العراقً وأثارها على النمو واألداء االقتصاديلتغٍرات فً هٍاكل اابحث بعنوان  .5

 5115كلٌة االدارة واالقتصاد العدد الخاص للمؤتمر العلمً الثانً 
بحث بعنوان انماط االستهالك وتحلٌل دوال االستهالك باستخدام منهجٌة التكامل المشترك منشور مجلة  .11

 .5111 لعام 11العدد كلٌة االدارة واالقتصاد 
بحث بعنوان التغٌرات فً مستوٌات االجور وأثرها على انتاج فً قطاع الصناعة التحوٌلٌة فً االقتصاد  .11

( منشور فً مجلة الكوت 5111-1511العراقً دراسة قٌاسٌة باستخدام منهجٌة التكامل المشترك للمدة )
 .5113اذار  11العدد للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة 

لمخاطر و التنبؤ بمؤشرات سوق العراق لألوراق المالٌة باستخدام منهجٌة بوكس جٌنكٌنز قٌاس ابحث بعنوان  .15
 5113لعام  11العدد  11منشور فً مجلة العلوم االنسانٌة لجامعة واسط  المجلد 

بحث بعنوان أثر االختالالت فً الموازنة العامة على بعض متغٌرات االقتصاد الكلً فً العراق للمدة  .11
 5113لعام  15منشور فً مجلة الكوت لكلٌة االدارة واالقتصاد العدد  (1511-5111)

بحث بعنوان  حساب معدل نمو االنتاجٌة الكلٌة لعوامل االنتاج فً االقتصاد العراقً باستخدام نموذج  .12
 11العدد  11( منشور فً مجلة العلوم االنسانٌة لجامعة واسط  المجلد 5112-1511سولو المطور)للمدة 

 5113لعام 



2 

 

 والمناصب  أماكن العمل -:خامسا 

 

 ( كمحاضر خارجي.1331-1336بغداد لألعوام ) –كلية المنصور الجامعة 

 ( .2005-1331ليبيا لألعوام ) –جامعة الجبل الغربي  -1
 لحد اآلن( -2005جامعة واسط كلية اإلدارة واالقتصاد ) -2
 (2002-2006معاون العميد في كلية القانون / جامعة واسط.)   -3
 (.2011-2003يس قسم االقتصاد في جامعة واسط ) رئ -4
 (2013-2011رئيس لجنة الترقيات الفرعية في كلية االدارة واالقتصاد ) -5
 (.2014 -2012معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا ) -6
 (2015-2014رئيس قسم االقتصاد جامعة واسط  ) -1

 

 ارة واالقتصاددجامعة واسط/ كلية اإل –العراق واسط  –العنوان 

 محافظة واسط قضاء النعمانية . -عنوان السكن :

 

Phone;-  00964-7823198401 

E-mail ;-  jaffallwsh@gmail.com 

 

 التشكرات  واللجان  

   اواًلـ كتب الشكر المقدمة :

نوع  ت
 الكتاب

 نوع العمل الجهة المانحة رقم وتارٌخ الكتاب

شكر  1
 وتقدٌر

جامعة واسط/ كلٌة االدارة   3/5114/ 4( فً 315)
 واالقتصاد

 انجاح الندوة العلمٌة الثانٌة للكلٌة

شكر  5
 وتقدٌر

( فً 2115)
15/4/5115 

جامعة واسط / قسم الشؤون 
 القانونٌة

للجهود فً اللجنة االمتحانٌة  فً كلٌة 
 القانون

شكر  1
 وتقدٌر

 ملاالخالص فً الع  جامعة واسط/ كلٌة القانون  5/3/5115( ف511ً)

شكر  2
 وتقدٌر

( فً 1151)
51/11/5111 

 دعم المسٌرة العلمٌة فً الكلٌة جامعة واسط/ كلٌة القانون 

شكر  3
 وتقدٌر

( فً 533)
15/11/5111 

جامعة القادسٌة / كلٌة االدارة 
 واالقتصاد

 المشاركة  فً اعمال الندوة العلمٌة

شكر  4
 وتقدٌر

جامعة واسط/ المكتبة  11/3/5115( ف3112ً)
 لمركزٌةا

الهدائه نسخة من كتاب الموسوم 
 )االقتصاد القٌاسً(

للجهود فً اللجنة القطاعٌة لرؤساء جامعة البصرة / كلٌة االدارة (فً 5/13/1431)شكر  5
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 االقسام واالقتصاد 51/2/5111 وتقدٌر

شكر  1
 وتقدٌر

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  11/1/5111( فً 11)م/
 واالقتصاد

 قتصاداعداد نشرة اال

شكر  5
 وتقدٌر

جامعة واسط/مكتب رئٌس  11/1/5111( فً 315)
 الجامعة

 للجهود فً تنشٌط الحركة العلمٌة البحثٌة

شكر  11
 وتقدٌر

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  55/2/5111( فً 51)
 واالقتصاد

 اجتماع اللجنة القطاعٌة القسام االقتصاد

شكر  11
 وتقدٌر

سط/مكتب رئٌس جامعة وا 1/4/5111( فً 5133)
 الجامعة

 التنظٌم الدقٌق للقاعات الدراسٌة

شكر  15
 وتقدٌر

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  3/11/5111( فً 511)
 واالقتصاد

للمتابعة واالشراف على سٌر االمتحانات 
 النهائٌة

شكر  11
 وتقدٌر

( فً 5515)
5/11/5111 

جامعة واسط/كلٌة االدارة 
 واالقتصاد

تشجٌر حدائق  للجهود والمساهمة فً
 الكلٌة

شكر  12
 وتقدٌر

( فً 113)
55/11/5111 

الجمعٌة الخاصة لحماٌة  
 المستهلكٌن

الشعور بالمسؤلٌة فً حمل لواء العلم 
 والتعلٌم الجامعً

شكر  13
 وتقدٌر

( فً 5342)
51/15/5111 

جامعة واسط/كلٌة االدارة 
 واالقتصاد

 انجاح الندوة االقتصادٌة

شكر  14
 وتقدٌر

جامعة واسط/كلٌة االدارة  14/1/5111ً ( ف14)
 واالقتصاد

للجهود واالفكار فً تحقٌق رؤٌة ورسالة 
 اهداف الكلٌة

شكر  15
 وتقدٌر

( فً 2151)
15/2/5111 

جامعة واسط/ مكتب المساعد 
 العلمً

 اعداد مجلة واسط للعلوم االنسانٌة

شكر  11
 وتقدٌر

( فً 1155)
11/1/5111 

جامعة واسط/ مكتب المساعد 
 العلمً

 للجهود المبذولة والعمل الدؤوب

شكر  15
 وتقدٌر

جامعة  كربالء /كلٌة االدارة  15/1/5111( فً 511)
 واالقتصاد

 حضور ندوة

شكر  51
 وتقدٌر

( فً 3151)
51/2/5111 

جامعة واسط/ مكتب رئٌس 
 الجامعة

( لتقٌٌم السنوي 55لحصوله على تقدٌر)
 الداء القٌادات العلٌا

شكر  51
 وتقدٌر

جامعة واسط/كلٌة االدارة  13/3/5111( فً 154)
 واالقتصاد

 الندوة التخصصٌة لقسم االقتصاد

شكر  55
 وتقدٌر

جامعة واسط/كلٌة االدارة  11/4/5111( فً 551)
 واالقتصاد

 جهوده العضاء اللجنة االمتحانٌة

شكر  51
 وتقدٌر

( فً 11524)
3/5/5111 

جامعة واسط/ مكتب رئٌس 
 الجامعة

 كبٌرة فً تولٌة المناصبللجهود ال

شكر  52
 وتقدٌر

(فً 11121)
14/1/5111 

جامعة واسط/مكتب المساعد 
 العلمً

 االداء المتمٌز فً اللجنة االمتحانٌة

شكر  53
 وتقدٌر

جامعة واسط/كلٌة االدارة  55/2/5115( فً 551)
 واالقتصاد

 لمناقشة رسالة ماجستٌر

شكر  54
 وتقدٌر

( فً 351) 
11/11/5115 

واسط/كلٌة االدارة  جامعة
 واالقتصاد

 انجاح الندوة العلمٌة 

شكر  55
 وتقدٌر

( فً 5415)
2/11/5115 

جامعة واسط/كلٌة االدارة 
 واالقتصاد

 لجهودة اثناء الندوة العلمٌة 

شكر  51
 وتقدٌر

جامعة واسط/كلٌة االدارة  52/2/5111( فً 152)
 واالقتصاد

 النجاح االسبوع الثقافً 

    

 ثانيا ـ المجان التي شاركت فيها :

 الجهة المكلفة رقم وتارٌخ الكتاب صٌغة اللجنة ت
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رئٌس لجنة االشراف على جرد  1
 المخازن

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 52/15/5114 

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 14/11/5114 رئٌس لجنة استقبال الطلبة  5

جامعة واسط/ قسم الشؤون  4/1/5114 رئٌس لجنة الصٌانة فً الجامعة 1
 القانونٌة

جامعة واسط/ قسم الشؤون  51/11/5114 عضو لجنة التعٌٌنات 2
 القانونٌة

عضو لجنة ترشٌح اسماء الخرٌجٌن  3
 االوائل

جامعة واسط/ قسم الشؤون  12/11/5114
 القانونٌة

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  52/2/5114 عضو لجنة العلمٌة 4
 واالقتصاد

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 54/11/5114 ئٌس لجنة الصٌانةر 5

 جامعة واسط/ كلٌة القانون  رئٌس لجنة تدقٌق النتائج واالعتراضات  1

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 5/5/5115 رئٌس لجنة انضباط الطلبة  5

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 11/5/5115 رئٌس لجنة التسعٌرة 11

متحانٌة للعام عضو اللجنة اال 11
 5114/5115الدراسً

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 14/3/5115

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 51/5/5115 رئٌس لجنة غرامات 15

 جامعة واسط/ كلٌة القانون  رئٌس لجنة تغٌٌر العناوٌٌن الوظٌفٌة 11

رئٌس لجنة تعدٌل الرواتب واحتساب  12
 الخدمة

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 

رئٌس لجنة استقبال الطلبة للعام  13
  5115/5111الدراسً 

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 52/5/5115

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 12/3/5115 رئٌس لجنة تغٌٌر العناوٌٌن الوظٌفٌة 14

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 15/11/5115 عضو لجنة انتخاب ممثل التدرٌسٌٌن 15

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 2/5/5115 العقودرئٌس لجنة تثبٌت  11

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 55/4/5115 رئٌس لجنة غرامات 15

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 13/1/5111 رئٌس لجنة الجرد المخزنً والمستهلك 51

رئٌس لجنة تعدٌل الرواتب واحتساب   51
 الخدمة

 جامعة واسط/ كلٌة القانون 13/1/5111

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  54/1/5115 و لجنة استالل بحوثععض 55
 واالقتصاد

عضو اللجنة العلمٌة للمؤتمر الطالبً  51
 5115/5111للعام 

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  13/3/5111
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  11/3/5115 رئٌس لجنة العلمٌة للندوة االقتصادٌة 52
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  11/1/5115 لجنة استقبال للدراسات العلٌا عضو 53
 واالقتصاد

عضو لجنة االشراف على امتحانات  54
 الدراسات العلٌا

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  1/4/5115
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  51/15/5115 عضو لجنة انضباط الطلبة 55
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  51/15/5115 العلمٌة للندوة عضو اللجنة 51
 واالقتصاد

عضو اللجنة االمتحانٌة المركزٌة للعام  55
5115/5111 

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  54/15/5111
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  13/15/5111 عضو لجنة نعضٌد البحوث 11
 واالقتصاد
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جامعة واسط/ كلٌة االدارة  55/15/5111 ندوة االقتصادٌةعضو اللجنة العلمٌة لل 11
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  5/15/5111 عضو اللجنة العلمٌة للندوة 15
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  5/11/5111 عضو لجنة توزٌع الطلبة الجدد 11
 واالقتصاد

واسط/ كلٌة االدارة جامعة  11/11/5111 عضو اللجنة االرشادٌة 12
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  1/5/5111 عضو اللجنة المركزٌة 13
 واالقتصاد

عضو اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر  14
 التقوٌمً

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  55/4/5111
 واالقتصاد

عضو اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر  15
 الطالبً

ارة جامعة واسط/ كلٌة االد 11/3/5111
 واالقتصاد

عضو اللجنة المركزٌة لالمتحانات  11
 النهائٌة

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  15/3/5111
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  12/2/5111 عضو لجنة االرشاد التربوي 15
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  1/5/5111 عضو اللجنة االمتحانٌة للدراسات العلٌا 21
 قتصادواال

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  2/1/5111 عضو اللجنة التحضٌرٌة العلمٌة للندوة 21
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  4/5/5111 عضو لجنة اعتراضات الدراسات العلٌا 25
 واالقتصاد

عضو لجنة مجلة الكوت للعلوم  21
 االقتصادٌة

الجامعة / قسم البحث   12/1/5111
 والتطوٌر

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  51/11/5111 رئٌس لجنة استالل 22
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  55/15/5111 عضو لجنة اعداد الخطة االستراتٌجٌة 23
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  51/1/5111 عضو اللجنة المركزٌة 24
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  14/4/5111 تمرعضو اللجنة التحضٌرٌة العلمٌة للمؤ 25
 واالقتصاد

عضو اللجنة المركزٌة لالمتحانات  21
 النهائٌة

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  13/3/5111
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  4/2/5111 رئٌس اللجنة التحضٌرٌة للندوة 25
 واالقتصاد

واسط/ كلٌة االدارة جامعة  15/2/5111 عضو اللجنة التحضٌرٌة 31
 واالقتصاد

عضو لجنة اعداد مقترحات لتطوٌر  31
 الملف التقوٌمً

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  55/5/5111
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  11/1/5111 عضو لجنة تعلٌمات الٌة التعاون 35
 واالقتصاد

رئٌس اللجنة العلمٌة للطلبة المرقنة  31
 قٌودهم

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  11/1/5111
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  51/5/5111 عضو لجنة مجلس ضمان الجودة 32
 واالقتصاد

جامعة واسط/ قسم الشؤون  12/2/5111 عضو لجنة التعٌنات المركزٌة 34
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 االدارٌة

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  53/5/5111 عضو لجنة السمنارات 35
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  12/4/5115 عضو لجنة توزٌع الطلبة الجدد 31
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  53/2/5115 عضو اللجنة المركزٌة 35
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  55/1/5115 عضو لجنة الترقٌات الفرعٌة 41
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  51/5/5115 عضو اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر 41
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  5/1/5115 عضو اللجنة العلمٌة 45
 واالقتصاد

جامعة واسط/ قسم الشؤون  14/3/5115 عضو مجلس امناء بٌت الحكمة 41
 االدارٌة

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  11/5/5115 رئٌس لجنة الترقٌات الفرعٌة 42
 واالقتصاد

عضو لجنة وضع اسئلة االمتحان  43
 التنافسً

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  55/1/5115
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  11/11/5115 رئٌس لجنة االعتراضات 44
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  11/11/5115 عضو اللجنة التحضٌرٌة العلمٌة لندوة 45
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  12/11/5115 االمتحانٌة للدور الثالثعضو اللجنة  41
 واالقتصاد

رئٌس اللجنة الفرعٌة لالشراف على  45
 النادي الطالبً

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  14/11/5115
 واالقتصاد

عضو لجنة اعداد الجدوى االقتصادٌة  51
 لشراء السٌارات

جامعة واسط/ قسم الشؤون  11/11/5115
 دارٌةاال

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  11/11/5115 رئٌس لجنة انضباط الطلبة 51
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  52/11/5115 رئٌس لجنة االهتمام بالطاقات الشابة 55
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  2/11/5115 رئٌس لجنة تثمٌن الكتب 51
 واالقتصاد

طالبة الى مقاعد رئٌس لجنة اعادة  52
 الدراسة

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  1/11/5115
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  2/11/5115 رئٌس لجنة شراء الكتب للدراسات العلٌا 53
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  4/11/5115 رئٌس لجنة استقبال الطلبة الجدد 54
 واالقتصاد

قسم السٌاحة  رئٌس لجنة استحداث 55
 والفندقة

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  51/11/5115
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  13/2/5111 رئٌس التحقٌق حول طالبة 51
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  15/3/5111 عضو اللجنة التحضٌرٌة والعلمٌة 55
 واالقتصاد

 رئٌس لجنة اعداد الجدوى االقتصادٌة 11
 لشراء السٌارات

جامعة واسط/ قسم الشؤون  15/3/5111
 االدارٌة
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جامعة واسط/ كلٌة االدارة  15/4/5111 عضو لجنة اتالف الدفاتر االمتحانٌة 11
 واالقتصاد

 جامعة واسط/ كلٌة االعالم 12/1/5111 رئٌس لجنة تدقٌق وثائق الطلبة  15

عة واسط/ مكتب جام  51/3/5111 عضو لجنة تقٌٌم اداء الكلٌات 11
 المساعد العلمً

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  15/5/5111 عضو اللجنة المشرفة على اعمال الندوة 12
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  55/5/5111 رئٌس لجنة تدقٌق وثائق الطلبة 13
 واالقتصاد

جامعة واسط/ مكتب  15/1/5111  14
 المساعد العلمً

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  51/1/5111 ركزٌةعضو الجنة الم 15
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  51/1/5111 رئٌس طبع هوٌات الطلبة المسائً 11
 واالقتصاد

جامعة واسط/ مكتب  12/1/5111 عضو لجنة دراسة ملفات تقوٌم االداء 15
 المساعد العلمً

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  15/5/5111 رئٌس لجنة اختبار اللغة االنكلٌزٌة 51
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  51/5/5111 رئٌس لجنة اختبار كفاءة الحاسوب 51
 واالقتصاد

عضو لجنة شراء الكتب للمكتبة  55
 المركزٌة

جامعة واسط/ قسم الشؤون  53/4/5111
 االدارٌة

/ كلٌة االدارة جامعة واسط 3/5/5111 رئٌس لجنة استقبال الطلبة المسائً 51
 واالقتصاد

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  3/5/5111 رئٌس لجنة اعداد وطباعة دلٌل الطلبة 52
 واالقتصاد

رئٌس لجنة التحضٌرٌة والعلمٌة للمؤتمر  53
 العلمً 

جامعة واسط/ كلٌة االدارة  15/5/5111
 واالقتصاد

 

 

 

 

 


