
صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

الاس تاذ ادلكتور رمحن حسن عيل املوسوي
1989/ العلوم الاقتصادية فلسفة يف دكتوراة الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ بغدادجامعة اللكية / اجلامعه 

اس تاذاللقب العلمي 

تمنية اقتصاديةالتخصص ادلقيق 

حبث منشور70عدد البحوث املنشورة 

كتاب15ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

الاس تاذ ادلكتور اديب قامس ش ندي 
1991/ العلوم الاقتصادية فلسفة يف دكتوراة الشهاده احلاصل علهيا 

دوةل بولنداالبدل املاحن للشهاده 

لكية الاقتصاد/ جامعة اوساكر النكه اللكية / اجلامعه 

اس تاذاللقب العلمي 

س ياسة نقدية وماليهالتخصص ادلقيق 

حبث منشور60عدد البحوث املنشورة 

كتاب9ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

الاس تاذ ادلكتور جعفر ابقر علوش الوائيل
1992/ دكتوراة يف العلوم الاقتصادية الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ بغدادجامعة اللكية / اجلامعه 

اس تاذاللقب العلمي 

اقتصاد قيايسالتخصص ادلقيق 

حبث منشور38عدد البحوث املنشورة 

كتاب8ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

الاس تاذ ادلكتور جليل اكمل غيدان 
2007/ العلوم الاقتصادية فلسفة يف دكتوراة الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ بغدادجامعة اللكية / اجلامعه 

اس تاذاللقب العلمي 

نظرية اقتصاديةالتخصص ادلقيق 

حبث منشور24عدد البحوث املنشورة 

/ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

الاس تاذ ادلكتورامحد عبد هللا سلامن
2009/ يف العلوم الاقتصادية دكتوراة فلسفة الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ بغدادجامعة اللكية / اجلامعه 

اس تاذاللقب العلمي 

تمنية وماليه التخصص ادلقيق 

حبث منشور25عدد البحوث املنشورة 

/ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

الاس تاذ املساعد ادلكتورامحد صبيح عطية
2010/ يف العلوم الاقتصادية دكتوراة فلسفة الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ اجلامعة املستنرصية اللكية / اجلامعه 

اس تاذ مساعداللقب العلمي 

نقدية وماليةس ياساتالتخصص ادلقيق 

حبث منشور25عدد البحوث املنشورة 

/ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

الاس تاذ املساعد ادلكتور فاضل جواد دهش
2008/ يف العلوم الاقتصادية دكتوراة فلسفة الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ جامعة بغداداللكية / اجلامعه 

اس تاذ مساعداللقب العلمي 

اقتصاد دويلالتخصص ادلقيق 

حبث منشور30عدد البحوث املنشورة 

2ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

الاس تاذ املساعد ادلكتور عادل سالم كشكول

2016/ يف العلوم الاقتصادية دكتوراة فلسفة الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ جامعة الكوفهاللكية / اجلامعه 

اس تاذ مساعداللقب العلمي 

تمنية اقتصادية ، اقتصاد قيايس التخصص ادلقيق 

حبث منشور15عدد البحوث املنشورة 

3ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

املدرس ادلكتوره فاطمه مصحب لفته 
2015/ يف العلوم الاقتصادية دكتوراة فلسفة الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ جامعة بغداد اللكية / اجلامعه 

مدرس اللقب العلمي 

التخطيط الاسرتاتيجيالتخصص ادلقيق 

حبث منشور11عدد البحوث املنشورة 

1ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

املدرس ادلكتوره رشا خادل شهيب الشمري
2016/ يف العلوم الاقتصادية دكتوراة فلسفة الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ اجلامعة املستنرصيةاللكية / اجلامعه 

مدرس اللقب العلمي 

ماليه عامه التخصص ادلقيق 

حبث منشور23عدد البحوث املنشورة 

/ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

املدرس ادلكتوره فاطمة فرج سعد رايض
2020/ يف العلوم الاقتصادية دكتوراة فلسفة الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ جامعة واسط اللكية / اجلامعه 

مدرس اللقب العلمي 

اقتصاد لكيالتخصص ادلقيق 

حبث منشور3عدد البحوث املنشورة 

/ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

كوثر محمد دهمي حسناملدرس ادلكتوره 
2020/ العلوم الاقتصادية فلسفة يف دكتوراة الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ جامعة واسط اللكية / اجلامعه 

مدرس اللقب العلمي 

اقتصاد نفطالتخصص ادلقيق 

حبث منشور2عدد البحوث املنشورة 

/ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

املدرس وفاء ابراهمي عسكر 
2015/ يف العلوم الاقتصادية ماجس تري الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ جامعة واسطاللكية / اجلامعه 

مدرساللقب العلمي 

نظرية اقتصاديةالتخصص ادلقيق 

حبث منشور8عدد البحوث املنشورة 

/ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

املدرس املساعد زينة خضري محمود
2014/ يف العلوم الاقتصادية ماجس تري الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ جامعة واسط اللكية / اجلامعه 

مدرس مساعداللقب العلمي 

اقتصاد دويلالتخصص ادلقيق 

حبث منشور2عدد البحوث املنشورة 

/ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

املدرس املساعد زينب عيل داشور
2014/ يف العلوم الاقتصادية ماجس تري الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ جامعة واسط اللكية / اجلامعه 

مدرس مساعداللقب العلمي 

اقتصاد عامالتخصص ادلقيق 

حبث منشور2عدد البحوث املنشورة 

/ة عدد املؤلفات والكتب املنشور



صاد  ت  ة  الادارة  والاق  ة  كلي  ذ  امعة  واسط/ اسات  ج 

صاد ت  سم الاق 
ق 

املدرس املساعد حنان جميد عيل 
2014/ يف العلوم الاقتصادية ماجس تري الشهاده احلاصل علهيا 

العراقالبدل املاحن للشهاده 

لكية الادارة والاقتصاد/ جامعة واسط اللكية / اجلامعه 

مدرس مساعداللقب العلمي 

اقتصاد عامالتخصص ادلقيق 

حبث منشور2عدد البحوث املنشورة 

/ة عدد املؤلفات والكتب املنشور


