
ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 

د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 
 ٢٠١٧- ٢٠١٨

س�غث ا�ضطغئس�غث ا�ضطغئس�غث ا�ضطغئ

  س�غث ا�ضطغئ   س�غث ا�ضطغئ 

لمؤھالت العلمیةلمؤھالت العلمیةا

المناصب االداریةالمناصب االداریة

الخبرات الخبرات 

  س�غث ا�ضطغئ 
                       اقجا�ذ الدكتور طغبط ا�سغئغ اج��سغض

لمؤھالت العلمیةا
Ÿ

دكتوراه  فلسفة في االقتصاد الجامعة المستنصریة / كلیة االدارة واالقتصاد Ÿ
 قسم االقتصاد للفترة  ٢٠٠١-٢٠٠٥ .

ماجستیر في االقتصاد في الجامعة المستنصریة  كلیة  االدارة  واالقتصاد  Ÿ
 قسم االقتصاد للفترة ١٩٩٧-١٩٩٩ .

بكالوریوس اقتصاد/ الجامعة المستنصریة / قسم االقتصاد للفترة ١٩٩١- ١٩٩٦ .  Ÿ

المناصب االداریة
Ÿ

امین مجلس كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة واسط ٢٠٠٤.  Ÿ

معاون عمید كلیة االدارة واالقتصـــاد للشـــؤون العلمیة / كلیة االدارة واالقتصــــاد /جامعة واسط  Ÿ

.٢٠٠٦

عمید كلیة االدارة واالقتصاد / وكالة ٢٠١٧ .  Ÿ

Ÿ رئیس قسم العلوم  المالیة والمصرفیة كلیة االدارة واالقتصاد الجامعة المستنصریة ٢٠١٤ .

الخبرات 
Ÿ التدریس في الدراسات االولیة لمواد مبادىء االقتصـــاد والحســـابات القومیة والنظم االقتصـــادیة  

والمالیة العامة والسیاسات المالیة .
Ÿ التدریس في الدراسات العلیا الدكتوراه والماجســـــتیر والدبلوم في اقســــــام االقتصــــــاد والمالیة 

والمصرفیة والمحاسبة وادارة االعمال لمواد المالیة العامة والتحلیل االقتصادي.
Ÿ المساھمة في العدید من المؤتمرات المحلیة والدولیة . 





ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 

د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 
 ٢٠١٧- ٢٠١٨

طس�ون ا�س�غث �طحآون اقدارغئطس�ون ا�س�غث �طحآون اقدارغئطس�ون ا�س�غث �طحآون اقدارغئ

      معاون ا�س�غـث  �طحـآون  اقدارغـئ         معاون ا�س�غـث  �طحـآون  اقدارغـئ   
الدكتـورسمیر عبد الصاحب یارهالدكتـورسمیر عبد الصاحب یاره    

المؤھالت العلمیةالمؤھالت العلمیة

  المناصب االداریةالمناصب االداریة

الخبرات الخبرات 

      معاون ا�س�غـث  �طحـآون  اقدارغـئ   
الدكتـورسمیر عبد الصاحب یاره  

المؤھالت العلمیة

Ÿ دكتوراه في ادارة االعمال  / الجامعة المستنصریة/ كلیة اإلدارة واإلقتصاد  ٢٠١٦.

Ÿ ماجستیر في ادارة االعمال / الجامعة المستنصریة/ كلیة اإلدارة واإلقتصاد ٢٠١٠ .

Ÿ بكالوریوس في ادارة االعمال/ الجامعة المستنصریة/ كلیة اإلدارة واإلقتصاد/ ١٩٩١. 

 المناصب االداریة

 معاون العمید للشؤون االداریة لكلیة االدارة واالقتصاد ٢٠١٦ والى حد االن .

الخبرات 
عضو ھیئة تدریسیة في كلیة االدارة واالقتصاد / قسم العلوم المالیة والمصرفیة منذ ٢٠١٠ . Ÿ

القاء المحاضرات على طلبة الكلیة العسكریة ٢٠١١. Ÿ

اقامة عدد من الدورات التدریبیة في مختلف الوزارات . Ÿ

. Bip الحصول على شھادة (بدرجة استشاري ) من منظمة Ÿ

حاصل على درع المنظمة Bip عام ٢٠١٤ . Ÿ

عدد البحوث المنشورة ٨ بحوث . Ÿ





ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 

د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 
 ٢٠١٧- ٢٠١٨

طس�ون ا�س�غث �طحآون ا�سط�غئطس�ون ا�س�غث �طحآون ا�سط�غئطس�ون ا�س�غث �طحآون ا�سط�غئ

       طسـ�ون ا�س�غـث  �طحـآون  ا�سط�غئ        طسـ�ون ا�س�غـث  �طحـآون  ا�سط�غئ 

      ا�ثضاعرة زع�ة ت�ظ سطغعي      ا�ثضاعرة زع�ة ت�ظ سطغعي      
    

المؤھالت العلمیةالمؤھالت العلمیة

  المناصب االداریةالمناصب االداریة

الخبراتالخبرات  
¶¶ تدریسي في الدراسات االولیة/ الجامعة المستنصریة /كلیة االدارة واالقتصاد قسم المحاسبة منذ  تدریسي في الدراسات االولیة/ الجامعة المستنصریة /كلیة االدارة واالقتصاد قسم المحاسبة منذ 

االن. االن.عام  ١٩٩٣ ولحد   عام  ١٩٩٣ ولحد
في قسم المحاسبة . في قسم المحاسبة .تدریسیة في الدراسات العلیا ¶  تدریسیة في الدراسات العلیا

       طسـ�ون ا�س�غـث  �طحـآون  ا�سط�غئ 
                 

      ا�ثضاعرة زع�ة ت�ظ سطغعي   
  

المؤھالت العلمیة
دكتوراه  فلسفة في علوم المحاسبة /الجامعة المستنصریة عام ٢٠٠٣ .  ¶

ماجستیر في علوم المحاسبة/ جامعة بغداد عام ١٩٩٣ . ¶
بكلوریوس في علوم المحاسبة /الجامعة المستنصریة عام ١٩٨٧ .  ¶

 المناصب االداریة
مقرر الدراسات االولیة /قسم المحاسبة عام ٢٠٠٠ .  ¶

¶ مقرر الدراسات العلیا / قسم المحاسبة عام ٢٠٣ .
امین مجلس كلیة االدارة واالقتصاد عام ٢٠١٢ . ¶
مدیر تحریر مجلة االدارة واالقتصاد عام ٢٠١٥ . ¶

معاون العمید للشؤون العلمیة والدراسات العلیا  ٢٠١٧ . ¶

الخبرات 
¶ تدریسي في الدراسات االولیة/ الجامعة المستنصریة /كلیة االدارة واالقتصاد قسم المحاسبة منذ 

االن.  عام  ١٩٩٣ ولحد
في قسم المحاسبة . ¶ تدریسیة في الدراسات العلیا

عضو لجنة علمیة في قسم المحاسبة منذ عام ٢٠١٧ ولحد االن. ¶
عضو اللجان االمتحانیة منذ سنة ١٩٩٣ ولحد االن . ¶

¶ نشر العدید من البحوث في المجالت العلمیة . 





ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 

د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 
 ٢٠١٧- ٢٠١٨

طس�ون ا�س�غث �حآون ا��طئئطس�ون ا�س�غث �حآون ا��طئئطس�ون ا�س�غث �حآون ا��طئئ

    طسـ�ون ا�س�غـث  �حآون ا��طئئ وا�ا�ةغض  طسـ�ون ا�س�غـث  �حآون ا��طئئ وا�ا�ةغض  

  ا�ثضاعر ات�ث ع�دي جط��نا�ثضاعر ات�ث ع�دي جط��ن

    

المؤھالت العلمیةالمؤھالت العلمیة  

  المناصب االداریةالمناصب االداریة

الخبرات الخبرات 
تدریسي  في قسم االقتصاد.تدریسي  في قسم االقتصاد. ¬¬

ا الشراف على بحوث طلبة المرحلة  الرابعة في قسم االقتصاد .  ¬¬
ا لمشاركة في اللجان االمتحانیة للدراسات العلیا والدراسات االولیة .  ¬¬

¬¬ . الحصول على العدید من كتب الشكر والتقدیر ( ١٦)
نشر  عدد من البحوث عدد( ٣).  ¬¬

¬¬  المشاركة في ورشة عمل عن الموازنة العامة . 

  طسـ�ون ا�س�غـث  �حآون ا��طئئ وا�ا�ةغض  

 ا�ثضاعر ات�ث ع�دي جط��ن

  

المؤھالت العلمیة  
علوم االقتصاد في  /الجامعة المستنصریة عام  ٢٠١٢. N  دكتوراه في

ماجستیرفي علوم االقتصاد /الجامعة المستنصریة عام  ٢٠٠٤. N
بكلوریوس في علوم االقتصاد / جامعة بغداد عام  ٢٠٠٠. N

 المناصب االداریة
¬ معاون العمید لشؤون الطلبة في كلیة االدارة واالقتصاد ٢٠١٦/٣/١.

مقرر الدراسات االولیة ( صباحي - مسائي ) في قسم االقتصاد ٢٠٠٥-٢٠٠٩ .  ¬

الخبرات 
تدریسي  في قسم االقتصاد. ¬

ا الشراف على بحوث طلبة المرحلة  الرابعة في قسم االقتصاد .  ¬
ا لمشاركة في اللجان االمتحانیة للدراسات العلیا والدراسات االولیة .  ¬

¬ . الحصول على العدید من كتب الشكر والتقدیر ( ١٦)
نشر  عدد من البحوث عدد( ٣).  ¬

¬ المشاركة في ورشة عمل عن الموازنة العامة . 





ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 

د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 
 ٢٠١٧- ٢٠١٨

اطغظ طةطج ضطغئاطغظ طةطج ضطغئاطغظ طةطج ضطغئ

  أمین طةطج ا�ضطغئ     أمین طةطج ا�ضطغئ   

          

  أمین طةطج ا�ضطغئ   

    الدكتورة ظشط سطغ ��جط   

     

المؤھالت العلمیة  
µ دكتوراه في ادارة االعمال والتسویق/ الجامعة المستنصریة / كلیة االدارة واالقتصـاد ٢٠١٣ 

.

µ ماجستیر في ادارة االعمال الجامعة المستنصریة / كلیة االدارة واالقتصاد عام ٢٠٠٥ .

µ بكلوریوس في ادارة االعمال / جامعة الموصل / كلیة االدارة واالقتصــــــاد /  للعام الدراسي ١٩٨٩- 

.  ١٩٩٠

المناصب االداریة
µ مقرر في قسم ادارة االعمال للعام ٢٠١٣-٢٠١٥ .

امین مجلس كلیة ٢٠١٧ ولحد االن . µ

الخبرات  
µ تدریسیة في الدراسات االولیة في الجامعة المستنصریة / كلیة االدارة واالقتصـاد /  قسـم ادارة االعمال 

منذ عام ٢٠٠٣ ولحد االن.
µ تدریسیة للدراسات العلیا ماجستیر في الجامعة المستنصریة / قسم ادارة االعمال العوام متفرقة.

µ عدد البحوث المنشورة (١٤) بحثاً.
حصلت على (٣٠) كتاب شكر وتقدیر. µ

µ مقیم للعدید من البحوث العلمیة المنشورة في مجلة كلیة االدارة واالقتصاد، مقیم سري لالطاریح ،





ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 

د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 
 ٢٠١٧- ٢٠١٨

ا�ا�صغ�ت ا�سط�غئ ا�ا�صغ�ت ا�سط�غئ ا�ا�صغ�ت ا�سط�غئ 

الترقیات العلمیة    الترقیات العلمیة                                         

  المؤھالت العلمیة  المؤھالت العلمیة  

المناصب االداریةالمناصب االداریة

  
الخبرات الخبرات 

الترقیات العلمیة                                         

   ا�ثضاعرة ج��ح طآغث طت�عد ا��ع��    

 المؤھالت العلمیة  

}  .دكتوراه في ادارة االعمال / الجامعة المستنصریة /كلیة االدارة واالقتصاد ٢٠١٤

  . ٠١٢٠ ماجستیر في ادارة االعمال  / الجامعة المستنصریة /كلیة االدارة واالقتصاد  {
} بكلوریوس في ادارة االعمال / الجامعة المستنصریة / كلیة االدارة  واالقتصاد ١٩٩٩.

المناصب االداریة

} مسؤولة وحدة االرشاد التربوي للعام ٢٠١٣-٢٠١٤ .
امین مجلس الكلیة من ٢٠١٥-٢٠١٧ . {

مدیر الترقیات العلمیة من ٢٠١٧ ولغایة االن . {
 

الخبرات 
عضـو ھیئة تدریسـیة في قســم ادارة االعمال/كلیة االدارة واالقتصــاد/الجامعة المســتنصــریة منذ عام  {

 ٢٠٠٢ ولغایة االن .
تدریس واشراف على طلبة الدراسات العلیا (الماجستیر والدكتوراه) منذ عام ٢٠١٤ ولغایة االن   {

} الحصول على اكثر من ٢٥ كتاب شكر وتقدیر.

} .  الحصول على العدید من الشھادات التقدیریة





ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 

د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 
 ٢٠١٧- ٢٠١٨

ا�ئت� و ا�ا�عغ�ا�ئت� و ا�ا�عغ�ا�ئت� و ا�ا�عغ�

    ا�ئت� وا�ا�عغ�     ا�ئت� وا�ا�عغ�     
      الدكتور عبد الكاظم محسن كوین      الدكتور عبد الكاظم محسن كوین        

  المؤھالت العلمیة  المؤھالت العلمیة  

المناصب االداریةالمناصب االداریة

  
الخبرات الخبرات 

    ا�ئت� وا�ا�عغ�     
      الدكتور عبد الكاظم محسن كوین    

 المؤھالت العلمیة  

٢٠١ ٣ .دكتوراه في ادارة االعمال / الجامعة المستنصریة /كلیة االدارة واالقتصاد   {
   .١٩٩٩ ماجستیر في ادارة االعمال  / الجامعة المستنصریة /كلیة االدارة واالقتصاد {
} بكلوریوس في ادارة االعمال / الجامعة المستنصریة / كلیة االدارة  واالقتصاد ١٩٨٩.

المناصب االداریة

مقرر قسم ادارة االعمال في كلیة االدارة واالقتصاد ٢٠١٤-٢٠١٥. {

مقرر العلوم المالیة والمصرفیة في كلیة العلوم التجاریة جامعة إب في دولة الیمن ٢٠٠٠-٢٠٠٥  . {

مسؤول شعبة البحث والتطویر في كلیة االدارة واالقتصاد ٢٠١٥-٢٠١٨ . {

 
الخبرات 

} عضو ھیئة تدریسي في جامعة اب كلیة العلوم التجاریة ٢٠٠٠-٢٠٠٥ .
} عضو ھیئة تدریسي في الجامعة المستنصریة كلیة االدارة واالقتصاد .

} نشر العدید من البحوث في المجالت االكادیمیة .
} المشاركة في عدد من المؤتمرات العلمیة .  





ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 

٢٠١٧- ٢٠١٨ د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 
حسئئ ���ن ا�ةعدة و �صغغط اقداءحسئئ ���ن ا�ةعدة و �صغغط اقداءحسئئ ���ن ا�ةعدة و �صغغط اقداء

         حسئئ ���ن ا�ةعدة و�صغغط اقداء     حسئئ ���ن ا�ةعدة و�صغغط اقداء     

�ظغ�ن �ظغ�ن      ا�ثضاعرة طضغئ ض�غثي           ا�ثضاعرة طضغئ ض�غثي

المؤھالت العلمیة المؤھالت العلمیة 

  المناصب االداریةالمناصب االداریة

الخبراتالخبرات 

         حسئئ ���ن ا�ةعدة و�صغغط اقداء     

�ظغ�ن         ا�ثضاعرة طضغئ ض�غثي

المؤھالت العلمیة 
O  شھادة الدكتوراه في ادارة االعمال ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٥.

O شھادة الماجستیر في ادارة االعمال ٢٧/ ١١/ ٢٠١٢  .
O شھادة البكالوریوس في ادارة االعمال.

 المناصب االداریة
 مسؤولة شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي.

الخبرات 
عضو ھیئة تدریسیة في قسم ادارة االعمال/ كلیة االدارة واالقتصاد/ الجامعة  O

المستنصریة.
تقییم العدید من البحوث العلمي. O

المشاركة في اللجان االمتحانیة للدراسات  االولیة والعلیا. O
O االشراف على بحوث تخرج طلبة الدراسات االولیة.

O نشر عدد من البحوث في المجالت االكادیمیة.





ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ ا�ة�طسئ ا���اظخ�غئ 

د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د د�غض ضطغئ اقدارة واقصاخ�د 
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