السرية الذاتية
املعلومات الشخصية :
االسم الكامل أ .م  .د صادق زوير جلالج السعيدي
 - 1965 / 2 /2الناصرية

اتريخ ومكان امليالد :
الداينة  :مسلم

Email: dr.sadq@Yahoo.com
Gmail: sadqzwer88@gmail.com

املؤهالت العلمية :
املعهد  /اجلامعة

الشهادة العلمية

املدينة  /الدولة

اتريخ التخرج

االختصاص

جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد

بكالوريوس

العراق  /بغداد

ختطيط وتنمية

1988-1987

جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد

ماجستري

العراق  /بغداد

اقتصاد

2006 / 4 / 4

جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد

دكتوراه

العراق  /بغداد

قياس اقتصادي

2011 /10/18

األلقاب العلمية :
اللقب العلمي

إىل اتريخ

من اتريخ

مدرس مساعد

2006 / 6 / 8

2011 / 10 / 31

مدرس

2011 / 10 / 31

2015 / 1 / 7

أستاذ مساعد

2015 / 1 / 7

حىت اآلن

التاريخ الوظيفي :
من اتريخ

إىل اتريخ

مكان العمل
جامعة ذي قار  /مركز أحباث االهوار

ابحث اقتصادي

2006 / 6 /8

2008 /11/18

جامعة ذي قار  /كلية اإلدارة واالقتصاد /الرفاعي

رئيس قسم اإلدارة العامة

2011 /11/3

2012 /5/10

جامعة ذي قار  /كلية اإلدارة واالقتصاد

رئيس قسم العلوم املالية واملصرفية

2012 / 9 / 3

2014 / 3 /12

رئيس القسم االقتصادي

2014 /6/10

جامعة ذي قار  /كلية اإلدارة واالقتصاد

رئيس قسم االقتصاد

2014 /9/10

جامعة ذي قار  /كلية اإلدارة واالقتصاد

معاون العميد للشؤون العلمية

2016 /10/10

مكتب االستشارات اخلدمية متعدد االختصاصات

املنصب الوظيفي

حىت اآلن
2016 /10/10
حىت اآلن

البحوث والدراسات :
 .1اثر تدفق القروض اخلارجية يف حتقيق التحوالت اهليكلية القتصادات بعض دول االسكوا  ،للمدة ( ، (2002-1990جملة العلوم
االقتصادية واإلدارية  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد  ،العدد ( )45من اجمللد (.2007 ، )13

 .2مسح لألحوال االقتصادية واالجتماعية والدميوغرافية يف اهوار العراق  /األمم املتحدة .

 .3حتليل العالقة الدالية بني النمو االقتصادي والفقر يف العراق  ،للمدة (. )2007-1990
 .4حتديد اجتاهات العالقة بني العمق املايل والنمو االقتصادي يف العراق للمدة ( ، )2010-1990جملة العلوم االقتصادية واإلدارية  ،كلية
اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة القادسية  ،اجمللد ( ، )15العدد (. 2013 ، )1

 .5واقع ومشكالت قطاع التجارة اخلارجية يف العراق للمدة ( ، ) 2012-2003جملة الداننري  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،اجلامعة العراقية ،
العدد (. 2014 ، )6
 .6حتليل متغريات اإلنفاق الكلي يف العراق للمدة ( ، ) 2012-2003جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية  ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،
جامعة واسط  ،العدد (. 2015 ، )17

الندوات والدورات واملؤمترات :
 .1أستاذ حماضر يف دورة (اإلدارة املتكاملة للموارد املائية) اليت نظمها برانمج األمم املتحدة للبيئة ابلتعاون مع رائسة جامعة ذي قار ،
. 2006

 .2املش ـ ــاركة يف دورة إع ـ ـ ـ ـداد وتدريب املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تشارين لدى منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ( "، )UNIDOبرانمج تشجيع
االستثمار والتطوير الصناعي " املركز اإلقليمي العريب لألعمال احلرة واالستثمار يف املنامة  ،مملكة البحرين من  22-19سبتمرب /أيلول ,
 ، 2010نظمت من قبل منظمة األمم املتحدة.
 .3املشاركة يف دورة تدريبية حول " إعداد وتقييم املشروعات االستثمارية ابستخدام برانمج ( ، )COMFAR IIIللفرتة من – 24
 29يوليو/متوز  ، 2011اململكة األردنية اهلامشية  ،نظمت من قبل منظمة األمم املتحدة .

 .4املشاركة يف ورشة عمل برعاية معايل وزير التعليم العايل األستاذ علي حمـمد احلسيين األديب  ،حتت عنوان " االعتمادية جلمعية تطوير

كليات اإلعمال ( - AACSBالدولية)  ،مشروع التنمية املالية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ،USAID/بتاريخ  /االثنني ،

 ، 2011 /6/ 20النادي اللبناين  ،بغداد  ،العراق .

 .5املشاركة يف دورة تدريبية برعاية معايل وزير التعليم العايل األستاذ علي حمـمد احلسيين األديب  ،حتت عنوان " ورشة عمل حول القضااي
الراهنة يف التعليم املايل واملصريف"  ،مشروع التنمية املالية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ،USAID/بتاريخ  /األحد 18 ،

 2011 /12/ولغاية  ، 2011/12/22يف املعهد العايل للدراسات املالية واملصرفية  ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،العراق .
 .6املشاركة يف ورشة عمل برعاية الدكتور عبد الصاحب جنم مستشار معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي  ،حتت عنوان " ورشة عمل
حول " األمور املالية املصرفية وسبل تطويرها يف العراق "  ،مشروع التنمية املالية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، USAID/

بتاريخ  /السبت  ، 2012 /3/ 17 ،يف كلية املنصور اجلامعة  ،بغداد  ،العراق .
 .7املشاركة يف دورة تدريبية برعاية الدكتور عبد الصاحب جنم مستشار معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي  ،حتت عنوان " ورشة عمل
حول " دمج مبادئ رايدة األعمال يف املناهج"  ،مشروع التنمية املالية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ، USAID/بتاريخ /
الثالاثء  2012 /8/ 28 ،ولغاية  ، 2012/8/30يف كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،العراق .

 .8أستاذ حماضر يف ندوة " االستثمار يف العراق الواقع والتحدايت " احتاد رجال األعمال يف الناصرية . 2009 ،
 .9أسـ ــتاذ حماضر يف الندوة العلمية املقامة يف جامعة ذي قار  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /الرفاعي  ،حتت شعار " اثر ظاهرة املخدرات على
اجملتمع العراقي "  ،ك. 2012 / 2

 .10أس ـ ــتاذ حماضر يف الندوة العلمية املقامة يف جامعة ذي قار  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /الرفاعي  ،حت ت ش ـ ــعار " اإلدارة البيئية املتكاملة " ،
نيسان . 2012 /
 .11أستاذ حماضر يف الندوة العلمية املقامة يف جامعة القادسية  /كلية اإلدارة واالقتصاد  ،حتت شعار " االستثمار يف رأس املال البشري ركيزة
أساسية لتحقيق التنمية املستدامة "  / 18 ،نيسان . 2012 /

املشاركة يف اللجان :
ت
1

رقم الكتاب

اسم اللجنة

استحداث كلية اإلدارة واالقتصاد  /ذي قار

اترخيه

نوع اللجنة

9382 /18/ 7

2012 /8/6

أمر جامعي

4س

2013 /1/29

أمر جامعي

2013 /5/12

أمر جامعي
أمر جامعي

2

اإلشراف على الكليات األهلية يف ذي قار

3

عضو مركز التطوير والتعليم املستمر

6729 /54/ 7

4

عضو فريق غرفة عمليات التخطيط االسرتاتيجي

3609 /18/ 7

2014 /3/10

5

مهمة إعادة هيكلة قسم الشؤون اإلدارية  /رائسة اجلامعة

8530 /39/ 7

2014 /6/26

أمر جامعي

6

عضو اللجنة العليا لضمان اجلودة يف اجلامعة

463 /18/ 7

2016 /1/13

أمر جامعي

7

عضو جملس إدارة املكتب االستشاري اخلدمي متعدد االختصاصات

1119 /54/ 7

2016 /1/25

أمر جامعي

8

عضو جملس حتسني جودة التعليم لكليات العلوم اإلدارية واالقتصادية

ق 2440/5/7/

2016 /7/24

أمر وزاري

9

عضو جلنة التصنيف الوطين جلودة اجلامعات العراقية

ج ذ ض58/

2017 /1/5

أمر وزاري

 10عضو جلنة تدقيق بياانت املتقدمني لإلجازات الدراسية()2018-2017

311

2017 /1/8

أمر جامعي

 11عضو جلنة توزيع موازنة عام ()2017

1219

2017 /1/26

أمر جامعي

النشاطات يف خدمة اجملتمع :
 .1العمل كمستشار اقتصادي يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  ،برانمج تطوير املشروعات الصناعية يف حمافظة ذي قار .

 .2القيام إبعداد دراسات اجلدوى املالية واالقتصادية للعديد من املشروعات الكبرية واملتوسطة لصاحل هيئة االستثمار والقطاع اخلاص يف
حمافظة ذي قار .

 .3القيام إبعداد دراسات اجلدوى املالية واالقتصادية للعديد من املشروعات الكبرية لصاحل جامعة ذي قار .
 .4املسامهة يف عقد العديد من ورش العمل املخصصة لتطوير رواد األعمال لصاحل غرفة جتارة الناصرية .
 .5املسامهة يف استحداث وأتسيس كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة ذي قار .

 .6املسامهة يف استحداث وأتسيس دراسة الدبلوم العايل يف التخطيط االسرتاتيجي يف كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة ذي قار .

كتب الشكر والتقدير :
التاريخ

السبب

ت

اجلهة املاحنة

رقم الكتاب

1

السيد رئيس جامعة ذي قار

4857/1/1

2

السيد رئيس جامعة ذي قار

 2010/ 12 / 2 13696/1/1اجناز االعمال املوكلة اليهم

3

السيد رئيس جامعة ذي قار

8176/1/1

4

السيد رئيس جامعة ذي قار

 2011/ 9 / 27 10940/1/1للجهود املبذولة يف اللجان االمتحانية

 2007/ 8 / 12اجناز االعمال املوكلة اليهم
2011/ 7 / 2

للجهود املبذولة يف حفل افتتاح جامعة سومر

 2012/ 1 / 25إدارة ندوة اثر ظاهرة املخدرات على اجملتمع العراقي

5

السيد رئيس جامعة ذي قار

883/1/1

6

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

23

7

السيد رئيس جامعة ذي قار

5541/1/1

2012/ 5 / 6

8

السيد رئيس جامعة ذي قار

8890/1/1

 2012/ 7/ 22املسامهة يف أتسيس كلية اإلدارة واالقتصاد  /الرفاعي

9

السيد رئيس جامعة ذي قار

13762/1/1

 2012/11/19للجهود املبذولة يف استحداث كلية اإلدارة واالقتصاد

10

السيد رئيس جامعة ذي قار

13861/1/1

 2012/11/20للعمل الدؤوب

11

السيد رئيس جامعة ذي قار

6772/1/1

 2013/ 5/ 13ورشة العمل لشرح الية تطبيق منوذج التقييم الذايت

12

معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي

490/16م و

2014/ 3/ 19

13

السيد رئيس جامعة ذي قار

5734/1/1

 2014/ 4/ 21للجهود املبذولة يف املؤمتر العلمي لضمان اجلودة

14

معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي

10117

2014/ 5/ 11

15

السيد رئيس جامعة ذي قار

11252/1/1

2014/ 9/ 7

16

السيد رئيس جامعة ذي قار

850/1/1

 2015/ 1/ 22اجناز املهام املوكلة اليهم

17

السيد رئيس جامعة ذي قار

8175/1/1

 2015/ 6/ 14املسامهة يف مؤمتر ذي قار االول

18

السيد رئيس جامعة ذي قار

10274/1/1

 2015/ 8/ 11اللجان االمتحانية

19

السيد رئيس جامعة ذي قار

14621/1/1

 2015/11/19اللجان االمتحانية

20

السيد رئيس جامعة ذي قار

14622/1/1

 2015/11/19جهود مبذولة يف حفل خترج الطلبة

21

السيد رئيس جامعة ذي قار

14749/1/1

 2016/12/22تنفيذ طرق وممرات كلية اإلدارة واالقتصاد

22

السيد رئيس جامعة ذي قار

1959

 2012/ 4/ 23املسامهة الفاعلة يف برانمج تطوير املشروعات

2017/2/29

ندوة اإلدارة البيئية املتكاملة  /الرفاعي

اكمال تصميم برانمج اجلامعة لألرشفة االلكرتونية

الذهاب إىل قاطع املوصل لدعم قواتنا البطلة

