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  )) والعلمية  ــرة الذاتيــــةالسيــ)) 

 :انًؼهــــٕياخ انشخصٛــــح. 1
 د. َصٛش يحًذ ػضال ــــــــى : ــ االعـــــــــــ

  يتضٔداالرتًاػٛح :  انحانح ـ    ركش ـ انزُـــــــــــــــــظ : 
   يغهى ـ  انذٚاَح :                ػشالٙ:   ٛحـــــــــــــــانزُغـ           
 انصٕٚشج 1191/   7/   1  تاسٚخ ٔيكاٌ انًٛالد : ـ           
 / صٕٚشج انؼشاق /ٔاعظ ٕاٌ: ــــــــــــــــانؼُـ           

 zzaal59@gmail.comalaE.MAIL:            
 (، فٓى ) لشاءج ، كتاتح ، تكهى        االَكهٛضٚح ،    انهغاخ األخشٖ :     انؼشتٛح ـ انهغح األو :            

 يذسط ـ  انهمة انؼهًٙ:  

  اعتار رايؼٙـ  انٕظٛفح انحانٛح:  
 

  :       (األكادًٚٛحالخ ـــــانًؤْانشٓاداخ  انؼهًٛح). 2
 

 انذسرح انؼهًٛح خ
 ) دكتٕساِ ، يارغتٛش ، تكانٕسٕٚط(

 انثهذ انزايؼح انكهٛح 
عُح انحصٕل ػهٗ 

 انًؤْم

اداسج فهغفح فٙ دكتٕساِ   .1

 اػًال 

انذساعاخ انؼهٛا كهٛح 

 ٔانثحج انؼهًٙ 

انغٕداٌ نهؼهٕو 

 ٔانتكُٕنٕرٛا 

 رًٕٓسٚح

 انغٕداٌ 

2013 

 1996 انؼشاق انًغتُصشٚح  االداسج ٔااللتصاد يارغتٛش اداسج االػًال   .2

 1981 انؼشاق تغذاد االداسج ٔااللتصاد تكانٕسٕٚط اداسج اػًال  .3

 

 :انٕظائف انتٙ شغهٓا.  3

 

 انكهٛح/انزايؼح تاسٚخ االنتحاق تٓا انٕظٛفح خ

 نٛثٛا  /انًختاسكهٛح االداسج ٔااللتصاد رايؼح ػًش  2011 -1998  اعتار رايؼٙ 1

 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج –انزايؼح انتمُٛح انٕعطٗ  2/9/2011 اعتار رايؼٙ 2

 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج –انزايؼح انتمُٛح انٕعطٗ  2012/2013 يغؤٔل انشؼثح انؼهًٛح  3

 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج –انزايؼح انتمُٛح انٕعطٗ  2017-2014 سئٛظ لغى تمُٛاخ انًحاعثح  4

 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج –انزايؼح انتمُٛح انٕعطٗ  2018-2017 اعتار رايؼٙ 5

 :(و التخصصية الخبرات االكاديمية) ــشجــــــــــــــــــــــــانخثـــ. 4 

 : ٙانتذسٚظ فٙ انتؼهٛى انؼان 
انًشح انًادج انذساعٛح خ

 نح 
 انغُح انذساعٛح انكهٛح / انًؼٓذ انمغى

1. 1

. 

اداسج /التصاد  انخانخح االداسج انًانٛح 

 /يحاعثح
 2010-1998 االلتصاد/ رايؼح ػًش انًختاس/نٛثٛاكهٛح 

2. 2

. 

اداسج /التصاد  انخاَٛح تحٕث انؼًهٛاخ

 /يحاعثح
 2010-1998 االلتصاد/ رايؼح ػًش انًختاس/نٛثٛاكهٛح 

3. 3

. 

 2010-1998 ػًش انًختاس/نٛثٛاااللتصاد/ رايؼح كهٛح  انغٛاحح انشاتؼح اداسج انتغٕٚك انغٛاحٙ

 2010-1998 االلتصاد/ رايؼح ػًش انًختاس/نٛثٛاكهٛح  اداسج اػًال انشاتؼح االداسج االعتشاتٛزٛح  .4

5. 4

. 

ػهٕو يانٛح  االٔنٗ اداسج انًصاسف

 ٔيصشفٛح
 2010-1998 االلتصاد/ رايؼح ػًش انًختاس/نٛثٛاكهٛح 

 2006-2004 كهٛح انصٛذنح/ رايؼح ػًش انًختاس/نٛثٛا انصٛذنح االٔنٗ اداسجاػًال ٔيحاعثح صٛذالَٛح  .6

 2003-2000 االلتصاد/ رايؼح ػًش انًختاس/نٛثٛاكهٛح  اداسج اػًال انخانخح اإلداس٘ االلتصاد  .7

8. 5

. 

 2002 انًشكض انؼانٙ نهًٍٓ/نٛثٛا انًحاعثح انخاَٙ اداسج انزٕدج انشايهح 

حاَٛح  تحٕث ػًهٛاخ  .9

اداسج 

 اػًال

 2014 كهٛح انكٕخ انزايؼح  اػًالاداسج 

 2014 كهٛح انكٕخ انزايؼح اداسج اػًال أنٗ اداسج اػًال  .10 

11. 7

. 

أنٗ  يثادئ اداسج 

يحاع

 تح  

 2018-2014 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج تمُٛاخ انًحاعثح 

12. 8

. 

حاَٙ  يحاعثح تكانٛف 

يحاع

 تح 

 2013-2011 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج  تمُٛاخ انًحاعثح 
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 :انخثشاخ انؼهًٛح ٔ انتطثٛمٛح 

 
 انغُح انزٓح انًغتفٛذج يهخص انخثشج خ

 2019 انكهٛح انتمُٛح االداسٚح /تغذاد يُالشح سعانح يارغتٛش   .1

 2018 رايؼح انكٕفح /اداسج ٔالتصاد تحكٛى اعتثاَح يارغتٛش )انحٕكًح ٔاالفصاس (  .2

 2018 تمُٙ انصٕٚشج .سئٛظ نزُّ انتشلٛاخ انؼهًٛح   .3

 2018 كهٛح انكٕخ انزايؼح طهثح تكانٕسٕٚط /اداسج اػًال  يُالشح تحٕث تخشد /  .4

 2018 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج َشش يحاضشج انكتشَٔٛح تخصصٛح تاإلداسج   .5

 2017 تمُٙ انصٕٚشج اختثاس يُظًاخ رٕدج انزايؼاخ / ػضٕ  .6

 2018-2011 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج  طهثح انذتهٕواالششاف ٔتمٛى تحٕث تخشد   .7

 2017 رايؼح تغذاد تحكٛى اعتثاَح اطشٔحح دكتٕساِ )اداسج انزٕدج (  .8
 تحكٛى اعتثاَح اطشٔحح دكتٕساِ )رٕدج انتؼهٛى انًؼًاس٘ (  .9

 ) 

 2017 انزايؼح انتكُٕنٕرٛح

 2017-2014 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج سئٛظ انهزُح االيتحاَٛح نمغى تمُٛاخ انًحاعثح   .10

 2013 تمُٙ انصٕٚشج االٚضاس نهًمشساخ انذساعٛح.تصًٛى ٔعائم   .11

 2006 /تُغاص٘نإلداسجانًؼٓذ انٕطُٙ  يحاضش/ تُفٛز تشَايذ / اداسج يخاصٌ   .12

 
 
 

 في مجال التخصص: اإلستشارات 

 
 انغُح انزٓح انًغتفٛذج يهخص االعتشاسج خ

 2018 لغى تمُٛاخ  انًحاعثح اػذاد يغٕدج  دساعح / اعتحذاث دساعاخ ػهٛا  .1

 2018 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج  ) سئٛظ نزُح( 2022-2018تمذٚى ٔسلح ػهًٛح حٕل خطح انتًُٛح انٕطُٛح نهغُٕاخ   .2

 2018 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج  اػذاد دساعح / اعتحذاث لغى تمُٛاخ التصادٚاخ انُفظ ٔانغاص  .3

 2016 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج  حغاب انزذٖٔ االلتصادٚح نهذساعاخ انًغائٛح   .4

 2015 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج  اداسج َذٔج تختص تانثشَايذ  انحكٕيٙ / رًٕٓسٚح انؼشاق  .  .5
 2015 لغى تمُٛاخ انًحاعثح   ٔضغ يؼاٚٛش األعتار األٔل  )  ػضٕ نزُح(  .6

انًشاسكح فٙ انهزُح انمطاػٛح انتمُٛح نهتخصصاخ االداسٚح ٔانًانٛح ٔانًحاعثٛح   .7

 ٔانًؼهٕياتٛح 

 2015 لغى تمُٛاخ انًحاعثح  

8.     

9.     

10.     

    

 
 

 :الخبرات االدارية 

 انغُح انزٓح انًغتفٛذج يهخص انخثشج األداسٚح خ

 2018 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج  / ػضٕنزُح انتذسٚة انصٛفٙ انؼهٛا    .1

 2019-2014 يذاسط لضاء انصٕٚشج  /ػضٕ نزُح انتٕػٛح انًشكضٚح   .2

 2017 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج  / ػضٕانشئٛغٛح نهزشد انغُٕ٘نزُح يطاتمح   .3

 2017 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج  / ػضٕنزُح اَضثاط انطهثح  .4

 2017-2014 انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج تانًؼٓذ / ػضٕنزُح انتؼُٛٛاخ    .5

 2017-2014 لغى تمُٛاخ انًحاعثح   اداسج لغى تمُٛاخ انًحاعثح   .6

انًؼٓذ انتمُٙ يُتغثٙ  اداسج انشؼثح انؼهًٛح   .7

 انصٕٚشج 

2012-2013 

 1993 لغى تمُٛاخ انًحاعثح   ٔانتطٕٚش االداس٘ نهتخطٛظتشَايذ ٔصف انٕظائف / انشكض انمٕيٙ   .8

 
 
 
 



3 

 

 :ٔ ٔسػ انؼًم ٔ انًٕتًشاخ انـذٔساخ.5

 

 خ
 / انٕسشح/ انًؤتًشاعى انذٔسج

 

 االَؼماديكاٌ 
 تاسٚخ اَؼمادْا

 انثهذ انزايؼح انكهٛح

 يحاضش -دٔسج انششكاخ انًغاًْح    1
انًؼٓذ انتمُٙ 

 انصٕٚشج

 انتمُٛح

 انٕعطٗ
 6/9/2018-2 انؼشاق

 يذٚش انثشَايذ -دٔسج اداسج ٔاالداء انٕظٛفٙ   2
انًؼٓذ انتمُٙ 

 انصٕٚشج

 انتمُٛح

 انٕعطٗ
 26/7/2018-22 انؼشاق

 انثحٕث انطالتٛح / ػضٕ نزُح انًُالشح يؤتًش  3
انًؼٓذ انتمُٙ 

 انصٕٚشج

 انتمُٛح

 انٕعطٗ
 9/5/2018-8 انؼشاق

 فٙ ًَٕ انُثاتاخ( األحٛائٛح َذٔج )دٔسج انًخصثاخ   4
انًؼٓذ انتمُٙ 

 انصٕٚشج

 انتمُٛح

 انٕعطٗ
 4/4/2018 انؼشاق

 حضٕس-دٔسج ) انزذٖٔ االلتصادٚح (   5
انًؼٓذ انتمُٙ 

 انصٕٚشج

 انتمُٛح

 انٕعطٗ
 19/4/2018-15 انؼشاق

 حضٕس -دٔسج )انغاليح انهغٕٚح (   6
انًؼٓذ انتمُٙ 

 انصٕٚشج

 انتمُٛح

 انٕعطٗ
 28/2/2018-25 انؼشاق

 ٔسشح ػًم ) اعاعٛاخ انثحج انؼهًٙ (  7
انًؼٓذ انتمُٙ 

 انصٕٚشج

 انتمُٛح

 انٕعطٗ
 8/1/2018-7 انؼشاق

 يذٚش انثشَايذ (Gamtasia Studioدٔسج )  8
يشكض تطٕٚش 

 انًالكاخ

 انتمُٛح

 انٕعطٗ
 4/12/2017 انؼشاق

 يذٚش انثشَايذ –دٔسج )االداسج ٔانتكانٛف(   9
انًؼٓذ انتمُٙ 

 انصٕٚشج

 انتمُٛح

 انٕعطٗ
 2016 انؼشاق

 يذٚش انثشَايذ – انؼًم ( ضغٕط)  دٔسج   10
انًؼٓذ انتمُٙ 

 انصٕٚشج

 انتمُٛح

 انٕعطٗ
 2014 انؼشاق

 )يشاسن( اإلَكهٛضٚحدٔسج انهغح   11
انًؼٓذ انتمُٙ 

 انصٕٚشج

انتمُٛح 

 انٕعطٗ
 2014 انؼشاق

12  
)االداسج انٛاتاَٛح ٔيزاالخ  حهمح َماشٛح 

 اداسج انحهمح -االعتفادج(

انًؼٓذ انتمُٙ 

 انصٕٚشج

انتمُٛح 

 انٕعطٗ
 2013 انؼشاق

 

 :انًُزضج انًُشٕسج ٔ انتٙ فٙ االَـزــــــــــاصٔ انذساعاخ انثـحٕث .6

 

 ػُٕاٌ انثحج/ انذساعح خ
يفشد / 

 يشتشن
 انُششيزهح 

1. 
انًصشفٛح  انًُشآخفٙ  تاألْذاففاػهٛح تطثٛك االداسج 

 انؼشالٛح
 يفشد

دٔنح االياساخ  -يزهح افاق التصادٚح

 -( 90انؼذد )23اتٕ ظثٙ يزهذ  -انؼشتٛح 

2002 (90/ )2002 

2. 
 فٙ االنكتشَٔٛح تانصٛشفح ٔػاللتّ انثشش٘ انًال سأط

 يصشفٙ فٙ تطثٛمٛح دساعح/ انؼشالٛح حانًصاسف انتزاسٚ

 انصٕٚشج فشع ذانشافذٍٚ ٔانششٛ

 يشتشن

 ٔلائغ انًؤتًش انؼهًٙ انتخصصٙ انشاتغ

 يٍ نهًذج نهكهٛح انتمُٛح اإلداسٚح تغذاد

28 - 29 / 11 / 201 

3. 

Economic Activities Affecting Iraqi Gross 

Domestic Product 
 يشتشن

International Journal of 

Scientific Engineering and 

Technology Research lssn 

2319-8883 voi.07 lssue.ol 

Ganuary-2018 Pages:0023-

0027 
4. The impact of public spending on the 

development of innovation in educational 

institutions 

 Al Kut Journal of Economics يشتشن

Administrative Sciences / ISSN: 

1999 -558x / Issue: 30 - 2018 
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 : ـاساخـــــــــــــــــــــــــانًٓـــ.7
 

  اعتخذاو انحاعٕب تكفاءج تشَايذExcel  ،WinWord   ، Power Point    Internet، Microsoft   

  office  document imaging scanning  

 تشَايذ اعتخذاوTora   , Spss  -   

  1992رايؼح تغذاد / انؼشاق  –كهٛح انهغاخ  –شٓادج انكفاءج فٙ انهغح االَكهٛضٚح.  

 

 

 :ـاخـــــــــــــــــــــــــانٕٓاٚــــ.8

 

 رًغ انكتة 

 انشٚاضح 

 انشعى 

 انضساػح 

 

 

 :اخــــــــــانزًؼٛاخ ٔ انُمات.  9

 

  يًخم رًؼٛح اداسج االػًال انؼهًٛح انؼشالٛح / انًؼٓذ انتمُٙ انصٕٚشج 

  انؼشالٍٛٛ / ٔاعظ ٍاألكادًٚٛٛػضٕ َماتح 

 ػضٕ َماتح انًؼهًٍٛ / انصٕٚشج 

 

 

 

 :االخـــــــــــــــشٖ.10

 

  انثقافي في شكز وذقذيز نمشاركح في اعذاد واقامح معزض كراب في انمعهذ انرقني انصىيزج تانرعاون مع انثيد

 2019/ /2015انصىيزج

  مسرمزج 2018-2011ذذريس انمقزراخ انذراسيح / ساعاخ اضافيح ذشيذ عه اننصاب منذ 

 االشرزاك مع انشمالء وانطهثح في اننشاطاخ انالصفيح انثقافيح رئيس انهجنح انثقافيح تانعهذ انرقني انصىيزج و

 .وانذينيح وانفنيح وانعهميح

  شكز وشهاداخ ذقذيز عذيذج مه عمذاء انمعاهذ وانكهياخ ورئيس انجامعح ومه انخارج حاس انرذريسي عهى كرة

 .2019-1998خالل األعىاو :  انمؤسسح انرعهيميح داخم وخارج انعزاق
 

 

 

 

 


