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  وروزوروزــــــنن  عةعةــامامــــــجج          
                                   

                          

NZU        
 

 المعلومات الرخزية

Avro city الجنذية العراقيٌ العنوان 

Ayad.alchalaby@nawroz.edu.krd 24/7/1948موصل  البريد االلكتروني  محل و تاريد الوالدة 

 زوجيةالحالة ال متزوج 

 

 معلومات الوظيفة

 الوظيفة تدريسً وتاريد الحزول عليها المرتبة العلمية استاذ 2013

 

لرهادات العلميةا  

هادكتورال ماجذتيرال   الرهادة لوريوسابكال 

 اذم الجامعة الموصل بػداد الموصل

 دةاهح للرالمان البلد العراق العراق العراق

17/3/2003  12/3/1978  28/6/1974 على الرهادة حزولالريد تا   

 عنوان رذالة الماجذتير تخطيط الشريط الممتد بين الموصل والقيارة مع اِشارة للتنميٌ الصناعيٌ

 التخزص الدقيق تخطيط خضري واقليمً

 عنوان اطروحة الدكتوراه التنميٌ اِقتصاديٌ بين فشل السوق والسياسٌ اِقتصاديٌ

 تخزص الدقيقال اقتصاد بيُيٌ وتنميٌ مستدامٌ

 

 

 

) االحدث الى االقدم( -من الخبرات التدريذية   

 من الى المرتبة العلمية اذم الجامعة المواد التي تم تدريذها

 2013 2017 استاذ نوروز تنميٌ اقتصاديٌ

صلوجامعٌ الم دراسات عليا _اقتصاد بيٌُ _اقتصاد نقل _ادارة بيًُ  2013 2014 استاذ 

يٌُ _اقتصاد نقل _ادارة بيُيٌدراسات عليا _اقتصاد ب  

 دراسات اوليٌ _اقتصاد بيٌُ _اخصاء اقتصادي _اقتصاد هندسً _تخطيط بيًُ

 

 جامعٌ الموصل

 

 استاذ مساعد

 

2013 

 

2012 

اخصاء اقتصادي _ اقتصاديات النقل _تخطيط  اقتصادي _تنميٌ 

 اقتصاديٌ_اساليب تخطيط
 1986 2004 مدرس جامعٌ الموصل

مبادئ اقتصاد_تنميٌ وتخطيطتخطيط اقليمً _  1986 1997 مدرس مساعد جامعٌ الموصل 

اياد بشير عبد القادر الجلبي      
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) االحدث الى االقدم( - الخبرات االدارية  

 من الى العنوان الوظيفي / اذم الجامعة او المؤذذة

24/7/2013 رُيس قسم اِقتصاد/جامعٌ الموصل  5/9/2011  

31/10/2010 رُيس قسم اِقتصاد/جامعٌ الموصل  19/7/2009  

عضو لجنٌ صّخيٌ التدريس المركزيٌ  /جامعٌ الموصل  2006 2005 

 2003 2005 امين الويٌُ المشرفٌ للدراسٌ المساُيٌ/جامعٌ الموصل 

 2003 2005 معاون العميد كليٌ اِدارة واِقتصاد للدراسٌ المساُيٌ

1/2004/ معاون العميد للشؤون العلميٌ والدراسات العليٌ  11/2/2002  

عميد للشؤون اإلداريٌ والطلبٌالمعاون   10/2/2002  /11/2000  

 1982 1984 مقرر مجلس كليٌ اِدارة واِقتصاد

 1980 1981 مقرر قسم اِقتصاد

/الجواز المركزي لّخصاء وزارة التخطيط   / مساعد باخث إخصاًُ   30/11/1979  4/9/1974  

/الجواز المركزي لّخصاء وزارة التخطيط  3/9/1974 عداد اخصاًُ/   10/1/1971  

/الجواز المركزي لّخصاء وزارة التخطيط  9/1/1971 مرشد اخصاًُ/   9/12/1967  

 

)االقدم الى االحدث( -االبحاث العلمية  

البحثاذم  جهة النرر التاريد  

 نخو اسلوب افضل لقبول الطلبٌ فً الدراسات العليا داخل القطر مجلٌ تنميٌ الرافدين 1985

الرافدين مجلٌ تنميٌ 1985  دراسٌ عن النقل الداخلً والخارجً لمخافظٌ نينوى. 

1988 
مقدم الٍ جامعٌ شيشين التكنولوجيٌ 

 /بولندا
 التخطيط اِقليمً اداة من ادوات التخطيط الشامل َبخث باللػٌ اِنكليزيٌ

 البيٌُ والتنميٌ والمستدامٌ )مقاربات اقتصاديٌ( مجلٌ تنميٌ الرافدين 2004

 العولمٌ والبيٌُ )واقع تخديات مستقبليٌ ( مجلٌ تنميٌ الرافدين 2004

 البعد اِقتصادي لخصخصٌ الدول الناميٌ واثره فً اقتصاديات البيٌُ . مجلٌ مركز الدراسات اِقليميٌ 2004

 تطوير الخسابات القوميٌ فً ظل المتػيرات اِقتصاديٌ والبيُيٌ . مجلٌ تنميٌ الرافدين 2005

ٌ تنميٌ الرافدينمجل 2006 CO  2السكان والبيٌُ َ دراسٌ فً العّقات بين السكان وانبعاث غاز   .  

 اِستثمار اِجنبً المباشر فً ظل متػيرات ومتطلبات التنميٌ المستدامٌ . مجلٌ تنميٌ الرافدين 2007

ى المستقبليٌ.اثار مستويات التلوث البيًُ لمعمل اسمنت كركوك وتوقعات مجلٌ تنميٌ الرافدين 2009  

 مجلٌ تنميٌ الرافدين 2012
مخددات صناعٌ الخجر والجبس الملوثٌ فً ظل معطيات التنميٌ المستدامٌ /دراسٌ 

 خالٌ فً مخافظٌ نينوى.

 مجلٌ تنميٌ الرافدين 2013
دراسٌ اثأر األنشطٌ اِقتصاديٌ علٍ النظام البيًُ فً العالم دراسٌ تتناول األسباب 

ليٌ.والتوقعات المستقب  

 الفقر والبيٌُ فً البلدان العربيٌ مجلٌ دراسٌ مستقبليٌ 2013

 تطوير األنشطٌ اِقتصاديٌ للمدن علٍ وفق معايير التنميٌ المستدامٌ )دراسٌ خالٌ سنجار( مجلٌ تنميٌ الرافدين 2013

لدول مرتفعٌ اِداء البيًُالتخليل اِقتصادي ألثار تلوث الصناعٌ النفطيٌ علٍ مؤشرات ا مجلٌ تنميٌ الرافدين 2014  

 مجلٌ تنميٌ الرافدين 2014
التخليل اِقتصادي لمؤسسات التعليم علٍ وفق معايير التنميٌ المستدامٌ دراسٌ عينٌ 

 .مختارة من مدارس مدينٌ الموصل
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 الكتب المؤلفة والمترجمة

 اذم الكتاب جهة النرر التاريد

2012 
اهرة ( الق2012) 1روافد للنشر والتوزيع ط

مصر –  

البيٌُ والفقر فً البلدان العربيٌ بين متضمنات السوق واِقتصاد الموجى 

 )سياسات ضياع الثروة الطبيعيٌ والبشريٌ

1985 
تنميٌ الرافدين سلسلٌ الدراسات 

 موصل العرقاِقتصاديٌ واِداريٌ 
 أسس التخطيط اِقليمً مع اِشارة الٍ التجربٌ العراقيٌ

 

لعملالمؤتمرات وورش ا  

وررة العمل  -اذم المؤتمر  نوع المراركة التاريد  

 ارة/جامعٌ ملتً ميديا الماليزيٌ.تفرغ علمً فً ماليزيا من هيٌُ اِد تفرغ علمً 2011

 دراسٌ وتدريب علمً 1988
فً تخطيط المدينٌ  1/7/1988ولػايٌ  7/1/1988دبلوم دراسات عليا من 

 بولندا.واإلقليم /جامعٌ شيشين التكنولوجيٌ /

 مشاركٌ فً ورقٌ عمل إلعداد مناهح فً التخطيط المكانً جامعٌ دورتموند األلمانيٌ 2010

 مشاركٌ فً اعداد المناهح فً العراق جامعٌ البصرة 1981

مؤتمرات تخطيط الخضري واِقليمً متعددة فً ٌمشارك جامعٌ بػداد 1985  

والعمارة كاديمً بمدرسٌ بالتخطيطتدريب أ دلوً /الوند 1977  

 مشاركٌ فً ورشٌ العمل خول اساليب القياسيٌ الخديٌ مشارك 2017

 مشاركٌ فً مؤتمر الدولً الرابع للكليٌ اِدارة واِقتصاد مشارك 2017

 


