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 .المؤهالت العلمية : أوالً  ●

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 2001 االداب بغداد

العهد العالي للدراسات السياسية  المستنصرية الماجستير

 والدولية

2004 

 الدكتوراه

 

   

    أخرى

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 االن - 1332 جامعة االنبار تدريسي 1

 . التدرج الوظيفي : ثانياً  ●

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  ●

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

 االن - 1330 االنبار كلية االدارة واالقتصاد 1

 2010-2009 االنبار كلية االداب 2

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  ●



 

 

 

 

 

 
 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2020 – 2013 الفكر االقتصادي االقتصاد 2

كلية االداب ج /  الجغرافية 3

 االنبار

  2010 - 2009 مبادئ اقتصاد

 2014 مبادئ اقتصاد االقتصاد 4

  2015 االقتصاد الدولي االقتصاد 5

 2016 - 2015 اقتصاديات البيئة  االقتصاد 6

 2017 الوقائع االقتصادية االقتصاد 7

 2017 المالية العامة المحاسبة 8

 2017 مبادئ اقتصاد االدارة 9

 2017 -2016 قراءات اقتصادية باللغة االنجليزية االقتصاد 10

 2017 المالية العامة المحاسبة 11

 2017 -2015 النظم االقتصادية االقتصاد 13

 

●  ً  ال توجد:    التي أشرف عليها( االطاريح ، الرسائل : ) خامسا

●  ً  .المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها: سادسا

 مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 نوع المشاركة 

بوستر / بحث ) 



 

 

 

 

 

 
 

 

 (حضور

المؤتمر الثاني لكلية االدارة  1

 جامعة االنبار/ واالقتصاد 

 باحث جامعة االنبار 2013

المؤتمر الثالث لكلية االدارة   2

واالقتصاد 

 وواالقتصادواالقتصاد

 لجان جامعة االنبار 2019

ندوات في كلية االدارة  3

 واالقتصاد

  جامعة االنبار 2018-2019

ورش علمية في كلية االدارة  4

 واالقتصاد

  جامعة االنبار 2018-2019

 

 . األنشطة العلمية االخرى : سابعا  ●

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير : ثامنا ●

 .التعليم 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

اقتصاديات الدول النامية بين ضروريات التنمية  1

 وشروط 

 

 

  IMfالمؤسسات االقتصادية الدولية 

مجلة جامعة االنبار 

للعلوم االقتصادية 

 واالدارية

2010 

المعطيات االثار واستراتيجيات : الفساد  2

 المواجهة مع االشارة الى حالة العراق

العراقية للعلوم المجلة 

 االقتصادية

2011 

التكامل االقتصادي العربي والتكتالت  3

االقتصادية االفليمية البديلة مع التركيز على 

 مشروع التكتل الشرق اوسطي

مجلة تكريت للعلوم 

 االدارية واالقتصادية

2012 

اهمية الصادرات الصناعية في تنمية دول جنوب  4

الطائر كوريا شرق اسيا وفق انموذج االوز 

 الجنوبية دراسة حالة

مجلة جامعة االنبار 

للعلوم االقتصادية 

 واالدارية

2015 

اهمية اندماج االقتصادات العربية في اقتصاد  5

 المعرفي

مجلة تكريت للعلوم 

 االقتصادية

2017 

 

 .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : تاسعا ●



 

 

 

 

 

 
 

 

 االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية عضو هيئة تحرير مجلة جامعة     -2

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير: عاشراً  ●

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2012 السيد رئيس الجامعة 11794 1

 2015 السيد رئيس الجامعة 555م ر ج  2

 2016 السيد رئيس الجامعة 055م ر ج  3

السيد عميد كلية االدارة  1196 4

 واالقتصاد

2011 

السيد عميد كلية االدارة  267 5

 واالقتصاد

2012 

السيد عميد كلية االدارة  964 4

 واالقتصاد

2013 

السيد عميد كلية االدارة  251/ ط  4

 واالقتصاد

2015 

 2017 السيد رئيس الجامعة كتاب شكر 5

 2019 السيد رئيس الجامعة كتاب شكر 6

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادى عشر  ●



 

 

 

 

 

 
 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2016 اقتصاديات االستدامة البيئية ومصادر الطاقة 1

 

 

 

 


