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البحوث والدراسات :
كفاءة القرار الستثماري في العراق- محافظللة ذي قلار-داراسللة حالللة/مجلللة.1

جامعة ذي قار.
تحديد اتجاهات العلقة بايللن العمللق المللالي والنمللو القتصللاداي فللي العللراق.2

/مجلة  القاداسية الداارة والقتصادا.
التضخم النقدي في العراق./ مجلة واسط للعلوم القتصاداية..3
الستثمار التعليمي في رأس المال البشري( باحث غير منشور)..4
سلللوك أوباللك فللي أسللواق النفللط العالميللة- جامعللة البصللرة- كليللة الداارة.5

والقتصادا- مؤتمر.
الندوات والدورات والمؤتمرات :

داورة تدريبية على المحاسبة المعلوماتية في لبنان/ المم المتحدة- السكوا.1
مشاركة في باحث الملؤتمر العلمللي الثللاني لكليللة الداارة والقتصللادا/ جامعلة.2

القاداسية.
مشاركة في باحث في مؤتمر الحماية الدولية للممتلكللات الثقافيللة /الجامعللة.3

المستنصرية/كلية القانون.
المشاركة في الندوة العلمية العالمية/ جامعة واسط/ كلية الداارة والقتصادا..4
المشاركة في باحللث المللؤتمر الللدولي للنفللط/ جامعللة البصللرة /كليللة الداارة.5

والقتصادا.
المشاركة كمحاضر في ندوة حقوق النسان وباالتنسلليق مللع مؤسسللة عمللار.6

الخيرية.
المشللاركة فللي داور التنميللة الماليللة الللتي أقامتهللا الللوزارة وباالتنسلليق مللع.7

الجانب المريكي.
المشللاركة فللي داورة القيللاداة الدااريللة العليللا فللي وزارة التخطيللط/ مركللز.8

التطوير الدااري.
استشاري في وزارة التخطيط/ وحدة تخطيط ذي قار/داائرة التنمية القليمية.9

.2012والمحلية لسنة 
.عضو لجنة مناقشة طالبللة ماجسللتير"ازهللار شللمران" جامعللة واسللط/ كليللة10

الداارة والقتصادا.
. عضو لجنة مناقشة طالب الماجسلتير" امجللد" جامعلة واسللط/ كليلة الداارة11

والقتصادا.
 المشاركة في الكثير من الندوات الداخالية دااخال المحافظة..12
. المشاركة في الكثير من الندوات العلمية دااخال الجامعة والكلية.13
. المشللاركة فللي اللجللان القطاعيللة علللى مسللتوى عمللداء كليللات الداارة14

والقتصادا.
. المشللاركة فللي المللؤتمر العلمللي الثللاني لجامعللة واسللط/ كليللة الداارة15

والقتصادا .
.عضو لجنة الستثمار في الجامعة.16

كتب الشكر والتقدير : 
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C. V.
Personal statement
Full Name:    Adnan Mohammed Hassan Alwan Al-Shadood.
Date of Birth: 1958
Place of Birth: Iraq-Nassiriyah-Suq al shyookh- Oukayka District
Nationality: Iraqi
Religion: Muslim
Mobile: 07812638386
Email: Dr_adnan58@yahoo.com
Address: Iraq-ThiQar-Nassiriyah-The Old Iskan nearby The Abu Tamam School
Specialization: Ph.D. Economic Sciences – Financial and Monetary Policies
Scientific Address: Instructor
Scientific Qualifications

mailto:Dr_adnan58@yahoo.com


1.Basra University-College of Administration and Economy - Iraq- Bachelor of Economy-1981
2. Basra University-College of Administration and Economy - Iraq- M. A. of Economy-1989.
3. Basra University-College of Administration and Economy - Iraq- PH. D. of Economy-2009
Employments
1.Employed – Bureau of Financial Censorship of ThiQar, 1990-1994.
2.ThiQar University  -Law University- ThiQar- Instructor – from 2003 to 2005
3.Presidency of ThiQar University – ThiQar- Manger of control and Audit /inner – from 2005 to
2006
4.ThiQar University  -Law University- ThiQar- Instructor
5.ThiQar University  -College of Administration  and Economy –Al Rifaee/  ThiQar- Head of
the General Administration – from 2009 to 2009
6.ThiQar University  -College of Administration  and Economy –Al Refaee/  ThiQar- Head
Agency  - from 2010 to 2012
7.ThiQar University  -College of  Administration  and Economy –ThiQar-  according to the
Ministerial order numbered M o j /402 in 23/4/2013 – from 2013 to now 

Studies and Researches 
1. Efficiency of investment decision – ThiQar government – study case – Journal of ThiQar

University 
2. Identify trends intherelationshipbetweenfinancial depthandeconomic growth in Iraqy
3. Monetary  Inflation in Iraq / Wasit Journal for Economic sciences 
4. Educational Investment in Human Capital (unpublished research )
5. The behavior of OPEC in World Oil Markets – Basra University - t

Symposiums , Courses and Conferences
1. Training course in Accounting and Informatics in Lebanon/ United Nations – ESCWA
2. Contribution by research  on  Second Scientific Conference for College of Administration

and Economy / Qadissyah University 
3. Contribution  by  research  in  Conference  of  The  International  Protection  of  cultural

property/ Al Mustansriyha University 
4.  Participation  in  International  Scientific  Symposium,  Wasit  University  ,College  of

Administration and Economy
5. Contribution by research in International Conference of Petroleum/Basra Univ. College of

Administration and Economy
6. Participation  as  lecturer  in  Symposium  of  Human  Rights  (which  held  by  Ammar

Humanitarian Foundation)
7. Participation  in  Ministerial  symposium  of  Financial  Development  (coordinated  with

American)
8. Participation  in  the  Course  of  High  Administrative  Leadership  (held  in  Ministry  of

Planning- Center of Administrative Planning)  
9. A Consulate  in  Ministry of  Planning/Planning Unit  in ThiQar/Office of  Regional  and

Local Development of 2012
10.A member  of  The  Committee  M.A.  student  AzharShamran,  WasitUnive.  College  of

Administration and Economy.
11.A member inA member of The Committee M.A. student Amjad, WasitUnive. College of

Administration and Economy.
12.Participation in many of Symposiums in ThiQarGovernorate.
13.Participation in many of scientific Symposiums in ThiQar University
14.Participation in Sectorial Juries of deans of Colleges of Administrative and Economy.   



15.Participation  in  the  Second  Scientific  Conference  in  Wasit  University/College  of
Administration and Economy

16.Member of The Investment Jury of ThiQar University

Thanks and Appreciations
1. Minister of Tourism and Antiquities , issue 1343, in 26/4/2011
2. President Of  ThiQar University, Variouse internal recommendations, 2004-2012
3. Vice of Governor of ThiQar, Issue 5944- in 25/12/2011.
4.  Vice of President of ThiQar University, Issue 1/1/1771, in 16/2/2011
5. Wasit University/College of Administrative and Economy, issue M/126, in 15/5/2011
6. Basra University/College of Administrative and Economy, issue 7/35/2438
7. Manager of General educational ThiQar, issue 15324, in 22/3/2012
8. Dean of the College of Law/ThiQar University, issue 1/1/463, in 30/3/2009.
9. Wasit  University/Dean  of  College  of  Administrative  and  Economy,  issue  m/278,  in

18/9/2011.


