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 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 41/8/2142 قتصادكلية اإلدارة واال جامعة االنبار

 10/14/2121 كلية اإلدارة واالقتصاد االنبارجامعة  املاجستري

 هالدكتورا

 

----- ------ ------ 

 ------ ------ ----- أخرى

 

  . التدرج الوظيفي: ثانياً  

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

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

 لغاية اآلن- 6/42/2121 جامعة االنبار االقتصادكلية اإلدارة و 1

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 11/9/3111الى  11/9/3112 جامعة االنبار/كلية اإلدارة واالقتصاد موظف 1

 لغاية اآلن – 1/9/3131 جامعة االنبار/دارة واالقتصادكلية اإل  تدريسي 3

 جامعة االنبار/كلية اإلدارة واالقتصاد مقرر قسم المحاسبة 2
 االنلغاية  -12/9/3131
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 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 (الكورس األول)2124-2121 مبادئ اقتصاد جزئي احملاسبة 4

 (الثانيالكورس ) 2121 مالية عامة احملاسبة 2

 (الكورس األول) 2124 – 2121 اد اجلزئيمبادئ االقتص إدارة األعمال 6

 (الكورس الثاني) 2124-2121 مبادئ االقتصاد الكلي إدارة األعمال 7

 

  ً  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامسا

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

4    

2    

 

  ً  .شارك فيها التيالعلمية  والورش والندواتالمؤتمرات : سادسا

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

/ حبث ) 

بوسرت 

 (حضور

تطبيقات قياسية باستخدام برنامج ) ندوة علمية  1

Eviews) 

 

 

 متقدمة باستخدام مربع 

 جامعة /كلية االدارة واالقتصاد  0202

 االنبار 

 حضور

 

 

 

 

االقتصاد  تداعيات ارتفاع سعر صرف الدوالر على)ندوة  2

 العراقي

 جامعة /كلية االدارة واالقتصاد  0202

 االنبار

 حضور

االشعة الكونية وتأثريها على الغالف اجلوي لالرض ) ورشة 3

) 

وزارة    FCCافرتاضية عرب منصة  0202

دائرة الرعاية /الشباب والرياضة 

 العلمية

 حضور

قواعد السلوك االخالقي واملهين يف التعلم االلكرتوني )ورشة  1

 (للطالب والتدريسي

 حضور جامعة االنبار/مركز التعليم املستمر  0202
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 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

اإلشراف على حبوث التخرج لعدد من طلبة الدراسات 

 األولية

( IRD)االنكليزية من منظمة حاصل على شهادة تعلم اللغة 

 الربيطانية يف الرمادي

حاصل على شهادة تعلم اللغة االنكليزية من قبل اللجنة العليا  كليةلل الداخلي عضو جلنة التصنيف الوطين

التابعة جمللس الوزراء ( HCED)لتطوير التعليم يف العراق 

 العراقي

م اللغة االنكليزية املقامة يف مركز طرائق التدريس يف دورة تعل عضو يف اللجان االمتحانية لقسم احملاسبة

 جامعة االنبار

 

 . أو تطوير التعليمجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  املشروعات البحثية يف: ثامنا 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

4 

التقييم االقتصادي لواقع المشاريع الصناعية العامة 

ة والخاصة في العراق ومقارنتها بالمشاريع المختلط

 4341-4331وسبل النهوض بها للمدة 

تكريت للعلوم االدارية مجلة 

 جامعة تكريت/واالقتصادية 
4348 

4 
التقييم االقتصادي لواقع المشاريع الصناعة التحويلية في 

 4341-4331العراق للمدة 

جامعة االنبار للعلوم مجلة 

 االنبارجامعة /االقتصادية واالدارية
4348 

5 

Measuring and analyzing the Super-

Efficiency of industrial companies: an 

applied study in the Iraq Stock Exchange 

International Turkish 

Journal of Computer and 

Mathematics Education 

Karadeniz Technical 

University 

4344 

 

 .والدوليةية اهليئات العلمية احمللعضوية  :تاسعا 
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 .شهادات التقدير واجلوائز  الشكر،كتب : عاشرًا 

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

جائزة وشهادة تقدير من وزير التعليم العالي  4

للحصول على املرتبة االوىل يف قسم لالقتصاد لعام 

2144-2142 

 0220-0222 السيد وزير التعليم العالي

 0202-0222 عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد العديد من كتب الشكر والتقدير 2

 0202-0202 رئاسة اجلامعة العديد من كتب الشكر والتقدير 3

 0202-0222 السيد وزير التعليم العالي اربع كتب شكر وتقدير  1

 

 .أو املرتمجة املؤلفة الكتب: عشرحادى  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

4   

2   

 

 .اللغــات: عشرثاني  

 العربية -1

 

 

  


