جـــامـعة نـــوروز

المعلومات الشخصية
الاسم

د .عماد خليل عيدان

العنوان

دهوك  /أفروستي

محل و تاريخ الولادة

محافظة واسط 1964 / 1 / 15 /

رقم الهاتف النقال

07505246156

الحالة الزوجية

متزوج

بريد الجامعة الالكتروني

imad.khaleel@nawroz.edu.k
rd

الوظيفة

تدريسي

معلومات الوظيفة
المرتبة العلمية وتاريخ الحصول
عليها

نوع الارتباط بالجامعة

مدرس 2014/

ملاك أهلي

الشهادات العلمية
الشهادة

البكالوريوس

الماجستير

الدكتوراه

اسم الجامعة

المستنصرية

المستنصرية

بغداد

البلد المانح للشهادة

العراق

العراق

العراق

تاريخ الحصول على
الشهادة

1987 / 1986

2005

2014

عنوان رسالة الماجستير

حماية البيئة وأهميتها الاقتصادية في ضوء الاستخلاف الاسلامي

التخصص الدقيق

أقتصاديات البيئة والتنمية

عنوان اطروحة الدكتوراه

مؤشرات الاستدامة في عملية التنمية الاقتصادية في العراق

التخصص الدقيق

أقتصاديات التنمية والبيئة

الخبرات التدريسية من  ( -الاحدث الى الاقدم)
الى

المرتبة
العلمية

اسم الجامعة

المواد التي تم تدريسها

من
2021

2022

مدرس

جامعة نوروز

التمويل الدولي +النقود والمصارف

2020

2021

مدرس

جامعة نوروز

التمويل الدولي +مشروع بحث
+التشريع الضريبي

2019

2020

مدرس

جامعة نوروز

التمويل الدولي  +حلقة نقاشية

2018

2019

مدرس

جامعة نوروز

التمويل الدولي

2017

2018

مدرس

جامعة نوروز

التمويل الدولي

2016

2017

مدرس

جامعة نوروز

التمويل الدولي  +مشروع البحث

2015

2016

مدرس

جامعة نوروز

التمويل الدولي

1

2014

2015

مدرس

جامعة نوروز

المالية العامة

2013

2014

مدرس مساعد

جامعة نوروز

التنمية الاقتصادية

2012

2013

مدرس مساعد

جامعة نوروز

التنمية الاقتصادية  +مشروع بحث

2011

2012

مدرس مساعد

جامعة نوروز

التنمية الاقتصادية

من

الى

العنوان الوظيفي  /اسم الجامعة او المؤسسة

2021

2022

تدريسي  /جامعة نوروز

2016

2021

رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية  /كلية الادارة والاقتصاد /جامعة نوروز  /حسب الامر
الجامعي  485في 2016 / 1 / 30

2015

2016

مدير وحدة الجودة  /كلية الادارة والاقتصاد  /جامعة نوروز /حسب الامر الجامعي المرقم  2614في
2015 / 10 / 10

2008

2009

معاون العميد للشؤون الادارية والقانونية  /كلية الادارة والاقتصاد  /جامعة واسط  /حسب الامر
الجامعي  11273في 2008 / 11 / 18

2007

2008

مقرر قسم الاقتصاد  /كلية الادارة والاقتصاد  /جامعة واسط  /حسب الامؤ الاداري المرقم  400في
2008 / 3 / 10

الخبرات الادارية من ( -الاحدث الى الاقدم)

الابحاث العلميةمن( -الاقدم الى الاحدث)
جهة النشر

التاريخ

جامعة واسط

2007

أهمية أحتساب الناتج المحلي الاجمالي المعدل بيئيا

مجلة جامعة تكريت

2014

الواقع البيئي في العراق للفترة 2012 -1980

مجلة جامعة واسط

2014

المعايير الاقتصادية وا لبيئية الواجب مراعاتها لتخطيط المدن الصناعية في
العراق

مجلة جامعة نوروز

2021

قواعد واسس الاقتباس والتوثيق في البحث العلمي

مجلة جامعة نوروز

2021

اسم البحث
تطور العلاقة بين التنمية والبيئة في الانظمة الاقتصادية

الكتب المؤلفة والمترجمة
اسم الكتاب

جهة النشر

التاريخ

مقدمة موجزة في أصول البحث العلمي وأساليب كتابة البحوث والرسائل
العلمية مع أشارة خاصة الى واقع التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

دار الدكتور للطباعة والنشر

تحت الطبع

المقالات
اسم المقال

جهة النشر

التاريخ

المتغير النفطي في المعادلة الاقتصادية في العراق – وجهة نظر -

مجلة اقلام نوروز  /العدد1
2016 /

2016

2

المؤتمرات وورش العمل
نوع المشاركة

التاريخ

اسم المؤتمر  -ورشة العمل
المؤتمر الاول لكلية الادارة والاقتصاد  /جامعة واسط

مشاركة

2007

ندوة مناقشة قانون النفط والغاز  /جامعة واسط  /كلية الادارة والاقتصاد

مشاركة

2007

ندوة مفردات البطاقة التموينية بين الغاء الدعم والتفكير في البدائل  /جامعة
واسط  /كلية الادارة والاقتصاد

مشاركة

2009

ندوة التعداد السكاني والتنمية البشرية في العراق

رئيس اللجنة التحضيرية

2009

الشفافية في الصناعات الاستخراجية  /جامعة نوروز

مشاركة

2012

المؤتمر العلمي الاول لكلية الادارة والاقتصاد  /جامعة نوروز

مشاركة

2012

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الادارة والاقتصاد  /جامعة نوروز

مشاركة

2013

المؤتمر العلمي الثالث لكلية الادارة والاقتصاد  /جامعة نوروز

مشاركة

2014

رئيس جلسة

2015

الندوة العلمية حول النظام الضريبي في أقليم كوردستان  /دهوك

رئيس اللجنة التحضيرية

2016

المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية الادارة والاقتصاد  /جامعة نوروز

عضو اللجنة التحضيرية –
ومشارك في المؤتمر

2017

مشارك ورئيس لجنة
تحضيرية

2018

المؤتمر العلمي الطلابي الاول لكلية الادارة والاقتصاد  /جامعة نوروز

ندوة الصيرفة الالكترونية وأمكانيات تطبيقها في المؤسات المصرفية في
دهوك
ندوة دور المؤسسات المصرفية في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة
ندوة الموازنات العراقية وقصورها عن تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية

3

مشارك وعضو لجنة علمية 2019
مشارك وعضو لجنة علمية 2021

الإشراف الحالي على الدراسات العليا (دكتوراه ،ماجستير ،دبلوم أكاديمي)

اسم الطالب

ت

الجامعة – الكلية
والقسم

كتاب الامر
الرسمي
الرقم والتاريخ

عنوان الاطروحة أو الرسالة

1
2
3

4
عضوية المنظمات والنقابات
طبيعة العضوية

اسم المنظمة  /النقابة

الشبكات الاكاديمية
الرابط

اسم الموقع
ORCID
Google
Scholar
Research
Gate
Publons

عماد خليل عيدان  -الباحث العلمي من Google

Linkedin

4

