
 

 

 

 7من  1الصفحة 

 

 خانذارٛ حانظٛز
 

 

 

 

       ػًز حًٛذ يجٛذ يحًذ:       ـى ـــــــــاالطــ

 82/2/1981 : ربرٚخ انًٛـالد 

 يزشٔج  انحبنخ انشٔجٛخ :

 (1)  ذد األٔالد  :ــػـــ

 يظهى  :   انذٚـــــــــــبَخ

   الزصبد:       صــانزـخـص

 االلزصبدفٙ جبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ اإلدارح ٔ يذرص:        انٕظٛفخ

 يذرص    انذرجخ انؼهًٛخ :

           انؼزاق -جبيؼخ ثغذاد –االلزصبد اإلدارح ٔكهٛخ  :      ػُٕاٌ انؼًم

     - - - - - - - - - -انؼًم   :      ْبرف

    37738500718:      انٓبرف انُمبل

  omer.hameed@coadec.uobaghdad.edu.iq :كززَٔٙ الناانجزٚذ 

                         omer.hammed@yahoo.com 

 

 .أٔالً : انًؤْالد انؼهًٛخ  

 

 انزبرٚخ خـــانكهٛ انجبيؼخ انذرجخ انؼهًٛخ

 ثكبنٕرٕٚص

 
 8332 دااللزصبلظى \ٔااللزصبد  اإلدارح ثغذاد

 8313 االلزصبدلظى  \ٔااللزصبد  اإلدارح ثغذاد انًبجظزٛز

 انذكزٕراِ

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

 - - - - - - - - - أخزٖ
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 7من  8الصفحة 

 

 

 ثبَٛبً : انزذرج انٕظٛفٙ .  

 ثبنثبً : انزذرٚض انجبيؼٙ . 

 انٗ -يٍ انفززح   انجبيؼخ انجٓخ  )انًؼٓذ / انكهٛخ( د

1 
جبيؼخ ثغذاد/كهٛخ اإلدارح ٔااللزصبد/ 

  اإلحصبءلظى 

 

 ثغذاد
8313/8311 – 

8311/8318 

8 
جبيؼخ ثغذاد/كهٛخ اإلدارح ٔااللزصبد/ 

 لظى االلزصبد

 

 ثغذاد
8310/8312 – 

8317/8312 

0 
جبيؼخ ثغذاد/كهٛخ اإلدارح ٔااللزصبد/ 

 لظى ادارح االػًبل

 

 8312/8317 ثغذاد

 

 راثؼبً : انًمزراد انذراطٛخ انزٗ لًذ ثزذرٚظٓب. 

 خـــــانظُ بدحـــــانً ىـــانمظ د

 8311/8318 – 8313/8311 يجبدئ االلزصبد اإلحصبء  1

 8312/8315 ادارح يبنٛخ االلزصبد 8

 ركبيم الزصبد٘ االلزصبد 0
8312/8315  ٔ8312/8317 

ٔ8317/8312 

 االلزصبد 2
ربرٚخ انٕلبئغ االلزصبدٚخ ٔانفكز 

 االلزصبد٘
8315/8312 – 8312/8317 

 8317-8312 االلزصبد٘ انزخطٛػ االلزصبد 5

 8317/8312 إدارح انًٕارد انجشزٚخ االلزصبد 2

 8312/8317 الزصبدٚبد انجٛئخ االلزصبد 7

 انٗ -انفززح يٍ  انجٓخ انٕظٛفخ د

 جبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ اإلدارح ٔااللزصبد يؼبٌٔ يالحع 1
2/18/8335 – 

85/0/8313 

 10/5/8313 جبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ اإلدارح ٔااللزصبد يذرص يظبػذ 8

 87/18/8312 جبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ اإلدارح ٔااللزصبد يذرص 0



 

 

 

 7من  0الصفحة 

 

 8312/8317 يجبدئ االلزصبد ادارح االػًبل 2

 

 

 

 

 :انزٙ أشزف ػهٛٓب( انزطبئم  ،االغبرٚح  )خبيظبً:  

 انظُــخ انمظـــى خاطى األغزٔحخ  أٔ  انزطبن د

 

 انزٙ شبرن فٛٓب.انؼهًٛخ ٔانُذٔاد ًؤرًزاد انطبدطبً:  

 ؼمبدْباَيكبٌ  انظُــخ انؼُٕاٌ د

 َٕع انًشبركخ 

) ثحث / ثٕطزز 

 حعٕر(

1 

اطزشزاف انجطبلخ انزًُٕٚٛخ فٙ 

 األسيبدانؼزاق فٙ ظم 

 االلزصبدٚخ انذٔنٛخ

 حعٕر جبيؼخ ثغذاد 8337

8 
لزٔض انًبل ثٍٛ االخذ 

 ثبنؼشًٚخ ٔانُظز فٙ انًآل
 حعٕر ٔيشبركخ ٕٚاٌ انٕلف انظُٙد 8317

0 
َذٔح ػٍ انًخذراد ٔانٕلبٚخ 

 يُٓب
8312 

جبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ اإلدارح 

 ٔااللزصبد
 اػذاد ٔانمبء

2 
َذٔح ػٍ طذ انٛظٕ ٔأسيخ 

 انًٛبِ فٙ انؼزاق
8312 

جبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ اإلدارح 

 ٔااللزصبد
 اػذاد ٔانمبء

 حعٕر جبيؼخ ثغذاد 8312 َذٔح ػٍ انًخذراد 5

2 
ٔرشخ ػًم ػٍ انزظٕٚك 

 انشراػٙ
 حعٕر ٔسارح انشراػخ 8317
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 انًشبركخ فٙ انحعٕر فٙ انؼذٚذ يٍ انُذٔاد داخم كهٛخ اإلدارح ٔااللزصبد/ جبيؼخ ثغذاد 7

 

 

 

 

 

 . االخرى دابعا : األنشطة العؾؿقة  

 خبرج انكهٛخ داخم انكهٛخ

 ايزحبَّٛنجبٌ 
حبصم ػهٗ شٓبدح دٔنٛخ ػٍ انًشبركخ  -1

ٙ دٔرح انًحبظزاد انفٛذٕٚٚخ انزٙ الًٛذ ف

فٙ جبيؼخ ثغذاد/ يزكش انزؼهٛى ٔانزطٕٚز 

 . 8312/8317انًظزًز نهؼبو انذراطٙ 

انًشبركخ ثبنحعٕر فٙ َذٔح حٕل ظبْزح -8

انًخذراد ٔطجم انحذ يُٓب فٙ جبيؼخ ثغذاد 

8317/8312. 

َذٔاد  انًشبركخ ثبنحعٕر فٙ ثؼط-0

يُزذٖ االػاليٛبد انؼزالٛبد حٕل يٕاظٛغ 

 رخذو انًجزًغ انًذَٙ انؼزالٙ.

حبصم ػهٗ شٓبدح يشبركخ نًذح شٓزٍٚ -2

فٙ رؼهٛى انهغخ االَكهٛشٚخ يٍ يزكش انًظزمجم 

 .انٕاػذ

 يزالجخ ايزحبَبد

 إدار٘ فٙ لظى انذراطبد انؼهٛب

يظؤٔل ٔحذح رذلٛك انٕثبئك ٔصحخ انصذٔر فٙ 

 مانزظجٛ

 يذٚز رظجٛم

 

 . أو تطوير التعؾقمجمال التخصص خلدمة البقئة واجملتؿع  يفثامـا: املشروعات البحثقة  

 انظُخ انُشز يحم أطى انجحث د

  ٔالغ رزثٛخ انُحم فٙ انؼزاق ٔطجم رطٕٚزْب 1
مجلة العلوم االقتصادية 

 بغدادجامعة   -واإلدارية 
8313 



 

 

 

 7من  5الصفحة 

 

8 
انؼزثٙ فٙ ظم اطزشزاف يظزمجم االيٍ انغذائٙ 

 (WTOاالَعًبو انٗ )

مجلة للعلوم االقتصادية 
 2013 جامعة واسط –واالدارية 

0 
صُبػخ انٕلٕد انحٕٛ٘ ٔاَؼكبطٓب ػهٗ رطٕر انمطبع 

 انشراػٙ فٙ انذٔل انُبيٛخ

مجلة العلوم االقتصادية 
 8312 بغدادجامعة   -واإلدارية 

 قانمزٔض انشراػٛخ ٔاالطزثًبر انشراػٙ فٙ انؼزا 2
مجلة العلوم االقتصادية 

 8312 بغدادجامعة   -واإلدارية 

   

 

 

 

 .اهلقئات العؾؿقة احملؾقة والدولقة عضوية  :تادعا 

 و ذفادات التؼدير. اجلوائز كتب الشؽر ، عاذرًا:  

 د
كزبة انشكز أٔ انجبئشح أٔ شٓبدح 

 انزمذٚز
 انظُخ انجٓخ انًبَحخ

 ( 0شكز ٔرمذٚز )ػذد  1
-ٔااللزصبد ارحاإلدػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8332 

 شكز ٔرمذٚز  8
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8337 

 شكز ٔرمذٚز ٔيكبفؤح 0
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8337 

 (8شكز ٔرمذٚز )ػذد  2
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8313 

 (8شكز ٔرمذٚز ٔيكبفؤح )ػذد  5
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8313 

 (2شكز ٔرمذٚز )ػذد  2
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8311 
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 شكز ٔرمذٚز ٔيكبفؤح 7
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8311 

 (8)ػذد  شكز ٔرمذٚز ٔيكبفؤح 2
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8318 

 (2شكز ٔرمذٚز )ػذد  7
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8310 

 (8)ػذد  شكز ٔرمذٚز ٔيكبفؤح 13
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8310 

 (4)ػذد شكز ٔرمذٚز  11
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8312 

 (1)ػذد  شكز ٔرمذٚز ٔيكبفؤح 18
-ٔااللزصبد اإلدارحهٛخ ػًبدح ك

 جبيؼخ ثغذاد
8312 

 (1)ػذد شكز ٔرمذٚز  10
يجهض يحبفظخ ثغذاد/ يكزت 

 رئٛض انًجهض
8312 

 (8)ػذد شكز ٔرمذٚز ٔيكبفؤح  12
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8315 

 (1)ػذد شكز ٔرمذٚز  15
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8315 

 (3)ػذد ٔرمذٚز  شكز 12
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8312 

 (2)ػذد  شكز ٔرمذٚز 17
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8317 

 (1)ػذد شكز ٔرمذٚز ٔيكبفؤح  12
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8317 

 (2)ػذد شكز ٔرمذٚز  17
-صبدٔااللز اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8312 

 (2)ػذد شكز ٔرمذٚز  83
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8317 

 (1)ػذد شكز ٔرمذٚز ٔيكبفؤح  81
-ٔااللزصبد اإلدارحػًبدح كهٛخ 

 جبيؼخ ثغذاد
8317 
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 .أو املرتمجة الؽتب املؤلػة: عشر حادي 

 دـة الـشر أدم الؽتاب ت

 ات .ــثاني عشر :الؾغ 

   ؼزثٛخان .            

 َكهٛشٚخاال .  

 


