
 

 

 

 

 

 
 

 

 لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا
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 لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 التاريخ ــة الكــليــ الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

   

 7122\27\72 كلية ادارة املال واالعمال ال البيت املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

  . التدرج الوظيفي: ثانياً  

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 8116-6-82 االدارة واالقتصاد مديروحدة الدراسات والتخطيط 1

 الى 8112\11\2  داالدارة واالقتصا المسائي \مقرر قسم االقتصاد 8

1\9\8119 
 8181\18\31 االدارة واالقتصاد مدير الوحدة العلمية 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 
 

 

 لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

 الى -من الفترة   الجامعة (الكلية/ المعهد )  الجهة ت

 7122\7122 االنبار  االدارة واالقتصاد  1

 7122\7122 االنبار  قتصاد االدارة واال 2

 7122\7122 االنبار  االدارة واالقتصاد  3

 7122_7122 االنبار االدارة واالقتصاد 4

5    

6    

7    

2    

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 7122_7122 اقتصاد املعرفة االقتصاد 2

 7122_7122 االقتصاد االسالمي تصاداالق 7

 7122_7122 مبادئ االقتصاد ادارة االعمال 3

 7122-7122 اجلدوى االقتصادية _ تقييم االداء واملشاريع االقتصاد 4

 7122-7122 اقتصاديات النقود واملصارف االقتصاد 2

 7122-7122 حبوث عمليات انكليزي احملاسبة  2

 7122-7122 اقتصاد زراعي االقتصاد 2



 

 

 

 

 

 
 

 

 لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 7122-7122 مبادئ االقتصاد ادارة االعمال 2

 7122-7122 اقتصاديات االعمال ادارة االعمال  2

 7122-7122 االقتصاد البيئي واالسواق املالية االقتصاد 21

 7122_7122 والسياسة الزراعية-االقتصاد الزراعي  االقتصاد  22

 7122-7122 تخطيط اساليب ال –التخطيط االقتصادي  االقتصاد 27

 7122_7122 اقتصاديات املصارف -اقتصاديات النقود االقتصاد 23

 7171-7122 تقييم االداء االقتصاد 24

 7172_7171 دراسات اجلدوى االقتصادية االقتصاد 22

 7172_7171 تقييم االداء االقتصاد 22

 7172_7171 قراءات اجنليزية االقتصاد 22

 

  ً  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامسا

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

   اليوجد 2

7    

3    

4    

2    

2    

2    

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 

  ً  .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادسا

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

بوسرت / حبث ) 

 (حضور

 اخنفاض اسعار النفط تداعيات 1

 االاالزمة  

 مشارك جامعة االنبار موقع بغداد 7122

 مقرر الندوة قاعة كلية االدارة واالقتصاد 7122 حتديات السياسة النقدية يف العراق 2

 حضور قاعة كلية االدارة واالقتصاد 7122 العلم والطاقة\مؤمتر كلية العلوم  3

ة واجملتمع الدور التمويلي للمنظمات الدولي 4

 املدني يف اعمار حمافظة االنبار

 ندوة حضور قاعة كلية االدارة واالقتصاد 7122

مشاكل التحاسب الضرييب يف حمافظة  5

 4102_4102االنبار للمدة 

 ندوة حضور قاعة كلية االدارة واالقتصاد 7122

التمويل االسالمي االصغر يف العراق الفرص  6

 والتحديات

 ندوة حضور قاعة كلية االدارة واالقتصاد 7122

 ندوة حضور قاعة كلية االدارة واالقتصاد 7122 جودة خمرجات التعليم العالي 7

 ملركز احلاسبة االلكرتونية للتعريف باخلدمات اليت  2

 

 (G_ suite)تقدمها شركة كوكل        ل

 ندوة حضور قاعة كلية االدارة واالقتصاد 7122

بار اليد الساندة لألعمار جامعة االن 2

 واالستثمار

 مؤمتر حضور قاعة كلية االدارة واالقتصاد 7122

االعتدال يف اخلطاب الديين والسياسي  21

 طريقنا اىل السالم  

 مؤمتر حضور قلعة الشهداء رئاسة اجلامعة 7122

النهوض بالبحث العلمي خطوة اساسية يف  22

 بناء العراق املوحد

 مؤمتر حضور  املعارفقاعة كلية  8112

االجتاهات املعاصرة يف العلوم االجتماعية  27

 واالنسانية والطبيعية

 مشاركة يف  حبث مؤمتر اجلامعة العثمانية اسطنبول 8112

احلكم الرشيد والتنمية املستدامة دعامتا  23

 التطور االقتصادي

 مشاركة يف حبث مؤمتر قاعة كلية االدارة واالقتصاد 7122

24     

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

  

 

 . أو تطوير التعليماملشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع : ثامنا 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 7122 جملة كلية املعارف العالقات االقتصادية العراقية الرتكية ومشكلة مياه 0

 7122 جملة جامعة االنبار العالقة السببية بني االدخار واالستثمار يف االردن 4

 7122 جملة جامعة االنبار  قياس وحتليل العالقة بني التضخم واالنفاق االستهالكي 3

 7122 جملة كلية املأمون إلعادة تأهيل مصنع االلواح الزجاجية يف الرمادي  اجلدوى االقتصادية 2

 –ى املشاركة بني القطاعني العام واخلاص يف تشغيل املصانع املتوقفة عن االنتاج جدو 5

 مصنع القناني الطبية يف الرمادي امنوذجًا

 7122 جملة جامعة االنبار

دراسة تطبيقية على االقتصاد : العالقة بني االنفاق على التعليم والنمو االقتصادي  6

 _4112العراقي للمدة 

 7122 ي الثالث االدارة واالقتصاداملؤمتر العلم

2

 -

حتليل العالقة بني عرض النقد الواسع ومعدل دوران السهم لعينة من املصارف 2

 4102_4104العراقية اخلاصة للمدة 

-  7122 جملة جامعة االنبار

   

 
   

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

2-     

7-    

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 

 

 

 .و شهادات التقدير اجلوائز الشكر ، كتب : عاشرًا 

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 7122 رئاسة اجلامعة شهادة تقديرية من رئيس اجلامعة  2

 7122 اىل7122 من رئيس اجلامعة كتب شكر وتقدير  ثالث 7

 7122اىل7122من  من عمادة الكلية كتب شكر وتقدير  21اكثر من  3

 7122و  7122 من رئيس اجلامعة كتب شكر وتقدير  ستة  4

 7171 من رئيس اجلامعة اب شكر وتقدير تك 2

من وزير التعليم العالي والبحث  كتابني شكر وتقدير  2

 العلمي

7171 

من وزير التعليم العالي والبحث  كتابني شكر وتقدير 2

 العلمي

7172 

 

 .مجةأو املرت الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 2

7   

3   

4   

2   

2   



 

 

 

 

 

 
 

 

 لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 .ات ــاللغ:ثاني عشر  

 العربية -1

 %51بنسبة  االنكليزية-8

3-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


