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االداسج واالقرصادكهُح  –انجايعح انًسرُصشَح   
Mobile: +9641177714177 

Email: Laith@uomustansiriyah.edu.iq 

 يهخص ذعشَفٍ:

 .31/3/1985انرىنذ: 

 .29/8/2010ذأسَخ انرعٍُُ: 

 يكاٌ انعًم: انجايعح انًسرُصشَح / كهُح االداسج واالقرصاد / قسى االحصاء.

 .انهقة انعهًٍ: يذسس يساعذ

  

 .كهًاخ يخرصشج ونُس فقشاخ يخرصشج اظافح انً تعط انخثشاخ انًهُُح 

 انخ (.…وفقاً الخرصاصٍ فٍ عهىو االحصاء وانًرذاخم يع انعذَذ يٍ انعهىو يُها ) انشَاظُاخ ، وانحاسثاخ ، و ذحهُم انثُاَاخ ، 

 

 :انذساسُح انشهاداخ 

  

 Ph.D. #1: 

 M.Sc. #2:  24/3/2016/ حاصم عهً شهادج انًاجسرُش يٍ جايعح تغذاد / كهُح االداسج واالقرصاد فٍ عهىو االحصاء ترأسَخ. 

 B.Sc. #3:  حاصم عهً شهادج انثكانىسَىس يٍ انجايعح انًسرُصشَح / كهُح االداسج واالقرصاد فٍ عهىو االحصاء ترأسَخ /

30/6/2007. 

 

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 

 #1: ( دَُاس تًىجة األيش انجايعٍ رٌ انعذد 100,000صشف يكافأج قذسها )9/12/2012فٍ  35670. 

  ٍيٍ قثم انسُذ يذَش قسى ظًاٌ انجىدج واألداء انجايعٍ. 27/12/2018شهادج ذقذَشَح ف 

 #2: ( دَُاس تًىجة 75,000صشف يكافأج قذسها )18/7/2022 فٍ 3842 رٌ انعذد انكراب انصادس يٍ كهُح اإلداسج واالقرصاد . 
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 #2:  ُُح أدَاِ:، وكًا يثرقذَش انشكش وانكرة 

 حظاخانًال َخ انكرابسقى وذأس نرسهسما

 عهًٍيعانٍ وصَش انرعهُى انعانٍ وانثحس ان 19/5/2011فٍ  772 .1 

 يعانٍ وصَش انرعهُى انعانٍ وانثحس انعهًٍ 6/5/2020فٍ  208 .2 

 يعانٍ وصَش انرعهُى انعانٍ وانثحس انعهًٍ 11/8/2020فٍ  532 .3 

 يعانٍ وصَش انرعهُى انعانٍ وانثحس انعهًٍ 1/3/2021فٍ  432 .4 

 ش انرعهُى انعانٍ وانثحس انعهًٍيعانٍ وصَ 30/6/2022فٍ  817 .5 

 انسُذ سئُس انجايعح 4/7/2011فٍ  16673 .6 

 حانسُذ سئُس انجايع 20/9/2011فٍ  22599 .7 

 انسُذ سئُس انجايعح 30/10/2011فٍ  27701 .8 

 انسُذ سئُس انجايعح 13/5/2012فٍ  14198 .9 

 انسُذ سئُس انجايعح10/12/2012 فٍ  35910 .10 

 انسُذ سئُس انجايعح17/4/2014 فٍ  11308 .11 

 انسُذ سئُس انجايعح22/5/2016 فٍ  12691 .12 

 انسُذ سئُس انجايعح9/11/2016 فٍ  25275 .13 

 انسُذ سئُس انجايعح13/3/2017 فٍ  7576 .14 

 انسُذ سئُس انجايعح20/1/2021 فٍ  1706 .15 

 انسُذ سئُس انجايعح16/3/2021 فٍ  5660 .16 

 انسُذ سئُس انجايعح10/3/2022 فٍ  186 .17 

 انسُذ سئُس انجايعح9/5/2022 فٍ  10038 .18 

 انسُذ عًُذ كهُح اإلداسج واالقرصاد 14/3/2018فٍ  1530 .19 

 قرصادانسُذ عًُذ كهُح اإلداسج واال 5/11/2019فٍ  6725 .20 

 انسُذ عًُذ كهُح اإلداسج واالقرصاد 9/5/2022فٍ  2690 .21 

 انسُذ عًُذ كهُح اإلداسج واالقرصاد 18/7/2022فٍ  3842 .22 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 الخبرة األكاديميت والتذريس:

 

 #1: ( سُىاخ ، قعُرها فٍ سئاسح انجايعح انًسرُصشَح / قسى انثحس وانرطىَش / شعثح 7/ خثشج فٍ يجال انعًم اإلداسٌ نًذج )

 انشؤوٌ انعهًُح.

 #2: .عًهد وال صند اعًم فٍ يجال انرذسَس حال حصىنٍ عهً شهادج انًاجسرُش / 
 

 انًقشساخ انذساسُح انرٍ ذى ذذسَسها:
 

 انذساساخ انعهُا انذساساخ األونُح

كاا   / برنااج م  جروروفااوكس  وفاا  تطبيقاااا حلحاساا  
ولرة  الد رة و القتصجد / قفم إد رة  ألع ج  /  لدر فاجس 

قفاااام ، وكاااا   6102-6102 ل فااااجلرة للاااااجم  لدر فاااا  

، وورد ، بااور   القتصااجد / برنااج م  جروروفااوكس  وفاا 
 لدر فا   للااجم لدر فجس  لصبجحرة ، و ل فجلرة  بورنس /

6109-6161 . 

 

كااا  ولراااة  الد رة و القتصاااجد / قفااام  بحااا ث حلياتيااااا

-6102 القتصجد /  لدر فاجس  لصابجحرة للااجم  لدر فا  

قفم  ل حجفبة /  لدر فجس  لصبجحرة للااجم  ، وك  6102

/  إد رة  الع اااج قفااام  ، وكااا  6160-6161 لدر فااا  

-6102للاااجم  لدر فاا   و ل فااجلرة  لدر فااجس  لصاابجحرة

قفاام كاا   حألسااالي  حلياياا ، بجإلضااجكة  لااد  ااجدة  6109

للااااجم  )فااانو   /  لدر فاااجس  لصااابجحرة إد رة  الع اااج 

 .6160-6161 لدر ف  

 

ك  ولرة  الد رة و القتصجد / قفم  لالوم  حالحصاءابادئ 
 ل جلرااة و ل صااركرة /  لدر فااجس  لصاابجحرة ، و ل فااجلرة 

قفااام  القتصاااجد / ، وكااا   6102-6102للااااجم  لدر فااا  

 لدر فااااجس  لصاااابجحرة ، و ل فااااجلرة ليعااااو م  لدر فاااارة 

6102-6109  ،6160-6166. 

 

/ قفااام كااا  ولراااة  الد رة و القتصاااجد  حلسااايطال حلي  يااا 
 الحصجء /  لدر فجس  لصبجحرة ، و ل فاجلرة ، و لفانو  

 ، 6160-6161،  6161-6109ليعاااااااو م  لدر فااااااارة 

6160-6166 ، 6166-6163. 

 

كاا  ولرااة  الد رة  SPSS/ برنااج م  بااجياااا حلحاساا    

و القتصاااجد / قفااام  القتصاااجد /  لدر فاااجس  لصااابجحرة ، 

-6160،  6160-6161و ل فاااجلرة ليعاااو م  لدر فااارة 

6166. 

 

كاااا  ولرااااة  الد رة   نااااجام و ايقرااااجس  لبحاااا   لال اااا 
للااجم   لصابجحرة/  لدر فاجس   الحصاجءو القتصجد / قفام 

 6163-6166 لدر ف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األَرساب انًهٍُ او انجًعُاخ:

 

 .ععى فٍ انجًعُح انعشاقُح نهعهىو اإلحصائُح 

 

 انًُشىساخ انعهًُح

 

 (.2/ تحس عذد ) .تحىز عهًُح 

 كرة يؤنفح 

 يقاالخ 

 فصىل. 

 ذطىَش انًهاساخ:

 

 Certifications.  Conferences.    Workshops. 

 .دوسج غشائق ذذسَس 

 دوسج فٍ انثشَا( ٍيج  اإلحصائSPSS.) 

  دوسج ذذسَثُح فٍ انعُاَح تانهغح انعشتُح فٍ ذطىَش انقذساخ انفشدَح نذي يىظفٍ انذونح ) ساليح انهغح انعشتُح ألغشاض انرشفُع

 انىظُفٍ (.

 .انًشاسكح فٍ انعذَذ يٍ ) انُذواخ ، و وسش انعًم ( انعهًُح 


