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 والعلمٌة السٌرة الذاتٌة

 السرمريصباح نعمة علً د. أ.م.:واللقب االسم الثالثً-

 85;3محل وتارٌخ الوالدة :بغداد -

 الحالة االجتماعٌة :متزوج-

 اقتصاد :دكتوراه  الشهادة -

 االختصاص العام: اقتصاد-

 االختصاص الدقٌق : االقتصاد الدولً-

 4222تارٌخ الحصول على الشهادة: -

 الجهة المانحة للشهادة: كلٌة اإلدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد /جامعة بغداد

 مساعد  أستاذاللقب العلمً: -

 4224تارٌخ الحصول على اللقب العلمً: -

 االختصاص العام والدقٌق: اقتصاد/ اقتصاد دولً 

 7;;5/3/;تارٌخ التعٌن فً الجامعة: -

 796;4;29924رقم الهاتف -

 sabahnema1963@gmail.comاالٌمٌل -

 :المناصب الذي شغلها-

 7;;3فً كلٌة القانون / جامعة بغداد  أدارةمدٌر  .3

 4228-8;;3 فً كلٌة طب األسنان واإلحصاءمدٌر التخطٌط  .4

 :422-4224 األسنان/كلٌة طب األساسٌةمقرر فرع العلوم  .5

 مدٌر وحدة ضمان الجودة واالعتمادٌة .6

 :422  األسنان/كلٌة طب األساسٌةرئٌس فرع العلوم  .7

  4234-:422للفترة  األسنان/كلٌة طب  اإلدارٌةون معاون العمٌد للشؤ .8

جامعٌة طٌلة اإلجازات الممنوحة  وبأوامرعمٌد كلٌة طب األسنان وكالة لفترات محددة  .9

 للعمداء السابقٌن

 4238-4235 األسنانمجلس كلٌة طب  أمٌن .:

 4235/4238والمعلوماتٌة  اإلعالممدٌر  .;

 4239 واالقتصاد /جامعة بغداد اإلدارةرئٌس قسم االقتصاد /كلٌة -32
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 النشاطات العلمٌة فً القسم:

 مواد  5/عدد والعلٌا األولٌةتدرٌس طلبة الدراسات -

 ثالثون   52مساهم بالمناقشات والسمنارات   -

 اثنان  4عدد اإلشراف لطلبة الدراسات العلٌا 

 ;على مشارٌع بحوث التخرج عدد  اإلشراف-

 42تقوٌم بحوث علمٌة وكتاب علمً  واطارٌح عدد-

 :423ورئٌس اللجنة االمتحانٌة المركزٌة   4239/متحانٌة /المرحلة الثانٌةرئٌس اللجة األ-

 لجنة االستالل االلكترونً-

 اللجان الدائمة والمؤقتة 

 42239رئٌس اللجنة العلمٌة فً القسم  -

 :4239/423العلمٌة فً القسم  عضو اللجنة

 :4239/423رئٌس مجلس القسم 

  التصنٌف الوطنً ولجنة تقٌٌم مجلة علمٌةلجنة -

 لجنة سالمة اللغة العربٌة-

 لجنة متحف الكلٌة-

 تسمٌة القاعات فً الكلٌة لجنة-

 ثالثون لجنة مؤقتة 52نحو فً الكلٌة اللجان المؤقتة رئٌس وعضو  -

 

 من الجهات التالٌةشكر وتقدٌر  62: نحو  شكر وتقدٌر-

 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً  -

 السٌد رئٌس جامعة بغداد-

 مساعد رئٌس جامعة بغداد /للشوون العلمٌة -

 مساعد رئٌس الجامعة للشوون االدارٌة-
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 رئٌس الجامعة المستنصرٌة-

 عمٌد كلٌة طب االسنان/جامعة بغداد-

 ن/الجامعة المستنصرٌةعمٌد كلٌة طب االسنا-

 خمسة  7عمٌد كلٌة االدارة واالقتصاد نحو 

 عمٌد معهد ابحاث العقم / جامعة النهرٌن-

 مؤسسة السجناء السٌاسٌٌن-

 مدٌر مركز احٌاء التراث-

الحصول على تكرٌم من السٌد رئٌس الجامعة وذلك عن المركز االول فً اسبوع االعالم -

 الجامعً 

 الثالث لوحدة االعالم من بٌن الكلٌات فً الجامعةالحصول على المركز -

 

 ٌوجد : الالعقوبات-

 النشاطات العلمٌة

 محاضر للعدٌد من الحلقات الدراسٌة والندوات العلمٌة والثقافٌة والتعلٌم المستمر  -

 فً جامعة النهرٌن  SPSSفً التحلٌل مثل برنامج رامج االحصائٌة بمحاضر العداد ال-

 عن القوانٌن االدارٌة والمالك االداري وقانون الخدمة المدنٌة محاضرات-

اعداد ندوات عن مكافحة الفساد االداري ضمن برنامج الوزارة لمكافحة الفساد االداري -

 غسٌل االموال ’ الرشوة’ كالشفافٌة 

 اعداد ندوات ثقافٌة عن ادارة المٌاه, هجرة الكفاءات العلمٌة وهجرة الشباب-

 اعداد ندوة عن اسالٌب البرٌد االلكترونً -

 ندوة عن سالمة اللغة العربٌة فً الكلٌة -

دوات داخل الجامعة المؤتمرات العلمٌة والنو الدورات العدٌد من ةمشاركال--

 والحصول على الشهادات التقدٌرٌة وكاالتً: وخارجه

دورة عن التخطٌط االستراتٌجً اقامته مجلس الوزراء لمدة شهر والحصول على الشهادة -

 4233التقدٌرٌة 

 دورة عن مكافحة الفساد االداري اقامتها وزارة التعلٌم العالً /مكتب المفتش العام -
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 دورة تطوٌرٌة عن تطوٌر مالكات امانة الجالس الكلٌات اقامتها امانة مجلس الجامعة -

عن التعلٌمات وطرق منح براءة االختراع اقامتها جهاز السٌطرة النوعٌة فً وزارة  دورة

 العلوم والتكنلوجٌا

 اقامته رئاسة جامعة بغداد مركز ابن سٌنا  االلكترونًدورة عن التعلٌم -

 دورة عن تطبٌق اسلوب االمتحان االلكترونً اقامته مركز الحاسبة فً الجامعة-

 المتاحف الجامعٌة فً الجامعةدورة عن اعداد -

 دورة عن التوثٌق االلكترونً اقامته مركز احٌاء التراث فً الجامعة-

 دورة عن وسائل االعالم الحدٌثة اقامته قسم االعالم فً الجامعة -

 ندوة عن التربٌة النفسٌة اقامته وحدة البحوث النفسٌة-

 دورة اقامتها قناة الجامعٌة فً رئاسة الجامعة-

 عالم الجامعً والحصول على المركز االول اركة فً اسبوع االالمش-

  حصولً على المركز االول باعتباري مدٌر االعالم

 ترشٌحً عضو لجنة النزاهة بالتنسٌق مع الجامعة

 

 :العراقخارج المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة 

رائق التدرٌس فً حول تطوٌر الكادر وط /نورنبٌرغ/المشاركة فً دورة تدرٌبٌة فً المانٌا-

 بالتعاون مع المركز العراقً فً المانٌا/جامعة نورنبٌرغ 4239الجامعات 

 

 وكاالتً: داخل العراق المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة

 4239المشاركة فً المؤتمر العلمً لوزارة التخطٌط حول االقتصاد العراقً فً اربٌل 

 فً العراق األسنانالمؤتمر العلمً لكلٌات طب -

 المؤتمر العلمً لطلبة الدراسات العلٌا-

 المؤتمرالعلمً لقسم االقتصاد/كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد

 المؤتمر العلمً للمختبرات العلمٌة فً مدٌنة الطب-

 المؤتمر العلمً لكلٌات التقنٌة فً العراق -
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 4239المشاركة فً الندوه العلمٌة لقسم االقتصاد فً الجامعة المستنصرٌة 

 الجامعةالكلٌة و ت الثقافٌة التً تقٌمهانامساهم فً العدٌد من النشاطات والمهرجا-

 لحفل التخرج وتردٌد القسم الطبً فً الكلٌة والجامعة لجنة التحضٌرٌة -

وعن الندوة الحوارٌة  للتدرٌسٌٌنمساهم فً الندوات التً تقٌمها الكلٌة مثل البرٌد الرسمً ل

 الكفائاات العلمٌةنتخابات نقابة حول اال

 التالٌة: اإلعمالعضو ارتباط فً الجامعة عن -

 عضو ارتباط مع مركز ابن سٌنا عن التعلٌم االلكترونً -

 عضو ارتباط مع قناة الجامعٌة فً الجامعة-

 عضو ارتباط مع متحف جامعة بغداد-

 التعلٌم والتربٌة النفسٌة فً الجامعة أسالٌبعضو ارتباط  -

 عضو ارتباط عن لجنة سالمة اللغة العربٌة -

 ممثل الكلٌة فً نشر انجازات ودلٌل الكلٌة مع الجامعة لتوثٌق دلٌل الجامعة-

 

 التعلٌم المستمر والنشاطات االخرى:

 والجامعةالكلٌة دورات  التعلٌم المستمر والحلقات الدراسٌة  وورش داخل  إعدادمشارك فً --

 :4239/423سمنار خالل  42نحو عدد السمنارات فً القسم 

 علمٌة منشورة ومقبولة للنشر  بحوث 32مساهم فً نشر نحو  -

 4239بحث منسور فً مجلة الدراسات الدولٌة الجامعة المستنصرٌة /

 عدد اثنان عن  بحث أوراق- 

 دور البحث العلمً والتنمٌة  -3

   اثر االعالم التنكلوجً فً التنمٌة-4

 عن دور المراة فً المجتمع  إصدارات إعداد.5

 هنشاطات الكلٌر دلٌل الكلٌة و اصدا-

 لقاءات مستمرة مع قناة الجامعٌة ووسائل االعالم الرسمٌة-
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 د.جعفر باقر مجٌد الدجٌلً أ.م. د.صباح نعمة علً السرمري
 العمٌد رئٌس قسم االقتصاد

 

 


