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 أأواًل : املؤهالت امؼومَة . 

 امتارخي ة ـــاملكِ اجلامؼة ادلرجة امؼومَة

 باكمورًوس

 

 2003 الادارة والاقتطاد تغداد

 2008 الادارة والاقتطاد تغداد املاجس تري

 ادلكتوراٍ

 

 2013 الادارة والاقتطاد تغداد

 2017 الادارة والاقتطاد تغداد الاس تاذ املساػد

 . اثهًَا : امتدرج اموظَفي 

 

 جلامؼي .اثمثًا : امتدٌرس ا 

 اىل -من امفرتة   اجلامؼة اجلهة  )املؼهد / املكَة( ت

مغاًة  :25/2/300 تغداد الادارة والاقتطاد 1

 الان
 

 

 

 

 

 

 اىل -امفرتة من  اجلهة اموظَفة ت

 مغاًة الان :25/2/300 وزارة امتؼومي امؼايل وامبحث امؼومي ثدٌريس 2



 

 

 

 

 

 

 راتؼًا : املقررات ادلراس َة امىت مقت تتدٌرسها. 

 ةـــــامسٌ ادةـــــامل مـــامقس ت

 :300-3009 احلساابت امقومِة احملاس بة 2

 :300-3009 تطادمبادى الاق  الاحطاء 3

 3020 – :300 احلساابت امقومِة احملاس بة 4

 3022-3020 مبادى الاقتطاد الادارة امطياغَة 5

 3023 -3022 احلساابت امقومِة احملاس بة 6

 3024 -3023 احلساابت امقومِة احملاس بة 7

 3025 -3024 املامَة امؼامة احملاس بة 8

 3025 -3024 مببأدى الاقتطاد الادارة الاغٌلل 9

 3026 -3025 مببأدى الاقتطاد الادارة امؼامة :

 3026 -3025 املامَة امؼامة احملاس بة 20

 3026 -3025 مببأدى الاقتطاد الاقتطاد 22

أأدارة خماظر مامَة ; ثقِمي أأوراق مامَة ; اميقود  اهمتوًل واملطارف 23

ثقِمي  ; واملطارف ; املامَة امؼامة وامس َاسة املامَة

 رايضَات اهمتوًل والاستامثر الاستامثري ;امقرار 

 وما زال -3026

 3029-3028 امرايضَات املامَة الاحطاء الاكتواري 24

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :اميت أأرشف ػوهيا( امرسائل  ،الاظارحي  )خامسًا:  

 امسٌــة امقســـم امس الأظروحة  أأو  امرساةل ت

اثر ادلورة الاقتطادًة ػىل الاس تدامة  2

متقاػد وامضٌلن املامَة مطيدوق ا

 3029-3005يف امؼراق نومدة  الاجامتغي

 3030-:302 الاحطاء

 

 اميت شارك فهيا.امؼومَة واميدوات املؤمترات سادسًا:  

 هوع املشاركة  هاماكن أأهؼقاد ة ــامسٌ ؼيوان ام  ت

) حبث / توسرت 

 حضور(

 غومد وزارة اجملمتع املدين 3007 املطاحلة اموظيَة وامؼموَة امس َاس َة 1

مٌاهضة امؼيف ضد املرأأة ) س َداو  2

) 

 ابحث حمافظة تغداد 3009

 ابحث ؼملوزارة ام 3009 مٌظٌلت اجملمتع املدين وامعفوةل 3

 مدغو وزارة اميفط 3020 امشفافِة يف امؼقود اميفعَة 4

 مدغو تغداد-لكَة الادارة والاقتطاد 3022 رفع الاضفار وامتضخم 5

 مدغو تغداد-لكَة الادارة والاقتطاد 3022 اريامشفافِة وامفساد الاد 6

 –والاقتطادلكَة الادارة  3023 واقع وافاق -الاقتطاد امؼرايق 7

 املستٌرصًة

 مدغو

موتقى جامؼة تغداد نوتؼومي  8

 الامكرتوين

 مدغو مركز امتؼومي املس متر 3025

 ابحث جامؼة هورزو 3025 الازمة املامَة وامؼراق 9

 ابحث املركز امثقايف 3026 جز املايلاملوازهة وامؼ 10

 ابحث جموس اموزراء 3026 الاضالح امرضًيب يف امؼراق 11

 ابحث لكَة الادارة والاقتطاد  3028 امفساد الاقتطادي  12

 ابحث لكَة الادارة والاقتطاد  :302 املقررات ادلراس َة 13

 

 



 

 

 

 

 

 

 . الاخرى ساتؼا : الأوشعة امؼومَة  

 لكَةخارج ام  داخل املكَة

 ورشة معل حول الاضالح امرضًيب دورات ػومَة يف حقوق الاوسان

 ورشة معل حول امليظٌلت املدهَة دورات ػومَة ػىل املوازهة امؼامة

 هدوة الاضالح املايل والاقتطادي دورات ػومَة ػىل مدوهة امسووك اموظَفي

 مٌاقشة رساةل يف الادارة الامٌَة  ورش هظام املقررات ادلراس َة

 مٌاقشة رساميت ماجس تري  مٌاقشة رساةل ماجس تري 

 حتكمي ػومي مرساةل ماجس تري واظروحة دكتوراٍ 

 

 .امتؼومي أأو ثعوٍر اثمٌا: املرشوػات امبحثَة ىف جمال امتخطص خلدمة امبُئة واجملمتع  

 امس ية امًرش حمل أأمس امبحث ت

 (IS - LMحتوَل امتوازن الاقتطادي امؼام ) 2

 

 3025 جامؼة تغداد – املكَةجمةل 

 3025 جامؼة تغداد –ة جمةل املكَ حتوَل أأثر امس َاسة املامَة يف امؼراق 3

 3027 جمةل جامؼة الاهبار ثداغَات الازمة املامَة امؼاملَة ػىل امقعاع املايل يف امؼراق 4

حتوَل وقِاس امؼالقة تني وس بة ثفضَل امس َوةل ومؼدل  5

 نومدةامتضخم يف الاقتطاد امؼرايق 

 (2::0-3025 ) 

 

 3027 جمةل اجلامؼة املستٌرصًة

ثقدٍر وحتوَل امؼالقة تني مؼدل منو امياجت احملًل الاجٌليل  6

 (3025-0::2ومؼدل امبعاةل يف الاقتطاد امؼرايق نومدة )

 3027 جامؼة تغداد –جمةل املكَة 

ثقدٍر اثر ادلٍن امؼام ادلاخًل ػىل الاساس اميقدي يف  7

 ( 2015 - 2006امؼرايق نومدة ) الاقتطاد 

 

 3028 جمةل جامؼة الاهبار
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حتوَل وقِاس الاس تدامة املامَة مالقتطاد امؼرايق  :

 3029-3005دة نوم

 3030 جمةل لكَة امرتاث اجلامؼة 

حتوَل وقِاس الاس تدامة املامَة مطيدوق امتقاػد  20

 3029-3005وامضٌلن الاجامتغي يف امؼراق نومدة 

جمةل لكَة امرافدٍن نوؼووم 

 اجلامؼة

3030 

 

 اتسؼا: غضوًة امهَئات امؼومَة احملوَة وادلومَة . 

    ِةغضو مجؼَة الاقتطادًني امؼراق   

 و شهادات امتقدٍر. اجلوائز كتة امشكر ، ػارشًا:  

 امس ية اجلهة املاحنة اجلائزة أأو شهادة امتقدٍر كتاب امشكر أأو ت

 3032-:300 جامؼة تغداد -لكَة الادارة والاقتطاد كتة شكر 30 2

ة 3  3009 مٌظمة امرتتَة وامفٌون اموظيَة شهادة ثقدًٍر

 3008-3007 ينوزارة اجملمتع املد كتة شكر 3 4

ة 5  3008 مٌظمة الاهقاذ الاوساين الاممَة شهادة ثدًر

 3025 جامؼة هوروز شهادة مشاركة 6

 3026 املركز امثقايف امبغدادي شهادة مشاركة 6

 

 

 

 .أأو املرتمجة امكتة املؤمفةحادى غرش : 



 

 

 

 

 

 

 س ية امًرش أأمس امكتاب ت

 3029 دراسات اجلدوى املامَة 2

 :302 س َاسات املامَة واميقدًةاملامَة امؼامة وام  

 3030 ػمل الاقتطاد اجلزيئ واملكي 3

 3030 املكيػمل الاقتطاد  4

 الاجنازقِد  ثقِمي امقرار الاستامثري 5

 

 ات .ــاثين غرش :انوغ 

   انوغة امؼرتَة 

  ة  انوغة الاىلكزًي

ة    .املهام الاداًر

 مغاًة الان  3026مقرر قسم اهمتوًل واملطارف من  .2

 ية امقسم امؼومَة يف قسم اهمتوًل واملطارفغضو جل  .3

 غضو جلية املقاضة امؼومَة يف قسم اهمتوًل واملطارف  .4

 غضو جلية الارشاد امرتتوي  يف قسم اهمتوًل واملطارف .5

 غضو جلية حتدًث املياجه امؼومَة يف قسم اهمتوًل واملطارف .6

 غضو انوجان الامتحاهَة يف قسم اهمتوًل واملطارف .7

ة امطَفي معوبة قسم اهمتوًل غضو جلية الارش  .8   3027-3026اف امؼومي نوتدًر

 جامؼة تغداد –غضو جلان قاهوهَة ػدًدة يف لكَة الادارة والاقتطاد  .9


