بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة القادسية

كلية االدارة واالقتصاد
قسم االقتصاد

السيرة الذاتية والعلمية 2015

أوًلا :االسم الرباعي واللقب :عبد الكريم جابر شنجار ورد العيساوي
ثانيًا:محل وتاريخ الوالدة  1960/1/20:الديوانية /العراق
ثالثًا:الحالة االجتماعية :متزوج ،عدد االطفال  /اربعة
رابعًا:القومية والديانة:عربية  /مسلم.

خامس اًا:المهنةةة :تدريسةةي لةةي كليةةة االدارة واالجتمةةاد  ،جامعةةة القادسةةية  -و ازرة التعلةةيم العةةالي والبحةةم العلمةةي،
جمهورية العراق منذ عام  1989ولحد االن.

سادسا:األلقابًالعلميةً .

مدرس مساعد لي .1989/10/11-مدرس لي .1992/10/13

استاذ مساعد لي .1995/11/21-استاذ لي .2005/10/15

سابعًا:التخصصًالعام  :علوم اجتمادية دولية.

التخصصًالدقيق :العالجات النقدية والمالية الدولية.
ثامن ا:الشهاداتًالعلميةً .

 -المدرسة االبتدائية :الشهيد رلعت  /الديوانية (-6 – )1971-1966

 المدرسة المتوسطة  :متوسطة الكرامة  /الديوانية (- 4 – )1975-1972 -المدرسة االعدادية:اعدادية الديوانية المركزية  /الديوانية (- 3 – )1978-1975

 -بكلوريوس علوم اجتمادية  -كلية االدارة واالجتماد –جامعة بغداد (- 4 – )1983-1979

 ماجس ةةتير عل ةةوم اجتم ةةادية  -كلي ةةة االدارة واالجتم ةةاد – جامع ةةة بغج ةةاد ( )1988عنة ةوان الرس ةةالة (الحمائي ةةةالجديدة اثارها وخيارات الدول النامية) -2-

 -دكتوراه علوم اجتمادية –كليةة االدارة واالجتمةاد – الجامعةة المستنمةرية ( )2005عنةوان االطروحةة (تحليةل

ظاهرتي االندماج والتملك االجتماديتين مع التركيز على القطاع الممرلي ) -3-
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سابع ا:الوظائفًالعلميةً -:

 -التدريس لي جامعة القادسية – كلية االدارة واالجتماد من عام  1989ولحد االن.

 رئ ةةيس لجن ةةة الد ارس ةةات العلي ةةا ل ةةي كلي ةةة االدارة واالجتم ةةاد – جامع ةةة القادس ةةية (- 2004( )2000-1997.)2012

 رئيس جسم االجتماد –كلية االدارة واالجتماد – جامعة القادسية(.)2000-1997 عض ةةو لجن ةةة الترجي ةةات العلمي ةةة ل ةةي كلي ةةة االدارة واالجتم ةةاد –جامع ةةة القادس ةةية (- 2004(،)2000-1996)2007

-عاش ار:الوظائفًالداريةً -:

 مسؤول وحدة التسجيل  ،كلية االدارة واالجتماد  ،جامعة القادسية (.)1995-1994()1990-1989 مسة ة ةةؤول وح ة ة ةةدة التة ة ةةدريب العلم ة ة ةةي والتعلة ة ةةيم المس ة ة ةةتمر كلية ة ةةة االدارة واالجتم ة ة ةةاد ،جامعة ة ةةة القادس ة ة ةةية(-1990)1997-1996(، )1996-1995( ،)1993-1992(،)1991
احدىًعشرًً:المساهماتًفيًخدمةًالمجتمعًً -:

 شارك بمفة محاضر لي العديد من الدورات ضمن منهاج التعليم المستمر لي كليةة االدارة واالجتمةاد /جامعة القادسية.

 مستشار لي غرلة تجارة الديوانية . عقد العديد من اللقاءات لي المحالة المرئية والمقروءة لي شؤون االجتماد العراجي والعالمي. كاتب لي مجلة آراء لي الخليج العربي مركز الخليج العربي دولة االمارات العربية المتحدة.اثنىًعشرً:الدروسًالتيًقامًبتدريسهاً -:

-1الدراساتًالوليةً :

 -طرق بحم  ،جسم االجتماد واالحماء عام (.)1990-1989

 الحسابات القومية ،السنة الثانية ،جسم االجتماد (من 1990الى .)1995 -مشاكل اجتمادية معامرة ،السنة الرابعة ،جسم االجتماد (من .)1995-1990

 اجتمةةاد دولةةي  ،السةةنة الرابعةةة  ،جسةةم االجتمةةاد ،االجتمةةاد( .)1995-1994السةةنة الثالثةةة-جسةةم االجتمةةاد(.)2007-2006( )2005-2004(،)1998-1995

 الحسابات القومية  ،السنة الرابعة  ،جسم المحاسبة ()2000-1997 -مبادئ اجتماد ،السنة االولى  ،جسم االحماء (.)1996-1995
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 مب ة ةادئ اجتمة ةةاد  ،السة ةةنة االولة ةةى  ،جسة ةةم االجتمة ةةاد ( )2000-1998و ( )2003-2002و (-2004 )2005و(.)2006-2005

 اجتمةة ةةاد جزئة ة ةةي  ،السةة ةةنة الثانية ة ةةة  ،جسة ة ةةم االجتمة ة ةةاد ( )2000-1997و( )2003-2002و (-2005. )2014

 -اجتماد نفط  ،السنة الرابعة  ،جسم االجتماد (.)2000-1997

-2الدراساتًالعلياًً -:

الدكتوراه :

 -حلقة نقاشية (. )1999-1998

 النظرية االجتمادية الجزئية (. )2015 – 2014ماجستير ً
*اجتمةاد دولةي  ،الفمةل االول ( )1998-1997و ( )2001-2000و ( )2005-2004و (-2005
. )2015

*التنمية االجتمادية  ،الفمل الثاني (.)1998-1997

*النظرية االجتمادية الجزئية )2001-2000( ،و( )2003-2002و(.)2014-2006
ثالثًعشرًً:المؤتمراتًالعلميةًً -:

-1داخلًالعراقًً -:

 مؤتمر كلية اإلدارة واالجتماد ،جامعة القادسية  ،آذار .1990 المؤتمر العلمي األول  ،جامعة القادسية  ،آذار – .1994 المؤتمر العلمي الثالم  ،جامعة القادسية  ،آذار .1996 -المؤتمر العلمي الرابع  ،جامعة القادسية .2001،

 -رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي األول لكلية اإلدارة واالجتماد  ،آذار .2009 ،

 المؤتمر العلمي الثالم  ،كلية اإلدارة واالجتماد  ،جامعة كربالء . 2008/4/22-21 ، المؤتمر العلمي الرابع  ،كلية اإلدارة واالجتماد  ،جامعة كربالء .2005/5/3 ، -المؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلنسانية ،جامعة الكولة .2009/4/23-22

 -المؤتمر العراجي العلمي األول لمكالحة المخدرات ،جامعة القادسية  ،كلية اآلداب .2009/12/24-23

3

 -المؤتمر العلمي الخامس جامعة واسط كلية االدارة واالجتماد لعام . 2014

 -المؤتمر العلمي الثاني جامعة القادسية كلية االدارة واالجتماد لعام . 2014

-2خارجًالعراقًً ً:

 -المؤتمر االول لجامعة العلوم التطبيقية لي االردن ،عمان  ،حزيران .2003

 الم ةةؤتمر االول لقس ةةم االع ةةالم والد ارس ةةات االس ةةتراتيجية  ،كلي ةةة االداب  ،جامع ةةة الحس ةةين ب ةةن ط ةةالل ،االردن /20-22،تشرين الثاني .2006،

 -المؤتمر العلمي الخامس  ،جامعة ليالدلفيا  ،كلية العلوم االدارية والمالية  ،االردن /5-4تموز.2007 /

 الم ةةؤتمر ال ةةدولي ،جامع ةةة الطفيلة ةة التقني ةةة ،مةةةؤتمر التنمي ةةة البشة ةرية واالم ةةن ل ةةي ع ةةالم متغية ةةر ،االردن-10،.2007/7/12

 المؤتمر العلمي الدولي الثالم  /جامعة سكيكيدة  /الجزائر . 2012 ، منتدى الدوحة االجتمادي الثاني عشر  /جطر . 2012 ،اربعةًعشرًً:الكتبًالمنشورةًً :
 -االندماج والتملك االجتماديان  ،الممارف انموذجاً  ،مركز االمةارات للد ارسةات والبحةوم االسةتراتيجية  ،دولةة

االمارات العربية المتحدة  ،ابو ظبي .2007 ،

 التمويل الدولي  :مدخل حديم  ،دار المفاء للنشر والتوزيع  ،عمان  -االردن  ،الطبعة االولى . 2013 ، -الس ةةيولة الدولي ةةة ل ةةي ظ ةةل االزم ةةات االجتم ةةادية والمالي ةةة  ،دار الم ةةفاء للنش ةةر والتوزي ةةع  ،عم ةةان  -االردن ،

الطبعة االولى . 2014 ،

 -االستثمار لي النجف االشرف الواجع وااللاق المستقبلية  ،دار نيبور للنشر والتوزيع  ،العةراق  ،الطبعةة االولةى

. 2014 ،

 التكامل االجتمادي العربي  ،دار المفاء للنشر والتوزيع  ،عمان  -االردن  ،الطبعة االولى . 2015 ، -االجتماد الجزئي  ،السياسات والتطبيقات (تحت الطبع) .
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