
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ارــــــــــــامعة ذي قــــــــــــج  

 كلية االدارة واالقتصاد
 
 
 

 (  C.V   السيرة الذاتية )

 الذاتٌة السٌرة



 السٌرة الذاتٌة

 

: المعلومات الشخصٌة  
 
 

لجالج السعٌدي دق زوٌرد صا                      املــــــم الكــــــــاالس أ.  

الناصرٌة – 2/2/5691 ان المٌالدـــتارٌخ ومك   

م ــلـــــمس انةــــــــــــــــــــــــالدٌ   

ـفًــوان الوظٌــــالعن عمٌد كلٌة االدارة وااللتصاد ) جامعة ذي لار (  

dr.sadq@utq.edu.iq ًــرٌد االلكترونــــــالب  

 

 المؤهالت العلمٌة:
 

 الجامعة/الكلٌة الشهادة العلمٌة الدولة/المدٌنة االختصاص تارٌخ التخرج

5691-5699  جامعة بغداد/كلٌة االدارة وااللتصاد بكالورٌوس العراق/ بغداد تخطٌط وتنمٌة 

4/4/2009  جامعة بغداد/كلٌة االدارة وااللتصاد ماجستٌر العراق/ بغداد التصاد 

59/50/2055  جامعة بغداد/كلٌة االدارة وااللتصاد دكتوراه العراق/ بغداد لٌاس التصادي 
 

 االلماب العلمٌة:
 

 اللمب العلمً من تارٌخ الى تارٌخ

15/50/2055  9/9/2009  مدرس مساعد 

1/5/2051  15/50/2055 درســـــــــــم   

9/1/2020  1/5/2051 اعدـــاستاذ مس   

9/1/2020 حتى االن تاذــــــــــــــاس   
  

 التارٌخ الوظٌفً:
 

 مكان العمل المنصب الوظٌفً من تارٌخ الى تارٌخ
59/55/2009  9/9/2009 اديـــــــــاحث التصــــــب  وارــــــــاث االهـــــــجامعة ذي لار /مركز ابح   

50/1/2052  1/55/2055 اعًــتصاد/الرفجامعة ذي لار/كلٌة االدارة واالل رئٌس لسم االدارة العامة   

52/1/2054  1/6/2052 ادـــــــــــلٌة االدارة وااللتصـــــجامعة ذي لار/ك رئٌس لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة   

50/9/2054 حتى االن  مكتب االستشارات الخدمٌة متعدد االختصاصات رئٌس المسم االلتصادي 

50/50/2059  50/6/2054 ادــــــرئٌس لسم االلتص  ـــادــي لار/كـــــلٌة االدارة وااللتصــــــجامعة ذ   

9/55/2020  50/50/2059 ــــادــجامعة ذي لار/كـــــلٌة االدارة وااللتصـــــ معاون العمٌد للشؤون العلمٌة   

29/50/2025 حتى االن لٌةــــــــمٌد الكــــع  ـــادــجامعة ذي لار/كـــــلٌة االدارة وااللتصــــــ   

 



دراساتالبحوث وال  
 

( , 2002-5660, للمدة )اثر تدفك المروض الخارجٌة فً تحمٌك التحوالت الهٌكلٌة اللتصادٌات بعض دول االسكوا  -5

 .2001( ,51( من المجلد )41مجلة العلوم االلتصادٌة واالدارٌة ,كلٌة االدارة وااللتصاد ,جامعة بغداد ,العدد )

 غرافٌة فً اهوار العراق/االمم المتحدة.االلتصادٌة واالجتماعٌة والدٌمو لألحوالمسح  -2

 (2001-5660تحلٌل العاللة الدالٌة بٌن النمو االلتصادي والفمر فً العراق ,للمدة) -1

( ,مجلة العلوم االلتصادٌة 2050-5660تحدٌد اتجاهات العاللة بٌن العمك المالً والنمو االلتصادي فً العراق للمدة) -4

 .2051( ,5( ,العدد )51, جامعة المادسٌة , المجلد) كلٌة االدارة وااللتصاد , واالدارٌة

كلٌة االدارة وااللتصاد,  (,مجلة الدنانٌر,2052-2001والع ومشكالت لطاع التجارة الخارجٌة فً العراق للمدة) -1

 .2054(,9الجامعة العرالٌة ,العدد)

االلتصادٌة واالدارٌة ,كلٌة  (, مجلة الكوت للعلوم2052-2001تحلٌل متغٌرات االنفاق الكلً فً العراق للمدة) -9

 . 2051( , 51االدارة وااللتصاد, جامعة واسط ,العدد)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الندوات والدورات والمؤتمرات:
 
 

استاذ محاضر فً دورة )االدارة المتكاملة للموارد المائٌة ( التً نظمها برنامج االمم المتحدة للبٌئة بالتعاون مع  -5
 2009سة جامعة ذي لار,رئا

( ,"برنامج  UNIDOالمشاركة فً دورة اعداد وتدرٌب المستشارٌن لدى منظمة االمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة ) -2
الحرة واالستثمار فً المنامة .مملكة  لألعمالتشجٌع االستثمار والتطوٌر الصناعً" المركز االللٌمً العربً 

 , نظمت من لبل منظمة االمم المتحدة.2050سبتمبر/اٌلول ,  22-56البحرٌن من 
(",   COMFAR III) المشاركة فً دورة تدرٌبٌة حول "اعداد وتمٌٌم المشروعات االستثمارٌة باستخدام برنامج -1

 ,المملكة االردنٌة الهاشمٌة, نظمت من لبل منظمة االمم المتحدة. 2055ٌولٌو/تموز  26-24للفترة من 
عالً وزٌر التعلٌم العالً االستاذ علً دمحم الحسٌنً االدٌب ,تحت عنوان المشاركة فً ورشة عمل برعاٌة م -4

الدولٌة (, مشروع التنمٌة المالٌة التابع للوكالة االمرٌكٌة  – AACSB"االعتمادٌة لجمعٌة تطوٌر كلٌات االعمال )
 ق.,النادي اللبنانً, بغداد, العرا 20/9/2055, بتارٌخ  االثنٌن,  USAIDللتنمٌة الدولٌة /

المشاركة فً دورة تدرٌبٌة برعاٌة معالً وزٌر التعلٌم العالً االستاذ علً دمحم الحسٌنً االدٌب ,تحت عنوان  -1
"ورشة عمل حول المضاٌا الراهنة فً التعلٌم المالً والمصرفً " ,مشروع التنمٌة المالٌة التابع للوكالة االمرٌكٌة 

,فً المعهد العالً للدراسات المالٌة والمصرفٌة  59/52/2055, بتارٌخ /االحد ,  USAIDللتنمٌة الدولٌة / 
 ,جامعة بغداد ,العراق.

المشاركة فً ورشة عمل برعاٌة الدكتور عبدالصاحب نجم مستشار معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً  -9
التنمٌة  االمور المالٌة والمصرفٌة وسبل تطوٌرها فً العراق " , مشروع ,تحت عنوان  "ورشة عمل حول 

,فً كلٌة المنصور  51/1/2052, بتارٌخ /السبت ,  USAIDالمالٌة التابع للوكالة االمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة /
 الجامعة ,بغداد, العراق

المشاركة فً ورشة عمل برعاٌة الدكتور عبدالصاحب نجم مستشار معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً  -1
دمج مبادئ رٌادة االعمال فً المناهج  " , مشروع التنمٌة المالٌة التابع للوكالة  ,تحت عنوان  "ورشة عمل حول 

,فً كلٌة االدارة  10/9/2052ولغاٌة  29/9/2052, بتارٌخ /الثالثاء ,  USAIDاالمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة /
 وااللتصاد ,جامعة بغداد ,بغداد, العراق

 . 2006الوالع والتحدٌات" اتحاد رجال االعمال فً الناصرٌة .استاذ محاضر فً ندوة " االستثمار فً العراق  -9
استاذ محاضر فً الندوة العلمٌة الممامة فً جامعة ذي لار /كلٌة االدارة وااللتصاد/الرفاعً ,تحت شعار " اثر  -6

 .2052ظاهرة الخدرات على المجتمع العرالً" ,ٌناٌر / كانون الثانً 
امة فً جامعة ذي لار /كلٌة االدارة وااللتصاد/الرفاعً ,تحت شعار " استاذ محاضر فً الندوة العلمٌة المم -50

 .2052االدارة البٌئٌة المتكاملة" ,ابرٌل / نٌسان 
استاذ محاضر فً الندوة العلمٌة الممامة فً جامعة المادسٌة /كلٌة االدارة وااللتصاد , تحت شعار " االستثمار فً  -55

 .2052/ 59/4لتنمٌة المستدامة " ,راس المال البشري ركٌزة اساسٌة لتحمٌك ا
استاذ محاضر فً الندوة العلمٌة الممامة فً جامعة ذي لار /كلٌة االدارة وااللتصاد بعنوان )العوامل المؤثرة فً  -52

 .21/1/2025التضخم النمدي فً العراق(   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 المشاركة فً اللجان:
 

 نوع اللجنة تارٌخه رلم الكتاب اسم اللجنة ت
 امر جامعً 9/9/2052 1/59/6192 استحداث كلٌة االدارة وااللتصاد/ذي لار 5

 امر جامعً 26/5/2051 س4 االشراف على الكلٌات االهلٌة فً ذي لار 2

 امر جامعً 52/1/2051 1/14/9126 عضو مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر 1

 امر جامعً 50/1/2054 1/59/1906 عضو فرٌك غرفة عملٌات التخطٌط االستراتٌجً 4

 امر جامعً 29/9/2054 1/16/9110 مهمة اعادة هٌكلة لسم الشؤون االدارٌة /رئاسة الجامعة 1

 امر جامعً 51/5/2059 1/59/491 عضو اللجنة العلٌا لضمان الجودة فً الجامعة 9

 امر جامعً 21/5/2059 1/14/5556 عضو مجلس ادارة المكتب االستشاري الخدمً متعدد االختصاصات  1

 امر وزاري 24/1/2059 1/2440ق/ عضو مجلس تحسٌن جودة التعلٌم لكلٌات العلوم االدارٌة وااللتصادٌة  9

 امر وزاري 1/5/2051 19ج ذ ض/ عضو لجنة التصنٌف الوطنً لجودة الجامعات العرالٌة 6

 امر جامعً 9/5/2051 155  (2059-2051)الدراسٌة  لإلجازاتعضو لجنة تدلٌك بٌانات المتمدمٌن  50

 امر جامعً 29/5/2051 5256 (2051عضو لجنة توزٌع موازنة عام ) 55

عضو لجنة ممابلة الطلبة التمدمٌن الى كلٌات جامعتنا لغرض الترشح  52
 2022-2025ضمن لناة النخبة للعام الدراسً 

1111 20/50/
2025 

 امر جامعً

فً جامعة االمام والغاز( رئٌس لجنة استحداث لسم )التصادٌات النفط 51
 الصادق )ع(فرع ذي لار

52514 51/50/
2025 

 امر وزاري

رئٌس لجنة متابعة استحداث المجلة العلمٌة فً كلٌة االدارة  54
 وااللتصاد 

 امر اداري 54/6/2025 5011

/ 25 9465 رئٌس لجنة شطب الموجودات فً جامعتنا  51
9/2025 

 امر جامعً

بط الصرف من حساب الدراسة المسائٌة بما عضو لجنة دراسة ضوا 59
 ٌخدم تطوٌر الكلٌات 

 امر جامعً 1/1/2025        2966

عضو لجنة مركزٌة خاصة بالتعلٌم االلكترونً فً جامعتنا  51
2020/2025 

6251 51/52/
2020 

 امر جامعً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النشاطات فً خدمة المجتمع:
 
 

فً منظمة االمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة , برنامج تطوٌر المشروعات الصناعٌة فً العمل كمستشار التصادي  -5

 محافظة ذي لار

المٌام بإعداد دراسات الجدوى المالٌة وااللتصادٌة للعدٌد من المشروعات الكبٌرة والمتوسطة لصالح هٌئة  -2

 االستثمار والمطاع الخاص فً محافظة ذي لار

 المالٌة وااللتصادٌة للعدٌد من المشروعات الكبٌرة لصالح جامعة ذي لار دراسات الجدوى بإعدادالمٌام  -1

 المساهمة فً عمد العدٌد من ورش العمل المخصصة لتطوٌر رواد االعمال لصالح غرفة تجارة الناصرٌة  -4

 كلٌة االدارة وااللتصاد /جامعة ذي لار وتأسٌسالمساهمة فً استحداث  -1

الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً فً كلٌة االدارة وااللتصاد /جامعة دراسة  وتأسٌسالمساهمة فً استحداث  -9

 .لار يذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كتب الشكر والتمدٌر :
 

 السبب التارٌخ رلم الكتاب الجهة المانحة ت
 انجاز االعمال الموكلة الٌهم 52/9/2001 5/5/4911 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 5

 انجاز االعمال الموكلة الٌهم 2/52/2050 5/5/51969 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 2

للجهود المبذولة فً حفل افتتاح جامعة  2/1/2055 5/5/9519 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 1
 سومر

 متحانٌةللجهود المبذولة فً اللجان اال 21/6/2055 5/5/50640 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 4

ادارة ندوة اثر ظاهرة المخدرات على  21/5/2052 5/5/991 جامعة ذي لار السٌد رئٌس 1
 المجتمع العرالً

المساهمة الفاعلة فً برنامج تطوٌر  21/4/2052 21 منظمة االمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة 9
 المشروعات

 لرفاعًندوة االدارة البٌئٌة المتكاملة /ا 9/1/2052 5/5/1145 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 1

كلٌة االدارة  تأسٌسالمساهمة فً  22/1/2052 5/5/9960 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 9
 وااللتصاد /الرفاعً

للجهود المبذولة فً استحداث كلٌة  56/55/2052 5/5/51192 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 6
 االدارة وااللتصاد

 الدؤوبللعمل  20/55/2052 5/5/51995 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 50

ورشة العمل لشرح الٌة تطبٌك نموذج  51/1/2051 5/5/9112 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 55
 التمٌٌم الذاتً

معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث  52
 العلمً

  56/1/2054 /م و59/460

للجهود المبذولة فً المؤتمر العلمً  25/4/2054 5/5/1114 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 51
 لجودةلضمان ا

معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث  54
 العلمً

50551 55/1/2054  

اكمال تصمٌم برنامج الجامعة لألرشفة  1/6/2054 5/5/5212 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 51
 االلكترونٌة

 انجاز المهمة الموكلة الٌهم 22/5/2051 5/5/910 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 59

 المساهمة فً مؤتمر ذي لار االول 54/9/2051 5/5/9511 لار السٌد رئٌس جامعة ذي 51

 اللجان االمتحانٌة 55/9/2051 5/5/50214 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 59

 اللجان االمتحانٌة 56/55/2051 5/5/54925 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 56

 حفل تخرج الطلبةالجهود المبذولة فً  56/55/2051 5/5/54922 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 20

تنفٌذ طرق وممرات كلٌة االدارة  22/52/2059 5/5/54146 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 25
 وااللتصاد

الذهاب الى لاطع الموصل لدعم لواتنا  26/2/2051 5616 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 22
 البطلة

نشاطات للجهود المبذولة فً دعم ال 51/1/2051 9909 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 21
 الطالبٌة

للجهود المبذولة فً دورة الجدوى  21/50/2051 51429 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 24
 االلتصادٌة للمشارٌع الصغٌرة

للجهود المبذولة فً انجاز البحوث  29/55/2051 51290 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 21
 وتسجٌلها على محرن البحوث العلمٌة

للجهود المتمٌزة فً ادارة االلسام  9/52/2051 51911 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 29
 العلمٌة واالستحداثات



 السبب التارٌخ رلم الكتاب الجهة المانحة ت
للجهود المبذولة فً ورشة عمل )السلن  20/1/2059 9141 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 21

 الدبلوماسً(

للجهود المتمٌزة من خالل العمل  50/9/2059 1214 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 29
 االداري

24/9/2059 1911 ة ذي لارالسٌد رئٌس جامع 26 للجهود المبذولة فً المكتب االستشاري  
 المتعدد االختصاصات

للجهود المتمٌزة فً ادارة ملفات تمدٌم  21/9/2059 1121 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 10
 الدراسات العلٌا واالمتحان التنافسً

50/1/2059 9409 ذي لار السٌد رئٌس جامعة 15 للجهود المبذولة فً االمتحانات  
التنافسٌة لجامعة البصرة وكلٌة شط 

 العرب

59/1/2059 9915 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 12 للجهود المبذولة فً انجاح حفل تخرج  
-2051طلبة جامعة ذي لار دورة 

2059 

29/1/2059 6216 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 11 ذولة فً اللجان االمتحانٌةللجهود المب   

15/52/2059 59249 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 14 للجهود المبذولة فً الامة دورة اسالٌب  
 وطرق التدرٌس

29/4/2056 1916 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 11 للجهود المتمٌزة فً الامة دورة تدرٌبٌة  
 لموظفً شبكة توزٌع المنتجات النفطٌة 

22/1/2056 9641 عة ذي لارالسٌد رئٌس جام 19  للجهود المبذولة فً اداء المهام الموكلة  

21/1/2056 1091 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 11  للجهود المبذولة فً اداء المهام الموكلة  

29/1/2056 1229 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 19 للجهود المتمٌزة فً عمل اللجان  
 االمتحانٌة

26/6/2056 51051 لارالسٌد رئٌس جامعة ذي  16 للجهود المتمٌزة فً لجنة شطب  
 الموجودات العائدة للجامعة

51/2/2020 604 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 40  للجهود المبذولة فً اللجان االمتحانٌة 

معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث  45
 العلمً

2/112م و   55/9/2020   

معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث  42
 لعلمًا

2/412م و  5/1/2025   

50/1/2025 1529 السٌد رئٌس جامعة ذي لار 41 للجهود المتمٌزة فً الامة تشاطات  
 وفعالٌات بمناسبة ٌوم الجامعة

 


