
 انًعهٕياخ

 انًعهٕياخ انشخصٛح

 طزاد صادق انٓٛذ َفأِ انزتٛعٙ  االطى انخالحٙ ٔانهمة

 

 1979\1\1  انًٕانٛذ

 انثصزج   يحم انتٕنذ

 عزالٙ  انزُظٛح

 يتشٔد  انحانح انشٔرٛح

 2  عذد األطفال

 دٔر انُفظ\انثصزج   انعُٕاٌ

  sajjadalhaed@sa-uc.edu.iq انثزٚذ االنكتزَٔٙ

 07703189590  تهفٌٕ

 يذرص  انهمة انعهًٙ

 تصادٚحلدكتٕراِ عهٕو أ  انشٓادج

 2011\10\2  تارٚخ انتعٍٛ فٙ انكهٛح

 ألتصاد  االختصاص انعاو

 لتصاد َفظ ٔطٛاطاخ َمذٚح    أ  االختصاص انذلٛك

 ألتصاد َفظ ٔطٛاطاخ َمذٚح  االختصاص انحانٙ

 انشٓاداخ ٔاالنماب انعهًٛح

 انثهذ انزايعح عُٕاٌ انزطانح / االطزٔحح تارٚخٓا انشٓادج

 2019\3\25  انذكتٕراِ
انعاللح تٍٛ أطعار صزف انذٔالرأياو انٕٛرٔ ٔأطعار  

 2016-1999انُفظ انعانًٛح نهًذج 
 انعزاق  انثصزج 

 انعزاق  انثصزج  االطتخًار فٙ صُاعح تكزٚز انُفظ فٙ انعزاق  2011\7\31  انًارظتٛز

 انًٓاراخ

 انثزايذ االحصائٛح ٔانمٛاطٛح \انحاطٕب  انًٓاراخ

 رٛذ رذا  انهغح انعزتٛح

 رٛذ  انهغح االَكهٛشٚح

 الٕٚرذ نغاخ اخزٖ

 انذٔراخ انتذرٚثٛح

 انذٔرجتارٚخ  يذج انذٔرج يكاٌ انذٔرج اطى انذٔرج

 67انذٔرج انتطٕٚزٚح  

 نهتزلٛاخ انعهًٛح

يزكش تطٕٚز طزائك  

انتذرٚض ٔانتذرٚة 

 رايعح انثصزج\انزايعٙ

 2011\10\13-9  أرتعح أٚاو 

 2012\9\8-3  طتح أٚاو  تزكٛا\أَمزج  طزائك تذرٚض 

 2020\3\4-2  حالحح أٚاو Online  تًُٛح تشزٚح 

 االدارٚح انًُاصة

 انٗ انفتزج يٍ انفتزج يٍ انٕظٛفح انحانٛح(انٕظٛفح )تثذأ 

2020\12\6  2011\10\2  كهٛح شظ انعزب\تذرٚظٙ فٙ لظى انمإٌَ    

2022\10\1  2020\12\6  كهٛح شظ انعزب\رئٛض لظى انًحاطثح ٔكانح    



 انُشاط انثحخٙ

2016-1999انعانًٛح نهًذجأختثار انعاللح تٍٛ أطعار صزف انذٔالر االيزٚكٙ أياو انٕٛرٔ ٔأطعار انُفظ -1  

2016-1999انثهذاٌ انُفطٛح نهًذج  تعط ر انصزف ٔأطعار انُفظ انعانًٛح فٙأحز انعاللح تٍٛ أطعا-2  

 

 انُشاطاخ انخمافٛح ) انًشاركاخ فٙ انًؤتًزاخ ٔانُذٔاخ ٔغٛزْا(

 يكاَّ ٔسياَّ اطى انُشاط

انعزالٛحأحز تغٛزاخ أطعار انُفظ فٙ انًٕاسَح انعايح نهذٔنح  2015-كإٌَ االٔل \كهٛح االدارج ٔااللتصاد رايعح انثصزج    

2016-شثاط\كهٛح االدارج ٔااللتصاد رايعح انثصزج  انظٛاطح انُمذٚح ٔدٔرْا فٙ االطتمزار االلتصاد٘  

2018-َٛظاٌ\كهٛح االدارج ٔااللتصاد رايعح انثصزج  االيٍ انًائٙ فٙ انذٔنح انعزالٛح  

انٕٛو انعانًٙ نهغح انعزتٛح أحتفانٛح 2019كإٌَ االٔل  -18\كهٛح شظ انعزب انزايعح    

 Online َذِٔ حٕارٚح حٕل يثادرج انحشاو ٔانطزٚك انصُٛٛح

 

 انذراطٛح ٕاخنهظُ حانزٕائش ٔكتة انشكز ٔانشٓاداخ انتمذٚزٚ

 طثة انًُح انزٓح انًاَحح تارٚخٓا انشٓادج

 انعًم فٙ عضٕٚح انهزُح انًزكشٚح كهٛح شظ انعزب انزايعحعًادج  2022\1\24 شكز ٔتمذٚز

 عًادج كهٛح شظ انعزب انزايعح 2022\1\12 شكز ٔتمذٚز
انعًم كزئٛض نزُح يتاتعح أعًال 

صٛاَح ٔتطٕٚز انكهٛح ٔتشٍٚٛ حذائك 

 انكهٛح

 انعًم فٙ انهزاٌ االيتحاَٛح عًادج كهٛح شظ انعزب انزايعح 2012\11\12 شكز ٔتمذٚز

 انًشاركح فٙ يعزض انكتاب انمإََٙ عًادج كهٛح شظ انعزب انزايعح 2016\4\4 ٔتمذٚزشكز 

 انًشاركح فٙ انهزاٌ االيتحاَٛح عًادج كهٛح شظ انعزب انزايعح 2018\12\3 شكز ٔتمذٚز

 2011\10\14 شٓادج تمذٚزٚح
يزكش تطٕٚز طزائك انتذرٚض فٙ 

 رايعح انثصزج
 67انًشاركح فٙ دٔرج 

 

 انتذرٚظٛحانخثزاخ 

 انًزحهح انذراطٛح اطى انًاد انتٙ درطتٓا

لإٌَ\انخاَٛح  عهى انًانٛح انعايح ٔانتشزٚع انًانٙ  

لإٌَ\أٔنٗ  حمٕق االَظاٌ ٔانذًٚمزاطٛح  

لإٌَ\حانخح  طزق ٔيُاْذ  انثحج انعهًٙ  

لإٌَ\أٔنٗ  يثادئ عهى االلتصاد  

أدارج أعًال\أٔنٗ يثادئ عهى االلتصاد  

عهى االلتصاديثادئ  يحاطثح\أٔنٗ    



 

 انهزاٌ

 انًزحهح انذراطٛح انهزُحاطى 

 نزُح أطتحذاث ألظاو عهًٛح

 
 عاو

 نزُح يماتهح يتمذيٍٛ نهتعٍٛٛ كتذرٚظٍٛٛ فٙ كهٛح شظ انعزب انزايعح
 عاو

 عاو نزُح تُفٛذ يثاَٙ رايعٛح فٙ كهٛح شظ انعز انزايعح

 عاو نزُح أعذاد يخططاخ لاعاخ دراطٛح

 عاو نزُح أعذاد تصايٛى نًمع انكهٛح انزذٚذ

 عاو نزُح يتاتعح تُفٛذ تطٕٚز انكهٛح

 عاو نزُح تحمك يٍ أطثاب انخطأ فٙ يٕلف أحذ انطهثح

 عاو نزُاٌ أيتحاَٛح يتعذدج

 نزاٌ تحمٛمٛح يتعذدج
 عاو

 

 و.د طزاد صادق انٓٛذ


