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  CC  ..VV    راتٍحراتٍح  سٍرجسٍرج    

 انشخصٍحًعهىياخ ان

لرب جايع  -حً انسهراء -انكىخ-واسط

 انسهراء انكثٍر 
أَىر يحسٍ صكة انكرٌطًد. انعُىاٌ  االسى 

7690 -  انكىخ انُمال رلى انهاتف 80078880870  يحم و تارٌخ انىالدج 

asegab@uowasit.edu.ig 

 

 

 انحانح انسوجٍح يتسوج انثرٌذ االنكتروًَ

 

 االنماب انعهًٍح

7889حصم عهى نمة يذرش يساعذ عاو   

7878حصم عهى نمة يذرش عاو   
 
 

 

 انخثراخ االدارٌح

اإلدارجِ وااللتصاد / جايعح واسط ألكثر يٍ سُتٍٍمسى االلتصاد/كهٍَّحِ ن عهًً يمررعًم   

فمط سُتٍٍ كهٍَّحِ اإلدارجِ وااللتصاد / جايعح واسط  األعًال /دارج إ يمرر عهًً نمسىعًم   
7870/ 7/  76تتارٌخ   اَتخة يًثم انتذرٌسٍٍٍ فً كهٍح االدارج وااللتصاد  

 

 

 

نشهاداخ انعهًٍحا  

هاذكخىسان جاسغخرامل  نىسيىطجابكان   انشهجادة 

 اعى اجلجايؼت املىصم بغذاد   انمجاهشة

جاَخ نهشهجادةانبهذ امل انؼشاق انؼشاق يصش  

 حجاسيخ احلصىل ػهى انشهجادة  1;;0 4117 4106

 ػنىاٌ سعجانت املجاسغخر حمذيش دوال انخكجانيف وإلخصجاديجاث احلجى حملصىل انغًغى يف حمجافظت واعط 

الخصجاد صساػي    -ػهىو الخصجاديت   انخخصص انذليك 

 ػنىاٌ اطشودت انذكخىساه  ق إَؼكجاعجاث اعؼجاس انغزاء انؼجامليت ػهى أوضجاع األيٍ انغزائي  يف انؼشا

 
 

 جصىر
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الخصجاد صساػي   -ػهىو الخصجاديت       انخخصص انذليك 
 

 

 

 

 

 االتحاث انعهًٍح

انُشرجهح  انتارٌخ انثحج اسى    

يجهح انعهىو انسراعٍح  7889

  /جايعح تغذادانعرالٍح
تحذٌذ انًساحح انًثهى نهًسرعح :يحصىل انسًسى  انًُىرج نهتطثٍك  -   

 نهعهىو االلتصادٌح انكىخيجهح  7886

/ جايعح واسط واالدارٌح  
انتحهٍم االلتصادي نذوال تكانٍف اَتاج انمًح  تًحافظح واسط -  

هعهىو االلتصادٌح ح انغري نيجه 7880

انكىفح/ جايعح   
 دراسح التصادٌح نىالع اَتاج وتكانٍف يحصىل انسًسى فً انعراق 

لتصاد نال انًصرٌح ًجهحان 7871

  يصر  -انسراعً
االمن الغذائي في العراق حالةإنعكاسات اسعار الغذاء العالمية على   

(دراسح حانح انمًح واالرز)       

 

 

 

 انًؤتًراخ وانُذواخ

;411 – :411ء نهؼجاو انذساعي سجايؼت واعط  –األول نكهيت االداسة وااللخصجاد انؼهًي  املشجاسكت اعخجار حمجاضش  بجاملؤمتش   -  

4119 / 47/6بخجاسيخ   انضساػي يف حمجافظت واعط )عبم االسحمجاء بجانىالغ  املشجاسكت اعخجار حمجاضش يف َذوة يذيشيت صساػت واعط  دىل -  -  

                 ;411 -:411نهؼجاو انذساعي املشجاسكت يف َذوة انخؼذاد انغكجاَي انيت أليًج يف كهيت االداسة وااللخصجاد  -

4118/ 6/01يف  85;7املشجاسكت يف دوسة طشائك انخذسيظ واسخيجاصهجا بنججاح وفمجا ناليش اجلجايؼي انؼذد    

4105خخذاو يمجاييظ انبنك انذويل  يف انمجاهشة يغ شهجادة حمذيشيت املشجاسكت يف انذوسة انذونيت نميهظ يؤششاث انفمش بأع  

  4105املشجاسكت يف املؤمتش انذويل ناليٍ انغزائي يف يصش نؼجاو 

  4104املشجاسكت يف يؤمتش االلخصجاديني انضساػني يف انمجاهشة نؼجاو 

 انخثراخ انتذرٌسٍح

 

 يٍ انى انًرتثح انعهًٍح اسى انجايعح انًىاد انتً تى تذرٌسها

+ احصاء سكاًَ + التصاد  يثادئ التصاد

 صُاعً 
 7889 7880 يذرش يساعذ واسط

+ التصاد صُاعً عًمالتصاد سطوا   7880  7880 يذرش يساعذ 

صُاعً+ التصاد  عًمالتصاد  يساعذ يذرش واسط   7886 7880 

 7886 7878 يذرش واسط التصاد عًم + التصاد صُاعً 

 7872 7871 يذرش واسط التصاد عًم+سٍاسح َفطٍح+التصاد صُاعً

 7871 7879 يذرش واسط التصاد عًم + حاسىب
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 شكر وتمذٌر

.04/7/4117بخجاسيخ  5550اعط/ ػذد شُكْش وحمذيش يٍِْ سئيظِ سجايؼتِ و -  

.08/7/4117بخجاسيخ  :شُكْش وحمذيش يٍِْ سئيظِ إحتجادِ طالب سجايؼتِ واعط/ ػذّْد   

.47/7/4117بخجاسيخ   790شُكْش وحمذيش يٍِْ ػًيذِ كهيَّتِ اإلداسةِ وااللخصجاد /سجايؼت واعط/ ػذد   

4117/:/09بخجاسيخ  0041شكش وحمذيش يٍ ػًيذ كهيت اإلداسة وااللخصجاد / سجايؼت واعط/ ػذد   

.5/04/4117بخجاسيخ   541و/كْش وحمذيش يٍِْ ػًيذِ كهيَّتِ اإلداسةِ وااللخصجاد /سجايؼت واعط/ ػذد شُ  

4/0/4118بخجاسيخ  9شكش وحمذيش يٍ انغيذ وصيش انخؼهيى انؼجايل وانبذث انؼهًي /ػذد ج ع /  

.40/0/4118بخجاسيخ  ;6شُكْش وحمذيش يٍِْ ػًيذِ كهيَّتِ اإلداسةِ واإللخصجادِ / سجايؼت واعط/ػذد   

.8/7/4118، بخجاسيخ ;75شكش وحمذيش يٍ ػًيذ كهيت اإلداسة االلخصجاد/سجايؼت اعط/ انؼذد   

01/7/4118بخجاسيخ  ::شكش وحمذيش يٍ يغجاػذ سئيظ سجايؼت واعط نهشؤوٌ انؼهًيت / ػذد   

05/8/4118بخجاسيخ   965شُكْش وحمذيش يٍِْ ػًيذِ كهيَّتِ اإلداسةِ واإللخصجادِ /سجايؼت واعط/ ػذد   

4118/:/06، بخجاسيخ  5:89شكش وحمذيش يٍ ػًيذ كهيت اإلداسة وااللخصجاد / سجايؼت بغذاد / انؼذد  

.41/04/4118بخجاسيخ   07:9شُكْش وحمذيش يٍِْ ػًيذِ كهيَّتِ اإلداسةِ واإللخصجادِ /سجايؼت واعط/ ػذد   

4119 شُكْش وحمذيش يٍِْ ػًيذِ كهيَّتِ اإلداسةِ واإللخصجادِ /سجايؼت واعط  

4108/  04/ 00شكش وحمذيش يٍ انغيذ سئيظ جمهظ حمجافظت  واعط بخجاسيخ     

  4108/  04/ 41شكش وحمذيش يٍ انغيذ حمجافظ واعط    
 


