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 5791:  المٌالد تارٌخ

                                           للشهادة المانحة الجهة                  تارٌخ الحصول                        علٌها الحاصل الشهادات

                             االولى رشد ابن -التربٌة كلٌة/  بغداد جامعة                       5779                بكالورٌوس                          

   التربٌة كلٌة/  واسط جامعة                        4152                                             الماجستٌر

                                                                                                   الدكتوراه  حاصلة على تفرغ جزئً التمام دراسة

                         4152                       مساعد مدرس:   العلمً اللقب

                               بشرٌة جغرافٌة:   العام التخصص

  الجغرافٌة االقتصادٌة :  لدقٌقا التخصص

 5777   العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة فً التعٌٌن تارٌخ

 24:      بها المشارك اللجان عدد

 25:      التشكرات عدد

 6:  بها المشارك الدورات

 المواد التي قام بتدريسها 

 قتصاد / قسم الحاسبة / المرحلة الثانٌةتطبٌقلت محاسبٌة بالحاسوب ) الجانب العملً ( / كلٌة االدارة واال -5

 الفكر الجغرافً   / كلٌة التربٌة / قسم الجغرافٌة / المرحلة لرابعة  -4

 الطاقة والبٌئة   / كلٌة االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / فرع النفط والغاز / المرحلة الثالثة  -3

 / فرع االقتصاد العام / المرحلة الثالثة اقتصادٌات البٌئة /  كلٌة االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد -2

  بها كلف التي المهام

  االداب كلٌة واسط جامعة/  المتابعة شعبة مسؤل

  االداب كلٌة واسط جامعة/  السري القلم وحدة مسؤول

  واالقتصاد االدارة كلٌة واسط جامعة/  الوثائق تدقٌق وحدة مسؤول

  واالقتصاد االدارة كلٌة واسط جامعة/  الجامعً االداء وتقوٌم الجودة ضمان شعبة مسؤول

  واالقتصاد االدارة كلٌة واسط جامعة/  المسائٌة للدراسة المحاسبة قسم مقرر

 قسم االقتصاد/  واالقتصاد االدارة كلٌة واسط جامعة/  تدرٌسً

 مقرر الدراسات العلٌا 

 والبحوث لدراساتا

  4154 - 5791 للمدة واسط محافظة فً االقتصادٌة االعالة معدالت -



  واسط محافظة فً االقتصادٌةالنوعٌة االعالة  -

  والندوات المؤتمرات

  ومنها واسط جامعة فً المقامة والمؤتمرات الندوات حضور

 ( التدوٌل من للتحرر االقتصادٌة االبعاد)  ندوة -

 (الفساد من خال عراق اجل من)  ندوة -

 ( االنتخابات ضد فالعن ازالة اجل من بٌد ٌدا)  ندوة -

  العراق عهد مقترحات حول الدٌمقراطٌة المراة لمنظمة االول المؤتمر حضور

 واسط جامعة التربٌة لكلٌة االول الدولً المؤتمر حضور

  النشطةا

  واالقتصاد االدارة لكلٌة االرشادي  الدلٌل اعداد

  العلمً والبحث العالً التعلٌم ةوزار مركز فً المقامة( Self- Assessment)  عمل ورشة فً المساهمة

 ( مستوٌاته كافة فً الفساد مواجهة فً عمل دلٌل الفساد لمكافحة الوطنٌة االستراتٌجٌة)  عمل ورشة فً المساهمة

 ( االنسان حقوق على التوعٌة)  عمل ورشة فً المساهمة

 (  العربً الوطن فً العلمً والبحث العالً بالتعلٌم الجودة ادارة)  دورة فً المشاركة

 الجغرافٌة الظواهر على وتطبٌقها ورسمها الخرائط تدرٌس فً التقنٌات استخدام حول التدرٌبٌة الدورة فً المشاركة


