السيرة العلمية و الذاتية
لألستاذ الدكتور سالم عبد الحسن رسن الكرعاوي
أوال  :البيانات الشخصية
تاريخ الميالد  1591 / 7/1 :بغداد  /العراق
الجنسية  :عراقية
الحالة االجتماعية  :متزوج له ثالثة أبناء
ثانيا  :الشهادات و الترقيات العلمية

 شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد 1571/
 شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية  /الجامعة االقتصادية الدولية  /صوفيا 1591 /
 شهادة  ICDLفي قيادة الحاسوب  /اليونسكو 5009/
 الترقية العلمية إلى مرتبة مدرس 1591 /
 الترقية العلمية إلى مرتبة أستاذ مساعد 1599 /
 الترقية العلمية إلى مرتبة أستاذ مشارك  / 1559 /ليبيا
 الترقية العلمية إلى مرتبة األستاذية 5011 /
ثالثا  :العمل الوظيفي
 مدرس مساعد  /المعهد الفني أبو غريب 1571 /
 مدير خدمات /المعهد الفني أبو غريب 1577 /
 زمالة دراسية  /للحصول على شهادة الدكتوراه 1591 -1579 /
 رئيس قسم التعاون /هيئة التعليم التقني  /المعهد الزراعي مسيب 1591 /
 معاون عميد للشؤون العلمية  /هيئة المعاهد الفنية  /المسيب 1597 /
 ر .قسم االقتصاد  /جامعة القادسية  /العراق 1550 /
 رئيس لجنة الترقيات العلمية لكلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة القادسية 1551/
 عضو مجلس جامعة القادسية 1555/
 ر .قسم االقتصاد  /الجامعة المفتوحة  /ليبيا () 5000 -1551
 أستاذ غير متفرغ /جامعة فيالدلفيا  /األردن  /عمان 5009- 5001 /
 أستاذ غير متفرغ /الدراسات العليا  /جامعة البلقاء التطبيقية  /األردن ()5009 – 5001
 رئيس تحرير مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية 5011 -5001 /
 مدير المكتب االستشاري لكلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة القادسية 5007/

 رئيس قسم االقتصاد /كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة القادسية5010 /
 حاليا أستاذ في الدراسات العليا /كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة القادسية
رابعا  :النشاط العلمي
 الكتب المؤلفة :





المداخل األساسية للتنمية االقتصادية – 5001
اقتصاديات النفط – 1555
اقتصاديات و إدارة المكائن الزراعية – كتاب منهجي – هيئة المعاهد الفنية – 1550
مشروع كتاب (تنمية االقتصاد العراقي ...مقدمات نظرية  ,إشكاليات راهنة و أفاق
المستقبل ) قيد االنجاز .

 األشرطة التعليمية المرئية :
تم تسجيل مادة مبادئ االقتصاد الكلي ألغراض التعليم المفتوح عن بعد لحساب الجامعة المفتوحة
بالتعاون مع القناة الفضائية التعليمية الليبية.
 البحوث المنشورة مؤخرا :







التنمية المهنيةة ودورهةا فةي تنميةة القةدرات التعليميةة لمواكبةة سةوق العمةل  /المةؤتمر العلمةي
الثالث /كلية اإلدارة واالقتصاد  5011 /بحث منفرد
التخطةةيط التنمةةوي اإلقليمةةي أداة فاعلةةة لحةةل إشةةكاليات المجتمةةع العراقةةي وتطةةوير اقتصةةاده
الوطني /غير منشور  5011/بحث منفرد
اإلنفةةاق الحكةةومي ودوره فةةي تحقية األهةةدا اإلنمائيةةة للصةةحة فةةي العةةراق /مجلةةة القادسةةية
للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /مقبول للنشر في  5011/1/7بحث مشترك
العجةةز الغة ائي العربةةي لمحاصةةيل الحبةةوب اإلسةةتراتيجية ,مةةع إشةةارة خاصةةة للعةةراق /مجلةةة
القادسية العلوم اإلدارية واالقتصادية  /مقبول للنشر في  / 5011/5/19بحث مشترك
االستثمار في التعليم أداة تمكين الموارد البشرية فةي العةراق /مجلةة القادسةية للعلةوم اإلداريةة
واالقتصادية /المجلد  19العدد 1السنة / 5011بحث مشترك
إشكاليات التنمية االقتصةادية الراهنةة فةي العةراق بةين ةةبابية المةنهي الفكةري وتخةبط ليةات
التحةةول نحةةو اقتصةةاد السةةوق  /مجلةةة الكةةوت للعلةةوم االقتصةةادية واإلداريةةة  /جامعةةة واسةةط /
العدد الثامن /5015تشرين األول  / /بحث منفرد













االستثمار الزراعي فةي محافظةة القادسةية الواقةع وسةبل النهةوض  /وقةائع المةؤتمر الزراعةي
لمحافظة القادسية  5015/بحث منفرد
التنميةةة الزراعيةةة المسةةتدامة خيارنةةا االسةةتراتيجي للمرحلةةة الراهنةةة / /مجلةةة القادسةةية للعلةةوم
اإلدارية واالقتصادية /المجلد / 11العدد . 5011/ 5بحث منفرد
األزمة المالية الراهنة تضع االقتصاد العالمي أمام أزمة ركةود تضةخمي طويةل األجةل /مقةدم
إلى المؤتمر العلمي في جامعة فيالدلفيا /األردن  /المنعقد في  .5005/9/11بحث منفرد
قراءة تحليلية في موازنات العراق الفدرالية للفترة من / 5007-5001مجلةة القادسةية للعلةوم
اإلدارية واالقتصادية  /العدد الرابع /المجلد العاشر  5009/بحث منفرد
التنمية الزراعيةة ومتطلبةات النهةوض بةالواقع الزراعةي لمحافظةة القادسةية  /مجلةة الملتقةى/
مؤسسة أفاق للدراسات واألبحاث العراقية /العدد التاسع  5009/بحث منفرد
الفساد يقوض التنمية ويشةوه اقتصةاد السةوق  /مجلةة القادسةية للعلةوم اإلداريةة واالقتصةادية
/المجلد التاسع  /العدد األول  5007/بحث منفرد
البيئة المناسبة لتفعيل االستثمارات المحلية واستقطاب االسةتثمارات األجنبيةة  /مجلةة الغةري
للعلوم االقتصادية واإلدارية /العدد/ 9المجلد الثاني  / 5007/جامعة الكوفة بحث منفرد
تقةةدير دالةةة إنتةةاج القطةةاع المصةةرفي فةةي المملكةةة األردنيةةة الهاشةةمية باسةةتخدام دالةةة كةةوب دو
كةال  /مجلةةة القادسةية للعلةةوم اإلداريةة واالقتصةةادية /المجلةد الثةةامن /العةدد الثالةةث 5001/
بحث مشترك
النفط صناعة ذات تكةالي متناقصةة فةي فترتةي األجةل القصةير و المتوسةط  /المجلةة القوميةة
لإلدارة  /طرابلس  /ليبيا  5000 /بحث منفرد
المرونات االقتصادية و دورها في تقدير الطلب العالمي على الةنفط مسةتقبال  .مجلةة البحةوث
الصناعية  /طرابلس  /ليبيا  /عدد  1555 / 5بحث منفرد
التعلةةيم و التةةدريب و دورهمةةا فةةي تنميةةة المةةوارد البشةةرية  .النةةدوة العربيةةة األولةةى لتنميةةة
الموارد البشرية  /طرابلس  /ليبيا  1559 /بحث منفرد

 اإلشراف العلمي على الرسائل الجامعية





رسالة الماجستير الموسومة (االستثمار في البنةى التحتيةة الركيةزة األساسةية لتنميةة االقتصةاد
العراقي في ةوء تجارب مختارة ) الطالب نور الدين صباح . 5019
رسةةةالة الماجسةةةتير الموسةةةومة (تحليةةةل أثةةةار الفجةةةوة التكنولوجيةةةة علةةةى التنميةةةة فةةةي البيئةةةات
االقتصادية النامية) الطالب حسن جمال 5019
رسالة الماجستير الموسومة (التنمية البشرية في العةراق فةي ةةوء رصةد األهةدا اإلنمائيةة
لأللفية الثالثة )الطالبة مها كريم علي 5011
رسةةةالة الماجسةةةتير الموسةةةومة (العجةةةز الغةةة ائي العربةةةي لمحاصةةةيل الحبةةةوب اإلسةةةتراتيجية)
الطالب أمير سهيل عبد هللا . 5011 /









رسالة الماجستير الموسومة (االسةتثمار فةي التعلةيم والتةدريب ودوره فةي التنميةة االقتصةادية
,العراق وكوريا الجنوبية أنموذجا ) الطالب محمد مدلول علي السلطاني . 5011
إشكاليات التنمية االقتصةادية الراهنةة فةي العةراق بةين اختيةار المةنهي الفكةري وتطبية ليةات
التحول نحو اقتصاد السوق ) الطالب عبد جاسم عباس 5015
رسةةالة الماجسةةتير الموسةةومة (تحليةةل وتقةةويم اسةةتراتيجيات التنميةةة االقتصةةادية فةةي العةةراق
والخيارات البديلة ) الطالب صالح عامر أبو هونة. 5010
سياسات الدعم الحكومي وأثارها على التنميةة االقتصةادية فةي دول عربيةة مختةارة للمةدة مةن
 ) 5001 -1550الطالب حيدر طالب موسى. 5005
رسةةالة الماجسةةتير الموسةةومة(األمن الغةة ائي فةةي العةةراق بةةين التحةةديات الداخليةةة واألزمةةة
الغ ائية العالمية) الطالب قيس مهدي حسن 5005
رسالة الماجستير الموسومة (الضريبة ودورها فةي تمويةل الموازنةة العامةة للمةدة مةن 1599
–  ) 5009الطالبة مليحة جبار عبد . 5009
رسةةالة الماجسةةتير الموسةةومة (سياسةةات التحريةةر الماليةةة والنقديةةة فةةي دول عربيةةة مختةةارة )
الطالب غسان طارق ظاهر كتاب . 5007

 لجان مناقشة الرسائل و االطاريح








عضةةو لجنةةة مناقشةةة أطروحةةة ال ةدكتوراه ( الرؤيةةا البيئيةةة فةةي خطةةط التنميةةة االقتصةةادية فةةي
الطالب عماد خليل عيدان /جامعة بغداد . 5011
العراق)
رئةةيس لجنةةة مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير الموسةةومة ( اإلنفةةاق الحكةةومي وأثةةره فةةي تحقيةة
االستقرار االقتصادي في العراق ) الطالبة دعاء محمد أرباط /جامعة القادسية . 5011/
رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (البطالة في محافظة ذي قةار الواقةع وفةر
النجاح ) الطالب عدنان ريسان /جامعة القادسية . 5011 /
رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجسةتير الموسةومة (بنةاء النسة االقتصةادي للدولةة فةي العةراق
دراسة تحليلية في تطوير نمط التنمية )الطالب جاسم سعد كريم /جامعة القادسية . 5011 /
عضو لجنة مناقشة رسةالة الماجسةتير الموسةومة (االسةتثمار فةي رأس المةال البشةري ودوره
في التنمية االقتصادية ) عضو ومشرفا /جامعة القادسية . 5011
عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة(تمكين المرأة اقتصاديا فةي العةراق مشةكالت
وممكنات ) الطالبة زهراء محمد حسن /الجامعة ألمستنصريه . 5015
عضو لجنة مناقشة رسةالة الماجسةتير الموسةومة (األبعةاد االقتصةادية لإلرهةاب وأثةره علةى
التنميةةة فةةي العةةالم العربةةي مةةع إشةةارة خاصةةة للعةةراق ) الطالةةب منةةا مةةرزة نعمةةة جامعةةة
القادسية 5015









عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة (إصالح الموازنة العامة وعالقتهةا بالتنميةة
المستدامة  -تجارب مختارة مةع إشةارة خاصةة للعةراق )الطالةب عصةام عبةد الخضةر سةعود
الجامعة ألمستنصريه . 5011
عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (مةد إمكانيةة خصخصةة بعةص الصةناعات
النفطية وأثره على االقتصاد العراقي ) الطالب حيدر حسين ع افة /جامعة بغداد 5011
عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (األبعةاد التنمويةة فةي اسةتثمار اهةوار جنةوب
العراق ) الطالب مهدي صادق ساجت . 5010
عضةةو لجنةةة مناقشةةة الرسةةالة الموسةةومة (اقتصةةاديات محصةةول الةةرز فةةي محافظةةة القادسةةية
والعوامل المؤثرة فيه) للطالب حقي أمين توماس /جامعة القادسية . 5010
عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسةومة ( تقيةيم اسةتراتيجيات التنميةة االقتصةادية فةي
العراق والخيارات البديلة ) عضوا ومشرفا . 5010/
رئةةيس لجنةةة مناقشةةة الرسةةالة الموسةةومة (قيةةاس و تحليةةل مؤشةةرات الفقةةر فةةي حضةةر مدينةةة
الديوانية ) الطالب ريسان حاتم كاطع /جامعة القادسية .5005
عضو لجنة مناقشة رسةالة الماجسةتير(الحالة االقتصةادية واالجتماعيةة فةي محافظةة ذي قةار)
الطالب حسين علي عويش /جامعة القادسية . 5009/

 التقييم العلمي للرسائل و االطاريح -:







فةةي

أطروحةةة الةةدكتوراه الموسةةومة (دور المةةنظم فةةي تفعيةةل االسةةتثمار الصةةناعي الخةةا
العراق لصناعة األلبسة الجاهزة )جامعة بغداد . 5011/
أطروحة الدكتوراه الموسومة (دور الصنادي السيادية واالحتياطيات األجنبية في التنميةة مةع
إشارة خاصة للعراق ) وزارة التعليم العالي .5011جهاز اإلشرا والتقويم العلمي .
رسةةالة الماجسةةتير الموسةةومة (تحليةةل العالقةةة التبادليةةة بةةين السةةكان والتنميةةة المسةةتدامة فةةي
العراق ) الجامعة ألمستنصريه. 5011 /
رسةةالة الماجسةةتير الموسةةومة ( ليةةات التحةةول نحةةو اقتصةةاد المعرفةةة فةةي التعلةةيم المهنةةي فةةي
العراق ) الجامعة ألمستنصريه . 5011
رسالة الماجستير الموسومة (تحليل االتجاهات األساسةية لةألداء المةالي فةي الموازنةة العامةة
في العراق للمدة . 5010 -5001جهاز اإلشرا والتقويم 5011.
رسالة الماجستير الموسومة (األزمة المائية وأثرها على اإلنتاج الزراعةي العراقةي – دراسةة
تحليلية ) جامعة واسط . 5011

 تقييم بحوث الترقيات العلمية -:









معاملة ترقية علمية إلى مرتبة أستاذ مساعد /جامعة ميسان /ثالثة أبحاث .
معاملة ترقية علمية إلى مرتبة مدرس /جامعة واسط  /بحثين 5011 .
معاملة ترقية علمية إلى مرتبة مدرس /جامعة البصرة /أربعة أبحاث 5011.
معاملة ترقية علمية إلى مرتبة مدرس /جامعة واسط  /ثالثة أبحاث .
معاملة ترقية علمية إلى مرتبة أستاذ مساعد /جامعة واسط ثالث أبحاث 5011
معاملة ترقية علميةة إلةى مرتبةة أسةتاذ مسةاعد /جامعةة الكوفةة  /كليةة الزراعةة .ثةالث أبحةاث
5015
معاملة ترقية علمية إلى مرتبة أستاذ مساعد عدد البحوث / 1الجامعة المستنصرية . 5015
معاملة ترقية علمية إلى مرتبة األستاذ المساعد العدد خمسة بحوث /جامعة البصرة 5015

 تقييم أبحاث ألغراض النشر في المجالت العلمية -:











البحةةث الموسةةوم (واقةةع الشةةركة العامةةة لألسةةمدة فةةي محافظةةة البصةةرة و فاقهةةا المسةةتقبلية ) مجلةةة
دراسات البصرة . 5011/
البح ةث الموسةةوم (مسةةار التنميةةة البشةةرية فةةي العةةراق ) مجلةةة المثنةةى للعلةةوم اإلداريةةة واالقتصةةادية
. 50011/
البحةةث الموسةةوم (واقةةع االسةةتثمار األجنبةةي المباشةةر فةةي العةةراق وفة مؤشةةرات التنافسةةية العالميةةة )
المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات /وزارة التخطيط . 5011
البحةةث الموسةةوم (أزمةةة الغة اء فةةي العةةالم والعةةراق وةةةع الحاةةةر وأفةةاق المسةةتقبل )مجلةةة أوروك
للعلوم اإلنسانية  /جامعة المثنى 5015.
(االتجاهةةات المسةةتقبلية للتنميةةة المكانيةةة فةةي محافظةةة القادسةةية فةةي المجةةالين الصةةناعي والزراعةةي )
مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية .
(واقةةع البنيةةة التحتيةةة فةةي العةةراق وإمكانةةات تطويرهةةا ) مجلةةة المثنةةى للعلةةوم اإلداريةةة واالقتصةةادية
5011
(التنميةةة االنعزاليةةة ودورهةةا فةةي تخل ة القطةةاع الزراعةةي العربةةي ) مجلةةة القادسةةية للعلةةوم اإلداريةةة
واالقتصادية5011.
( قيةةاس الكفةةاءة اإلنتاجيةةة لطةةرق االسةةتزراع السةةمكي فةةي محافظةةة واسةةط ) مجلةةة القادسةةية للعلةةوم
اإلدارية واالقتصادية .
( نظام األمان االجتماعي في العراق ) جامعة كربالء /كلية اإلدارة واالقتصاد .
( تنمية القطاع السياحي في العراق ,المقومات التحديات )مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية
. 5011

 ( اثر اإلنفاق االستثماري لكل من القطاعين العام والخا
القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية 5011.
| تحليل اقتصادي لتطوير التجةارة الخارجيةة فةي العةراق للمةدة مةن ) 5005 – 1590مجلةة القادسةية
للعلوم اإلدارية واالقتصادية 5011 .
 الفساد في الةدول الناميةة وانعكاسةاته االقتصةادية واالجتماعيةة العةراق حالةة دراسةية .مجلةة القادسةية
للعلوم اإلدارية واالقتصادية . 5011
 واقع األراةي الزراعية في محافظة القادسية /مجلة القادسية 5011
 االتجاهات المستقبلية للتنمية المكانية في محافظة القادسية في المجةالين الصةناعي والزراعةي /مجلةة
القادسية
 المشةةاريع الصةةغيرة والمتوسةةطة فةةي العةةراق ودورهةةا فةةي النمةةو االقتصةةادي /مجلةةة المثنةةى للعلةةوم
اإلدارية واالقتصادية . 5015
 الضرائب البيئية كأداة اقتصادية لحماية البيئة دراسة تحليلية عن التجربةة الجزائريةة /مجلةة القادسةية
للعلوم اإلدارية واالقتصادية . 5015
 تكالي ظاهرة اإلرهاب وأثرها على التنمية االقتصادية في العالم العربي /مجلة القادسية 5015
( دور االقتصةةاد المعرفةةي فةةي بنةةاء منظومةةة تكنولوجيةةا المعلومةةات ) مجلةةة المثنةةى للعلةةوم اإلداريةةة
واالقتصادية 5011.
 الدينار العراقي بين مزاد البنك المركزي واستنزا االحتياطيات ووهم تثبيت سةعر الصةر /مجلةة
القادسية .5015
 األبعاد االقتصادية للتلوث البيئي /مجلة القادسية 5015
 اإلصالح المصرفي في العراق الواقع والمتطلبات /مجلة القادسية 5015
 ( التغييرات في سوق محافظة البصرة وحماية المستهلك ) مجلة دراسات البصرة 5011.
 الجريمة االلكترونية عبر االنترنيت أثرها وسبل مواجهتها  /مجلة التقني /هيئة التعليم التقني 5010
 بيئة االستثمار في رأس المال البشري ونمو الصناعة  ,مدينة الديوانية أنموذج/مجلة القادسةية للعلةوم
اإلدارية واالقتصادية 5011
 المقررات الدراسية التي درستها خالل العقود األربعة :
على النمةو االقتصةادي فةي األردن)مجلةة

مبادئ االقتصاد الجزئي /جامعة القادسية
مبادئ االقتصاد الكلي /جامعة فيالدلفيا /األردن
المالية العامة /الجامعة المفتوحة  /ليبيا
تقييم المشروعات ودراسات الجدو /القادسية
الحسابات القومية /جامعة القادسية
العالقات االقتصادية الدولية  /الجامعة المفتوحة
التنمية االقتصادية  /برنامي الماجستير /جامعة
القادسية

األسواق المالية  /جامعة فيالدلفيا /األردن
العمليات المصرفية الدولية /فيالدلفيا
النقود والمصار  /الجامعة المفتوحة
مبادئ اإلحصاء /فيالدلفيا
رياةيات عامة لالقتصاديين  /فيالدلفيا
اقتصاديات النفط  /المفتوحة
إدارة األعمال الدولية  /برنامي الماجستير/جامعة
البلقاء التطبيقية  /األردن

 الدورات المشارك بها









دورة تطوير ألمالكات التعليمية ( نظام التحليل اإلحصائي بلغة  ) SASفي الواليات المتحدة
األمريكية  Arkansas Universityفي 5011 / 10/10لمدة شهر .
دورة التأهيل التربوي /جامعة القادسية 5011 /
دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب / ICDLجامعة فيالدلفيا  /األردن 5009/
دورة في اللغة االنكليزية الدولية  / IELTSمركز اللغات الحديث/عمان 5001/
دورة في اإلحصاء المتقدم  /الجامعة المستنصرية 1597 /
دورة في تقييم المشروعات و دراسات الجدو االقتصادية  /المعهد القومي للتخطيط  /بغداد
1591 /
دورة في طرق التدريس – هيئة المعاهد الفنية – بغداد 1599 /
الدورات التدريبية التي أشرفت عليها









استخدام بحوث العمليات في إدارة اإلنتاج
أدارة المخازن
البحث و التطوير
تنمية مهارات مسئولي التدريب
تقييم المشروعات و دراسات الجدو االقتصادية
تخطيط القو العاملة
العديد من دورات التعليم المستمر

 االستشارات العلمية المقدمة إلى :
 شركة طيران البحر األبيص المتوسط / MIDAVIAقبر
 المركز العالي لإلدارة الصناعية  /وزارة الصناعة  /ليبيا
 مؤسسة النبراس للتدريب والتنمية  /ليبيا
 رئاسة وعضوية اللجان الدائمة والمؤقتة -:
 عضو لجنة الترقيات العلمية /كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة المثنى .
 عضو هيئة تحرير مجلة المثنى للعلوم اإلدارية واالقتصادية .




















عضو الهيئة االستشارية لمجلة اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات /وزارة التخطيط .
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثالث /كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة القادسية .
عضو لجنة الدراسات العليا في قسم االقتصاد  /كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة القادسية.
عضو الجنة العلمية في قسم االقتصاد .
رئيس لجنة االستالل  /قسم االقتصاد .
رئيس لجنة اإلشرا التربوي /كلية اإلدارة واالقتصاد .
رئيس لجنة اختيار البحوث المتميزة للطلبة في الكلية .
رئيس لجنة تقييم اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .
عضو لجنة االمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين لدراسة الماجستير في قسم االقتصاد .
عضو لجنة وةع أسئلة االمتحان التنافسي لطلبة الدكتوراه في قسم االقتصاد .
رئيس اللجنة القطاعية الزراعية لمؤتمر االستثمار في الديوانية – مكتب المحافظ.
عضو لجنة التنمية المستدامة في محافظة القادسية .
عضو لجنة خلية األزمة في محافظة القادسية .
رئيس لجنة تدقي وتقييم أسئلة وأجوبة طالب الدراسات العليا .
رئيس لجنة التقويم ال اتي لكلية اإلدارة واالقتصاد .
عضو اللجنة الفرعية لمحور التنمية والتخطيط االقتصادي /لجنة عمداء التخصصات في
العلوم اإلدارية واالقتصادية .
رئيس لجنة مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة في قسم االقتصاد .
عضو لجنة دراسة مشكالت االقتصاد العراقي ومعالجة األزمة المالية الراهنة .

 المؤتمرات العلمية -:









المؤتمر العلمي الثالث لكلية اإلدارة واالقتصاد  /رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وباحثا.5011
مؤتمر االستثمار الزراعي في محافظة القادسية  / 5015/باحثا .
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اإلدارة واالقتصاد  /باحثا .5010/
المؤتمر العلمي الثالث /كلية إدارة األعمال /جامعة فيالدلفيا األردن / 5005/باحثا .
مؤتمر واقع وتطوير القطاع الزراعي في محافظة القادسية / 5009/باحثا .
المؤتمر العلمي لجامعة القادسية / 5007/باحثا .
المؤتمر العلمي لكلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة الكوفة  5007 /باحثا .
المؤتمر العلمي األول كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة القادسية 5001 /

 الندوات العلمية-:






الفر االستثمارية في محافظة القادسية المقومات والتحديات /قسم االقتصاد بالتعاون مع
هيئة استثمار الديوانية /رئيسا للندوة وباحثا . 5011 /
ندوة علمية عن الفساد المالي واإلداري/مؤسسة التنمية والتطوير فرع الديوانية .5011/
ندوة علمية عن التنمية االقتصادية  /مؤسسة التنمية والتطوير /فرع المثنى . 5011/
مستقبل االقتصاد العراقي في ةوء المتغيرات اإلقليمية والدولية /قسم االقتصاد 5010/
ندوة في جامعة واسط كلية اإلدارة واالقتصاد  /باحثا . 5010/

 الحلقات النقاشية -:
 التحليل اإلحصائي باستخدام لغة 5011/ SAS
 التخطيط التنموي اإلقليمي ودوره في تطوير االقتصاد الوطني . 5011
 كتب الشكر والتقدير -:










شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة بخصو نجاح المؤتمر العلمي الثالث للكلية 5011
شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة /الختيار جامعتنا كأفضل جامعة إقليمية في ملتقى قادة
العلوم في جامعة اوكسفورد /العدد  51511في5011/15/ 11
شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة عن دراسة وحدات وتخصصات الدراسات العليا
العدد 19957في5015/ 11/51
شكر وتقدير من السيد محافظ القادسية على إدارة ندوة االستثمار في الديوانية . 5011
شكر وتقدير من السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة القادسية /العدد( ) 9عن لجان
مناقشة طلبة الماجستير . 5011/
شكر و تقدير من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد /مناقشة أطروحة دكتوراه
. 5011
شكر وتقدير من السيد العميد عن رئاسة لجنة اختيار البحوث المتميزة للمرحلة الرابعة
العدد 1111في . 5011/1/19
شكر وتقدير من السيد العميد عن رئاسة ندوة قسم االقتصاد العدد 191في 5011/1/59
شكر وتقدير من السيد العميد عن لجنة مناقشة العدد 115في . 5015/7/5

 التعاون مع منظمات المجتمع المدني
 تقديم المحاةرات العلمية التحاد رجال األعمال وغرفة التجارة في الديوانية ومؤسسة أفاق
فرع الديوانية والمشاركة في العديد من لجان االستشارية في المحافظة
 نشر عدد من المقاالت العلمية في جريدة اتحاد رجال األعمال  /المركز العام  /بغداد .
 تقديم محاةرة ثقافية عن دور الموازنة العامة في التنمية من راديو ديوانية 5005 FM
د .سالم عبد الحسن رسن
أستاذ التنمية االقتصادية /جامعة القادسية
salemresan@yahoo.com
1430/31/13

