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 معلومات الوظيفة

2002استاذ مساعد/   الوظيفة تدريسي د الحزول عليواوتاري المرتبة العلمية 

 

لروادات العلميةا  

هادكتورال ماجذتيرال   الروادة لوريوسابكال 

 اذم الجامعة جامعة الموصل جامعة الموصل جامعة الموصل

 ادةوالبلد المانح للر العراق العراق العراق

على الروادة حزولالتاريد  1314 1331 2004  

 عنوان رذالة الماجذتير في دولة المماليك/ فكر المقريزيالتركيب االقتصادي واالجتماعي 

 التخزص الدقيق فكر اقتصادي

 عنوان اطروحة الدكتوراه اشكالية العالقة بين الكفاءة والعدالة/ رؤية اسالمية مقارنة

 التخزص الدقيق فكر اقتصادي

 

 

) االحدث الى االقدم( - الخبرات االدارية  

 من الى العنوان الوظيفي / اذم الجامعة او المؤذذة

 2015 2017 رئیس تحریر مجلە نوروز/ جامعة نوروز

عضو في -المجلة رعضو هيئة تخري –امين تخرير مجلة تنمية الرافدين  -مسجل الدراسات العليا في الكلية

في جامعة الموصل لجنة اختبار صالخية التدريس  
2012 1331 

) االحدث الى االقدم( -من الخبرات التدريذية   

واالمواد التي تم تدريذ المرتبة  اذم الجامعة 

 العلمية

 من الى

 2013 2017 استاذ مساعد نوروز فكر اقتصادي

عالقات اقتصادية دولية –اقتصاد سياسي  –اصول البخث العلمي –فكر اقتصادي   2002 2012 استاذ مساعد جامعة الموصل 

 1331 2001 مدرس جامعة الموصل تاريخ اقتصادي وفكر اقتصادي  ومبادئ اقتصاد

 1314 1312 معيد جامعة الموصل مبادئ األقتصاد  

 احمد ابراهيم عبد منزور 
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 1321 1331 مدير تخرير مجلة تنمية الرافدين

المنشاة العامة للمباني الشمالية –مدير الشؤون التجارية   1321 1321 

 1312 1321 ملخق تجاري في براغ, بودابست

اد جامعة الموصلمسجل كلية االدارة واالقتص  1312 1314 

 

)االقدم الى االحدث( -االبحاث العلمية  

البحثاذم  جوة النرر التاريد  

 النمو الصناعي في ظل عولمة االقتصاد مجلة افاق اقتصادية 2002

 منظمة التجارة العالمية واثارها االقتصادية في الدول النامية مجلة افاق اقتصادية 2004

 دراسة في منوح الفعالية االقتصادية 4 العمران الخلدوني انموذجا مجلة اسالمية المعرفة 2001

 مجلة افاق اقتصادية 2002
اعادة توزيع الدخل بين االعالة والتشغيل في ضوء المساواة والعدالة دراسة 

 مقارنة مع االقتصاد االسالمي

لبنان -وقائع المؤتمر الدولي طرابلس  2002 معرفة االقتصاديةالوسطية اداة توازن ال   

اطروخة ابن خلدون انموذجاً دراسة مقارنة –نظرية الدولة والفعالية االقتصادية  مجلة تنمية الرافدين 2003  

 البنية المعرفية لالقتصاد االسالمي دراسة مقارنة مع االقتصاد الوصفي مجلة اسالمية المعرفة 2010

في المنظور االقتصادي االسالمي دراسة مقارنةالكفاءة االقتصادية  مجلة تنمية الرافدين 2010  

 المعرفة االقتصادية دراسة في النسق النقدي والتاريخي المجلة العربية لالدارة 2013

 الفقر, المفووم واالسباب العراق انموذجاً  مجلة تنمية الرافدين 2013

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


