
 

 السيرج العلميح لألسرار الذكرىر صالح مهذي عثاس الثيرماوي

 االســــــــــم    :  صالح مهذي عثاس

   9191ذاريخ الميــــالد:  

 الـــذيــــــاوــــح :   مســــلم 

 الرخـــصــــص :  اقرصـــاد رياضي

 الــىظيـــفـــــح  :  ذــذريســــي 

 أســــرـــار   الـذرجح العلميح :

 عىــىان العمــل :  كليـــح اإلدارج واالقـرــصاد / جامعح تغذاد

 المؤهالخ العلميح:

 الراريخ الكليح الجامعح الذرجح العلميح

 3891 اإلداسح ٔااللزصبد انًغزُصشٚخ ثكبنٕسٕٚط

 3899 اإلداسح ٔااللزصبد انًغزُصشٚخ انًبعغزٛش

 3881 ٔااللزصبد اإلداسح ثـغـــــــذاد انذكزٕساِ

 9/4/2002 اإلداسح ٔااللزصبد ثـغـــــــذاد أعزبر يغبػذ

 36/4/2031 اإلداسح ٔااللزصبد ثـغـــــــذاد أعزبر

 

 المقرراخ الذراسيح الري قمد ترذريسها: 

 المرحلح المادج القسم خ

 انضبَٙ انحغبثبد انمٕيٛخ االلزصبد 3

 انضبَٙ اإلحصبء االلزصبد٘ االلزصبد 2

 انضبَٙ انشٚبظٛبد ناللزصبدٍٚٛ االلزصبد 1

 انضبنش االلزصبد انشٚبظٙ االلزصبد 4

 انشاثغ انُظى االلزصبدٚخ االلزصبد 5

 انضبَٙ انًبنٛخ انؼبيخ انًحبعجخ 6

 انشاثغ انًحبعجخ انمٕيٛخ انًحبعجخ 1

 انضبَٙ انًبنٛخ انؼبيخ انؼهٕو انزغبسٚخ ٔانًصشفٛخ 9

 األٔل االحصبءيجبدئ  انزؼبٌٔ 8

 االٔل يجبدئ االلزصبد انزؼبٌٔ 30

 انضبَٙ انزغبسح انزؼبٌٔ 33

 األٔل يجبدئ االلزصبد إداسح االػًبل 32

 انضبنش الزصبد اداس٘ إداسح االػًبل 31



 

 

 في الذراساخ العليا:المقرراخ الذراسيح الري قمد ترذريسها 

 المرحلح القسم اسم المادج

 يبعغزٛش االلزصبد االلزصبد انشٚبظٙ

 يبعغزٛش االلزصبد اعبنٛت انجحش انؼهًٙ

 يبعغزٛش االلزصبد انحغبثبد انمٕيٛخ

 يبعغزٛش انًحبعجخ االلزصبد االداس٘

 دكزٕساِ االلزصبد حهمخ َمبشٛخ

 دكزٕساِ اداسح االػًبل االلزصبد االداس٘

 دكزٕساِ االلزصبد االلزصبد انشٚبظٙ

 

 الرقذير:كرة الشكر وشهاداخ 

 السىح الجهح الماوحح كراب الشكر، الجائزج و شهادج الرقذير خ

ػًٛذ كهٛخ االداة/ عبيؼخ  انًشبسكخ فٙ انًؤرًش انؼهًٙ االٔل نهكهٛخ 3

 انكٕفخ

3881 

رُفٛز يفشداد انًُبْظ انذساعٛخ نهؼبو انذساعٙ  2

3888- 2000 

 2000 ػًٛذ كهٛخ انًُصٕس انغبيؼخ

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/  ثًشاعغ ػهًٛخ يًٓخدػى يكزجخ انكهٛخ  1

 عبيؼخ ثغذاد

2002 

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/  نغشد ٔرُظٛى كزت ٔدٔسٚبد انًكزجخ 4

 عبيؼخ ثغذاد

2002 

نهغٕٓد انًجزٔنخ فٙ عشد يٕعٕداد انًكزجخ  5

 نزحذٚذ يفمٕدارٓب

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/ 

 عبيؼخ ثغذاد

2004 

ألَٓبء انؼًم فٙ نغُخ انًشزشٚبد ألػًبس االلغبو  6

 انؼهًٛخ

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/ 

 عبيؼخ ثغذاد

2004 

نهغٕٓد انًخهصخ انًجزٔنخ فٙ أداء االػًبل  1

 ٔانٕاعجبد انًكهف ثٓب

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/ 

 عبيؼخ ثغذاد

2004 



انؼبو نهغٕٓد انًعُٛخ ٔانًزًٛضح انزٙ ثزنزٓب خالل  9

 فٙ رغٛٛش شؤٌٔ انًكزجخ 2004-2001انذساعٙ 

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/ 

 عبيؼخ ثغذاد

2004 

نهغٕٓد انًعُٛخ ٔانًزًٛضح انزٙ ثزنزٓب خالل انؼبو  8

فٙ رغٛٛش شؤٌٔ انًكزجخ  2004-2001انذساعٙ 

خصٕصب ٔانكهٛخ ػًٕيب" فعال" ػٍ انُضاْخ فٙ 

 انؼًم

ٔااللزصبد/ ػًٛذ كهٛخ االداسح 

 عبيؼخ ثغذاد

2004 

إلَغبص خطخ انطٕاسئ خالل فزشح اَزمبل انغٛبدح  30

 انٗ انحكٕيخ انؼشالٛخ انًؤلزخ

 2004 سئٛظ عبيؼخ ثغذاد

    ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد نألداء انًخهص ٔانًزًٛض غٛهخ انؼبو انذساعٙ 33

 عبيؼخ ثغذاد

2008 

نحعٕس انًؤرًش انؼهًٙ نٕصاسح االػًبس  32

  4/30/2033ٔاالعكبٌ فٙ 

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد 

 عبيؼخ ثغذاد

2033 

نزصحٛح انذفبرش االيزحبَٛخ انؼبئذح نضيالء فٙ  31

 انمغى

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد 

 عبيؼخ ثغذاد

2033 

 2032 االداسح ٔااللزصبدػًٛذ كهٛخ  إلَغبص يٓبو انهغُخ االيزحبَٛخ فٙ انمغى 34

ألنمبء يحبظشح فٙ َشبغ رششٛذ اعزٓالن انطبلخ  15

 انكٓشثبئٛخ

ٔصاسح انشجبة ٔانشٚبظخ دائشح 

 صمبفخ ٔفٌُٕ انشجبة

2031 

 2031 ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد إلَغبص يٓبو انهغُخ االيزحبَٛخ فٙ انمغى 36

 2034 ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد نهذٔس انكجٛش فٙ االسرمبء ثبنؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 31

الَغبص يٓبو انهغُخ االيزحبَٛخ فٙ انكهٛخ شكش  18

  ٔرمذٚش يغ لذو نًذح شٓش نغشض انؼالٔح ٔانزشفٛغ

 2034 سئٛظ عبيؼخ ثغذاد

نًُبلشخ سعبنخ انًبعغزٛش انًٕعٕيخ "كفبءح  19

االَفبق انحكٕيٙ فٙ رحمٛك االْذاف االًَبئٛخ 

 " 2001انؼشالٙ ثؼذ ػبو  نألنفٛخ فٙ االلزصبد

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد 

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

فٙ  4040

30/9/2035 

إلَغبص يٓبو انهغُخ االيزحبَٛخ نمغى االلزصبد  20

 ٔاالسرمبء ثبنؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ .

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/ 

 عبيؼخ ثغذاد

فٙ  1251

13/9/2035 

نهغٕٓد انكجٛشح ٔانًزفبَٛخ انزٙ ثزنذ فٙ االيزحبٌ  21

 انُٓبئٙ 

يغهظ انكهٛخ فٙ عهغزّ انغبثؼخ 

 2035\33\1ٔانًُؼمذح فٙ 

فٙ  30314

22\33\2035 

االششاف ػهٗ انؼًم انطٕ٘ انطالثٙ فٙ صجغ  22

ٔرشرٛت انمبػبد انذساعٛخ ٔانًشبسكخ فٙ حفم 

 انزخشط ٔانزجشع انًبنٙ إلَغبص حًهخ االػًبس 

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/ 

 عبيؼخ ثغذاد

فٙ  654

1/4/2036 

يُح شٓبدح رمذٚشٚخ ٔدسع انغبيؼخ  نهغٕٓد  23

انًجزٔنخ ٔانًغبًْخ انغبدح نهزمذو انؼهًٙ  

 ٔاالداس٘ 

 2036 سئٛظ عبيؼخ ثغذاد

نهغٕٓد انكجٛشح ٔانًًٛضح  انًجزٔنخ فٙ انحفبظ ػهٙ  24

 سصبَخ ٔعًؼخ يغهخ انكهٛخ .

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ػًٛذ 

 عبيؼخ ثغذاد

فٙ   2594

33/6/2036 

نهغٕٓد انًجزٔنخ كؼعٕ ْٛئخ “رمذٚشا  25

 رحشٚش يغهخ انكهٛخ  

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد 

 عبيؼخ ثغذاد

4845 

 25/2/2036فٙ

نغٕٓد انًجزٔنخ فٙ االػًبل انًُبغخ فٙ  26

 ْٛأح رحشٚش انًغهخ

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد 

 عبيؼخ ثغذاد

5194 

39/30/2031 



نهغٕٓد انكجٛشح فٙ اكًبل اػًبل نغبٌ  21

االعزالل فٙ لغى االلزصبد نهؼبو انذساعٙ 

2031-2039 

ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد 

 عبيؼخ ثغذاد

3912 

 9/4/2039فٙ

نهغٕٓد انًجزٔنخ ثبنًشبسكخ فٙ يُبلشخ  29

 اغشٔحخ دكزٕساِ  

ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد 

 /عبيؼخ االَجبس 

/فٙ 901

21/6/2038 

 

 

 

 عىاويه الثحىز المىشىرج وجهح الىشر:

،  ٔلبئغ يؤرًش كهٛخ              3880-3810دساعخ الزصبدٚخ نٕالغ انصُبػبد انصغٛشح فٙ يحبفظخ انُغف  -3

 .3882اٜداة عبيؼخ انكٕفخ 

إيكبَٛخ انصُبػخ انزحٕٚهٛخ فٙ انؼشاق فٙ كغش انحصبس االلزصبد٘ ، ٔلبئغ يؤرًش كهٛخ االداسح  يذٖ -2

 .3884 ٔااللزصبد عبيؼخ انكٕفخ

يغهخ  3880 -3816انًُزظ نمٛبط فغٕرٙ اإلَزبط ٔاالعزخذاو فٙ االلزصبد انؼشالٙ  –رحهٛم انًغزخذو  -1

 .3889ذد انضبنش ػشش انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔاإلداسٚخ انًغهذ انخبيظ انؼ

-3816لٛبط اصش ْٛكم انطهت انُٓبئٙ ٔانخضٍٚ انشأعًبنٙ ػهٗ لًٛخ اإلَزبط ناللزصبد انؼشالٙ نهًذح  -4

 .3889. يغهخ انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔاإلداسٚخ انًغهذ انخبيظ انؼذد انشاثغ ػشش3880

يغهخ انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔاإلداسٚخ . 3880-3816رحهٛم ثُٛخ انًعبػفبد انمطبػٛخ ناللزصبد انؼشالٙ نهًذح  -5

 انًغهذ انخبيظ ،انؼذد انخبيظ.

. 3881-3810رمذٚش يغزٕٖ اإلَزبط االيضم ٔانزكبنٛف االلزصبدٚخ انًضهٗ نهصُبػخ انزحٕٚهٛخ فٙ انؼشاق  -6

 .3/2003يغهخ كهٛخ ثغذاد نهؼهٕو االلزصبدٚخ انغبيؼخ انؼذد انشاثغ/ن

.يغهخ كهٛخ االداسح 3889-3810ط انًؤششاد انزًُٕٚخ فٙ انؼشاقلٛبط اصش انزؼهٛى انؼبنٙ ػهٗ ثؼ -1

 .2002/َٛغبٌ/29ٔااللزصبد/انغبيؼخ انًغزُصشٚخ انؼذد انزبعغ ٔانضالصٌٕ فٙ

. يغهخ انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔاإلداسٚخ 3881-3810رمذٚش ٔرحهٛم دانخ اَزبط انصُبػخ انزحٕٚهٛخ فٙ انؼشاق  - 9

 .2002/ نغُخ 28/ع8انًغهذ 

". يغهخ كهٛخ 3888-3810بط يغزٕٖ انُبرظ األػظى فٙ ظم لٛذ انزكبنٛف فٙ انششكخ انؼبيخ نهُمم انجش٘ لٛ -8

 ثغذاد نهؼهٕو االلزصبدٚخ.



انًُزظ  –لٛبط ٔرحهٛم رفبػم ػًم انًعبػف ٔانًؼغم فٙ االلزصبد انؼشالٙ ثبعزخذاو ًَٕرط انًغزخذو  -30

 .2009/ نغُخ 52/ع34خ انًغهذ انذُٚبيٛكٙ. يغهخ انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔاإلداسٚ

اعزخذاو أعهٕة انجشيغخ انخطٛخ فٙ رحذٚذ انًضٚظ اإلَزبعٙ األيضم نششكخ ٔاعػ انؼبيخ نهصُبػبد  -33

انؼذد انغبدط  –انُغٛغٛخ. يغهخ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/ انغبيؼخ انًغزُصشٚخ انغُخ انضبنضخ ٔانضالصٌٕ 

 .2033ٔانضًبٌَٕ 

فبٚبد انصهجخ ثبعزخذاو إًَرط انُمم ثغذاد حبنخ دساعٛخ ،انًغهخ انؼشالٛخ نهؼهٕو رحهٛم يشكهخ َمم انُ -32

 . 2032انؼذد انشاثغ ٔانضالصٌٕ  –االلزصبدٚخ ، انغُخ انؼبششح 

ًَلٕرط انُملم ، -يؼبنغخ يشكهخ َمم انُفبٚبد انصلهجخ فلٙ يذُٚلخ ثغلذاد انلٗ يٕاللغ انطًلش انصلحٙ ثبعلزخذاو  -31

 . 2032نغُخ  39انًغهذ  66ٔاالداسٚخ انؼذد  يغهخ انؼهٕو االلزصبدٚخ

اعللزخذاو أعللهٕة انجشيغللخ انخطٛللخ فللٙ رحذٚللذ انًللضٚظ اإلَزللبعٙ األيضللم نشللشكخ ٔاعللػ انؼبيللخ نهصللُبػبد  -34

، 130- 366ٔانضًلبٌَٕ،   انؼلذد انغلبدط انُغٛغٛخ. يغهخ كهٛلخ االداسح ٔااللزصلبد/ انغبيؼلخ انًغزُصلشٚخ،

 .2011عُخ 

يغهخ انؼهٕو االلزصبدٚخ  ، IS-LM-BPًَٕرط سٚبظٙ نمٛبط ٔرحهٛم انزٕاصٌ انؼبو يٍ خالل ًَٕرط  ثُبء -35

 . 2033، عُخ  321-301،   31ٔاإلداسٚخ انؼذد 

، يغهخ االداسح ٔااللزصبد انغبيؼخ 1980-2008لٛبط ٔرحهٛم فغٕح فبئط انطهت فٙ االلزصبد انؼشالٙ نهًذح، -36

 .2032انًغزُصشٚخ 

( 2034-3880االَفبق االعزٓالكٙ انحكلٕيٙ ػهلٗ ٔظلغ يٛلضاٌ انحغلبة انغلبس٘ فلٙ انؼلشاق نهًلذح   اصش -31

 .5/3/2031فٙ  39. يمجٕل نهُشش يغهخ انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔاإلداسٚخ  يشزشن(  ARDLثبعزخذاو ًَٕرط 

نؼشاق . يمجٕل نهُشش ، رحهٛم انٛبد اَزمبل اصش االَفبق االعزٓالكٙ انحكٕيٙ فٙ يٛضاٌ انحغبة انغبس٘ فٙ ا -39

 .5/39/2/2031يغهخ حًٕساثٙ  يشزشن( يغهخ حًٕساثٙ 

-3880االعزٛشاداد انؼشالٛخ يٍ ثؼط دٔل انغٕاس ٔرأصٛشْب ػهٗ انُلبرظ انًحهلٙ اإلعًلبنٙ انؼشاللٙ نهًلذح  -38

 .10/3/2031فٙ  329، يمجٕل نهُشش يغهخ انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔاإلداسٚخ   يشزشن(، 2031

ٔرحهٛم رمهجبد أعلؼبس انلُفػ ٔارغبْلبد االَفلبق انحكلٕيٙ ػهلٗ لطلبػٙ االيلٍ ٔانصلحخ  لٛبط -23

 826، يمجلٕل نهُشلش يغهلخ انؼهلٕو اللزصلبدٚخ ٔاإلداسٚلخ  يشلزشن( 2036-2006فٙ انؼشاق نهًذح 

 .4/1/2039فٙ 



لٛلللبط ٔرحهٛلللم رمهجلللبد أعلللؼبس انلللُفػ ٔارغبْلللبد االَفلللبق انحكلللٕيٙ ػهلللٗ لطلللبػٙ انضساػلللخ  -20

، يمجلللللٕل نهُشلللللش يغهلللللخ انؼهلللللٕو اللزصلللللبدٚخ  2036-2006خ فلللللٙ انؼلللللشاق نهًلللللذح ٔانصلللللُبػ

 . 2039فٙ  3345ٔاإلداسٚخ يشزشن( 

رحهٛم ٔلٛبط انزذاخم انحبصم ثٍٛ ْٛكلم انًٕاصَلخ انؼبيلخ ْٔٛكلم انًٛلضاٌ انزغلبس٘ ناللزصلبد -23

انؼشالٛلخ  ،  يشزشن( يمجٕل نهُشلش فلٙ انغبيؼلخ EVIEWSانؼشالٙ ثبعزخذاو انجشَبيظ االحصبئٙ 

 . 24/8/2039فٙ  196يشكض انجحٕس ٔانذساعبد اإلعاليٛخ  يجذأ( –

-2004رحهٛم انؼاللخ ثٍٛ انًٕاصَخ انؼبيخ ٔانًٛضاٌ انزغبس٘ فٙ االلزصبد انؼشالٙ نهًذح   – 22

يشكض انجحٕس ٔانذساعبد اإلعاليٛخ –( ،  يشزشن( يمجٕل نهُشش فٙ انغبيؼخ انؼشالٛخ  2036

 . 24/8/2039فٙ  196 يجذأ( 

 

 األوشطح العلميح األخري

 ػعٕ فٙ يغهظ انمغى ٔانهغُخ انؼهًٛخ فٙ انمغى. -3

 ػعٕ فٙ نغُخ يزبثؼخ انزؼهًٛبد انخبصخ ثطهجخ انمغى.-2

 ػعٕ فٙ نغُخ اػذاد ٔرُفٛز انخطخ انؼهًٛخ نهؼبو انذساعٙ. -1

 ػعٕ فٙ نغُخ رطٕٚش انًُبْظ انؼهًٛخ. -4

 ف ػهٗ عٛش انؼًهٛخ انزذسٚغٛخ ٔاَزظبيٓب يٍ انُبحٛخ انؼهًٛخ ٔاالداسٚخػعٕ فٙ انهغُخ انؼهٛب نألششا -5

 انزكهٛف فٙ انهغبٌ انزبثؼخ نهغُخ رذلٛك انغغالد االيزحبَٛخ  انًشكهخ فٙ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ. -6

 ػعٕ فٙ ْٛئخ رحشٚش يغهخ انكهٛخ. -1

 أششاف ٔيُبلشخ انؼذٚذ يٍ غهجخ انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ. -9

 نغُخ انزشلٛبد انؼهًٛخ فٙ انكهٛخ. ػعٕ -8

 

 

 

 

 



 كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير.  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 1993 عؿقد كؾقة اآلداب/ جامعة الؽوفة املشاركة يف املؤمتر العؾؿي االول لؾؽؾقة 1

 -1999تـػقذ مػردات املـاهج الدراسقة لؾعام الدراسي  2

2000 

 

 2000 عؿقد كؾقة املـصور اجلامعة 

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/  دعم مؽتبة الؽؾقة مبراجع عؾؿقة مفؿة 3

 جامعة بغداد

2002 

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/  جلرد وتـظقم كتب ودوروات املؽتبة 4

 جامعة بغداد

2002 

لؾجفووود املبذولووة يف جوورد موجووودات املؽتبووة لت دووود     5

 مػؼوداتفا

عؿقووود كؾقوووة االدارة واالقتصووواد/  

 جامعة بغداد

2004 

عؿقووود كؾقوووة االدارة واالقتصووواد/   النفاء العؿل يف جلـة املشرتوات ألعؿار االقسام العؾؿقة 6

 جامعة بغداد

2004 

والواجبووات لؾجفووود املصؾصووة املبذولووة يف الداء االعؿووال   7

 املؽؾف بفا

عؿقووود كؾقوووة االدارة واالقتصووواد/  

 جامعة بغداد

2004 

لؾجفووود املضووـقة واملتؿقووزة الوو  بووذلتفا  وو ل العووام     8

 ثي تسري شوؤن املؽتبة 2004-2003الدراسي 

عؿقووود كؾقوووة االدارة واالقتصووواد/  

 جامعة بغداد

2004 

لؾجفووود املضووـقة واملتؿقووزة الوو  بووذلتفا  وو ل العووام     9

يف تسري شووؤن املؽتبوة  صو وا     2004-2003الدراسي 

 والؽؾقة عؿوما" فض " عن الـزاهة يف العؿل

عؿقووود كؾقوووة االدارة واالقتصووواد/  

 جامعة بغداد

2004 

 و ل فورتة انتؼوال السوقادة ا       الجناز  طوة الطووار ء   10

 احلؽومة العراققة املؤقتة

 2004 رئقس جامعة بغداد

 2009 عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد لألداء املصؾص واملتؿقز صقؾة العام الدراسي 11

حلضووور املووؤمتر العؾؿووي لوووزارة االعؿووار واالسووؽان يف      12

410/2011  

 2011 عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد

 2011 عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد لتص قح الدفاتر االمت انقة العائدة لزم ء يف الؼسم 13



 2012 عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد إلجناز مفام اجلـة االمت انقة يف الؼسم 14

أللؼاء حماضرة يف نشوا  ترشوقد اسوتف ل الطاقوة      15

 الؽفربائقة

وزارة الشباب والرواضوة دائورة   

 ثؼافة وفـون الشباب  

2013 

 2013 عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد إلجناز مفام اجلـة االمت انقة يف الؼسم 16

 2014 عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد لدور الؽبري يف االرتؼاء بالعؿؾقة التعؾقؿقة 17

يف الؽؾقوة شوؽر    إلجناز مفوام اجلـوة االمت انقوة    18

 وتؼدور مع قدم ملدة شفر لغرض الع وة والرتفقع  

 

 2014 رئقس جامعة بغداد

ملـاقشة رسالة املاجستري املوسومة "كػواءة االنػوا     19

احلؽومي يف حتؼقق االهداف االمنائقة لأللػقوة يف  

 " 2003االقتصاد العراقي بعد عام 

     

عؿقد كؾقوة االدارة واالقتصواد   

 اجلامعة املستـصروة  

   4040 

 10/8/2015يف



الجناز مفام الؾجـوة االمت انقوة لؼسوم االقتصواد      20

 واالرتؼاء بالعؿؾقة التعؾقؿقة .

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصواد/  

 جامعة بغداد

يف  7253

31/8/2015 

نهغٓللللٕد انكجٛللللشح ٔانًزفبَٛللللخ انزللللٙ ثللللزنذ فللللٙ  21

 االيزحبٌ انُٓبئٙ 
جمؾوووس الؽؾقوووة يف جؾسوووته 

السوووووووابعة واملـعؼووووووودة يف 

3\11\2015 

يف  10134

22\11\2015 

االششاف ػهٗ انؼًم انطٕ٘ انطالثٙ فلٙ صلجغ  22

ٔرشرٛت انمبػبد انذساعٛخ ٔانًشلبسكخ فلٙ حفلم 

 انزخشط ٔانزجشع انًبنٙ إلَغبص حًهذ االػًبس 

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصواد/  

 جامعة بغداد

 7/4/2016يف  654

يلللُح شلللٓبدح رمذٚشٚلللخ ٔدسع انغبيؼلللخ  نغٓلللٕد  23

انًجزٔنللللخ ٔانًغللللبًْخ انغللللبدح نهزمللللذو انؼهًللللٙ  

 ٔاالداس٘ 

 2016 رئقس جامعة بغداد  

نغٓلللٕد انكجٛلللشح ٔانًًٛلللضح انزلللٙ انًجزٔنلللخ فلللٙ  24

 سصبَخ ٔعًؼخ يغهخ انكهٛخ                                         انحفبظ ػهٙ
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصواد/  

 جامعة بغداد

يف   2584

11/6/2016 

نهغٓللٕد انًجزٔنللخ كؼعللٕ ْٛئللخ رحشٚللش “رمللذٚشا  25

 يغهخ انكهٛخ  
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصواد/  

 جامعة بغداد

25/12/2016 



خ ئللاالػًللبل انًُبغللخ فللٙ ْٛ نغٓللٕد انًجزٔنللخ فللٙ 26

 رحشٚش انًغهخ 
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصواد/  

 جامعة بغداد

يف  5384

18/10/2017 

نهغٕٓد انكجٛشح فٙ اكًبل اػًبل نغبٌ االعلزالل  27

 2039-2031فٙ لغى االلزصبد نهؼبو انذساعٙ 
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصواد/  

 جامعة بغداد

1872/4/2018 

نهغٕٓد انًجزٔنخ ثبنًشبسكخ فٙ يُبلشخ اغشٔحخ  28

 دكزٕساِ  
 عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/

 جامعة االنبار  

807/23/2019 

 


