
 االستمارة العلمية العضاء الهيئة التدريسية في جامعة النهرين

 

 أحمد شاكر محمود حسن -االسم الرباعي : -1

 

     اقتصاديات األعمال -الكلية :    النهرين -الجامعة : وزارة التعليم العالي -مكان العمل الحالي : -2

 اقتصاديات االستثمار -القسم:

 

 

 07709678468 -رقم الهاتف :   ahmedshaker65@yahoo.com -وسائل االتصال : -3

 

 سنة11 -عدد سنوات الخدمة في وزارة التعليم العالي : -4

 

 

 -الشهادات الحاصل عليها وتواريخ الحصول عليها : -5

البلد المانح  الشهادة الحاصل عليها  ت
 للشهادة 

الجامعة المانحة 
 للشهادة 

تاريخ الحصول على 
 الشهادة 

 1987 الموصل العراق بكالوريوس اقتصاد 1

 2003 بغداد العراق ماجستير اقتصاد 2

 2011 المستنصرية العراق دكتوراه اقتصاد 3

 

 -تأريخ الحصول عليه:                                                 مدرس -اللقب العلمي : -6

5/4/2011 

 

اقتصاد  -االختصاص الدقيق :                                           اقتصاد  -االختصاص العام : -7

 كمي 

 

عدد رسائل الماجستير                            -عدد اطاريح الدكتوراه او البورد التي اشرف عليها : -8

   التي اشرف عليها 

 

  -عدد البحوث المنشورة : -9

اسم المجلة المنشور بها  عنوان البحث  ت

 حث الب

 سنة النشر 

    

     

  -عدد اللجان الوزارية و الجامعية العلمية المشترك بها : -10

 رقم و تأريخ امر تشكيل اللجنة  اسم اللجنة الوزارية او الجامعية المشترك بها  ت

لجنة مراجعة قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة  1

 في كلية اقتصاديات االعمال2015المالية 

 25/1/2015بال في 

لجنة تدقيق درجات السجل األساس في كلية اقتصاديات  2
 األعمال

في  1857ق ع /
30/10/2012 

 -2015  2015اللجان االمتحانية لالعوام الدراسية من عام  

    



 -عدد العضويات في الجمعيات العلمية : -11

 تأريخ االنتساب الى الجمعية  اسم الجمعية التي انتسب اليها  ت

   

 

 -عدد العضويات في هيئات التحرير و الهيئات االستشارية في المجالت العلمية : -12

نوع العضوية ) هيئة تحرير ، هيئة  اسم المجلة العلمية ت

 استشارية( 

تأريخ الحصول 

 العضوية 

    

 

  -عدد المشاركات في المؤتمرات و الندوات العلمية وورش العمل:-13    

         

 -عدد الدورات التدريبية التي شارك بها :-14

 تأريخ انعقاد الدورة  مكان اقامة الدورة  بهاعنوان الدورة التي شارك  ت

وزارة المالية/مركز التدريب  دورة تقيم كفاءة األداء 1
 المالي والمحاسبي

2013 

دورة تقويم كفاءة األداء  2

 االقتصادي

وزارة المالية/مركز التدريب 

 المالي والمحاسبي

2014 

في  11/5072قص  كلية المأمون الجامعة WIN QSBتطبيقات برنامج  3
29/6/2005 

نمذجة القرارات االدارية  4

باستخدام أساليب بحوث 
 العمليات

 3/1/2006في  17/5ص ق كلية المأمون الجامعة

 

  -عدد الكتب المؤلفة و المترجمة : -15

عنوان الكتاب المؤلف او  ت
 المترجم

نوع الكتاب ) منهجي ، مساعد ، 
 اخرى( 

 سنة التأليف 

    

 

  -عدد براءات االختراع المنجزة:-16

     

  -عدد الجوائز الحاصل عليها : -17

 تأريخ الحصول على الجائزة  المانحة للجائزةالجهة  اسم الجائزة الحاصل عليها  ت

الندوة او ورشة عنوان المؤتمر او  ت
 العمل التي شارك بها

نوع النشاط ) محلي ، عربي 
 ، دولي(

 نوع المشاركة

 حضور فقط  مشاركة ببحث

متطلبات سوق العمل من التخصصات االدارية  1
 واالقتصادية

  مشاركة ببحث محلي

عنوان براءة االختراع  ت
 المنجزة

نوع براءة االختراع       
) محلية ، عربية، 

  عالمية (

الجهة المانحة لبراءة 
 االختراع

رقم وتأريخ براءة 
 االختراع 

     



    

 

  -المناصب االدارية التي تسنمها : -18

 الى  –مدة البقاء في المنصب من  المنصب االداري الذي تسنمه  ت

 2014منذ عام  امين مجلس الكلية 1

 

  -عدد كتب الشكر و التقدير الحاصل عليها : -19

 رقم و تأريخ كتاب الشكر و التقدير  التقديرالجهة المانحة لكتاب الشكر و  ت

 20/5/2015بال في  كلية اقتصاديات األعمال /جامعة النهرين 1

 4/5/2014في  2267د/ رئيس الجامعة المستنصرية 2

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/رئيس جهاز  3

 االشراف والتقويم

 19/12/2010في  6254ج ت/

 3/9/2013في  1953ق ع/ األعمال/جامعة النهرينكلية اقتصاديات  4

 8/1/2013في  5العدد  وزارة المالية/ مركز التدريب المالي والمحاسبي 5

  كلية االدارة واالقتصاد /الجامعة المستنصرية 6

  كلية االدارة واالقتصاد /الجامعة المستنصرية 7

  كلية االدارة واالقتصاد /الجامعة المستنصرية 8

  كلية االدارة واالقتصاد /الجامعة المستنصرية 9

  كلية االدارة واالقتصاد /الجامعة المستنصرية 10

  كلية االدارة واالقتصاد /الجامعة المستنصرية 11
 


