
 1028 شباط التقرير الشهري لقسم االقتصاد  / لشهر 

 التحضيرات: .2
 المالحظات تاريخه نوع التحضير

 ال يوجد           

 االمتحانات: .1
 المالحظات عدد المشاركين تاريخ االمتحان المرحلة اسم المادة العلمية
 مبادئ االقتصاد
 مبادئ االدارة 

 Eقراءات 
 حاسوب

 اللغة العربية 
  حقوق وديمقراطية 

 

    161           11/2/2112    االولى
   22   11/2/2112  الرابعة)مؤجلين (

   

 

 المناقشات: –الدراسات العليا  .3

تاريخ  عنوان الرسالة أو األطروحة اسم الطالب
 المالحظات المناقشة

     ال يوجد
 

  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الطلبة:شؤون  –الدراسات العليا  .4
 

 المالحظات تاريخ المباشرة نوع الدراسة اسم الطالب
    ال يوجد

 
 
 



 تعضيد البحوث -النشاطات العلمية  -5
 المالحظات نتيجة التعضيد تاريخ التعضيد اسم الباحث عنوان البحث

  
 

     
  

 تسجيل البحوث  –النشاطات العلمية  .5
 المالحظات التسجيل نتيجة تاريخ التسجيل اسم الباحث عنوان البحث

التطور المالي وأثره في -1
  النمو االقتصادي 

 د.مروان عبد المالك + 
  د. اوس فخر الدين    

  21/2/2112   

االزمات االقتصادية  -2   
في اسيا التداعيات وافاق 

 الحلول    

 
 د. مروان عبد المالك

21 /2/2112   

تنويع مصادر التمويل  -1
وتذبذبات النمو 

االقتصادي لعينة من 
 الدول االسيوية 

 

 
 د. مروان عبد المالك 

21/2/2112   

تركيا االزمات االقتصادية  -2
وتحديات االصالح 

1821 -2112  

   21/2/2112 د. مروان عبد المالك

 الترقيات العلمية: –النشاطات العلمية  .6
 المالحظات تاريخه إلى(  -نوع الترقية )من  اسم التدريسي

          

 الحلقات النقاشية: –النشاطات العلمية  .7
 المالحظات تاريخها عنوان الحلقة النقاشية اسم الباحث

    
  

   
 

 



 
 
 المشاركات وااليفادات: –لنشاطات العلمية  .8

 المالحظات تاريخه نوع المشاركة أو اإليفاد اسم الباحث

 محمود الكواز .د.سعد -1
 
 
 

المشاركة في ندوة اتحاد رجال 
االعمال نينوى في المنتدى 

 لجامعة الموصل  
 

 

12/1/2112 

 

 .د.سعد محمود الكواز-1     
 د.هاشم محمد عبداهلل-2

 د.خالد حمادي المشهداني- 2
 د.محمد وحيد حسن -4
 د.عالء وجيه مهدي -2

 أ.رفاه عدنان نجم -4
 أ.انوار سعيد ابراهيم -5

 سالم أ.ضحى -6
 أ.حال زيدان -2

 

 المشاركة في ورشة عمل
 ) الكهرباء , خدمة جباية(

لكلية االدارة واالقتصاد 
بالتنسيق مع مديرية كهرباء 

 نينوى ،
 
 
 
 
 
 
 
 

21/2/2112 

 

 
 المعلوماتية .9

 المالحظات المستفيد منها سببها عنوان اإلحصائية
    ال يوجد

    

 .االنترنت20
 المالحظات عدد المستفيدين المستفيد منها نوع الخدمة المقدمة

        

 



  المكتبة  -22
 المالحظات مكان النشر سنة النشر اسم المؤلف عنوان المطبوع نوع المطبوع

      ال يوجد
 

 أعمال الخدمات الصيانة .20
 المالحظات تاريخها الجهة المستفيدة منها نوع الخدمة المقدمة

    ال يوجد

 المشتريات .22
 المالحظات تاريخها المستفيد منها المشترياتنوع 

    ال يوجد
 
 
 

 
 1028 اذارالتقرير الشهري لقسم االقتصاد  / لشهر 

 التحضيرات: .21
 المالحظات تاريخه نوع التحضير

 ال يوجد           

 االمتحانات: .23
 المالحظات عدد المشاركين تاريخ االمتحان المرحلة اسم المادة العلمية

    
 
 
 
 
 

              
          

   

 



 المناقشات: –الدراسات العليا  .24

تاريخ  عنوان الرسالة أو األطروحة اسم الطالب
 المالحظات المناقشة

الطالب مهند  
  منير بشير 

تأأأأأأأأأاثير المنافسأأأأأأأأأة الدوليأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأي النمأأأأأأأأأو االقتصأأأأأأأأأادي  " 
 " 2115 – 1825للمدة لبلدان مختارة 

 
  

21/2/2112      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطالبة دعاء 
 محفوظ ابراهيم 

" تقيأأأأأأأأأأأأأيم كفأأأأأأأأأأأأأاءة االداء االقتصأأأأأأأأأأأأأادي لنأأأأأأأأأأأأأادي الفتأأأأأأأأأأأأأوة 
الموصأأأأأأأأأأألي / المسأأأأأأأأأأأبم والقاعأأأأأأأأأأأة المفتوحأأأأأأأأأأأة والمغلقأأأأأأأأأأأأة 

 "  2112انموذجًا لعام 
25/2/2112   

 
 شؤون الطلبة: –الدراسات العليا  .25

 
 المالحظات تاريخ المباشرة نوع الدراسة اسم الطالب

    ال يوجد

 
 
 تعضيد البحوث -النشاطات العلمية  -5

 المالحظات نتيجة التعضيد تاريخ التعضيد اسم الباحث عنوان البحث
  

 
     

  

 
 تسجيل البحوث  –النشاطات العلمية -6

 المالحظات نتيجة التسجيل تاريخ التسجيل اسم الباحث عنوان البحث
توأمة العجز في الموازنة   -1

العامة والحساب الجاري 
والدور المقترح للسياستين 

المالية والنقدية في احتوائهما 

 
أ.م.د. هاشم محمد   

 عبد اهلل 
أ.م.د. خالد حمادي 

   
5/2/2112  

  



   المشهداني      في بلدان عربية   
سوق العمل العراقي   -2

والمشاكل االقتصادية التي 
تواجه ) القطاع الزراعي ودوره 

     في حل هذه المشكالت (

 
ايمان مصطفى  د. 

 رشاد 

 
26/2/2112  

  

  
 

 
   

    

 الترقيات العلمية:  -7
 المالحظات تاريخه إلى(  -نوع الترقية )من  اسم التدريسي

          

 الحلقات النقاشية: –النشاطات العلمية -8
 المالحظات تاريخها عنوان الحلقة النقاشية اسم الباحث

" البيئة االستثمارية   د. ايمان مصطفى رشاد 
والتنمية المستدامة في 

العراق / البيئة االستثمارية 
  " للقطاع الزراعي العراقي 

  
 

12 /2/2112      

د. هاشم محمد عبداهلل 
 العركوب 

موازنة العراق االتحادية 
متطلبات  – 2112

التغيير وتحديات 
 االستمرار 

 
12 /2 /2112  

 

" التحليل النظري والتفسير  د الويس عبوش يونو 
العلمي لمشكلة البطالة في 

 العراق للمدة 
 (2115 – 2114  ) 

 
 

   2/2/2112   

 
 



 
 المشاركات وااليفادات: –لنشاطات العلمية -9

 المالحظات تاريخه نوع المشاركة أو اإليفاد اسم الباحث

 د. مروان عبد المالك 

 
المشاركة في مؤتمر تركيا 

   اسطنبول  
 

 

   

 

 المشاركة في مؤتمر تكريت  د. سعد محمود الكواز 

 
 

 
 المعلوماتية -20

 المالحظات المستفيد منها سببها عنوان اإلحصائية
    ال يوجد

    

 االنترنت-22
 المالحظات عدد المستفيدين المستفيد منها المقدمةنوع الخدمة 
        

  المكتبة -21
 المالحظات مكان النشر سنة النشر اسم المؤلف عنوان المطبوع نوع المطبوع

      ال يوجد
 

 أعمال الخدمات الصيانة-23
 المالحظات تاريخها الجهة المستفيدة منها نوع الخدمة المقدمة

   ال يوجد
 
 



 المشتريات-24
 المالحظات تاريخها المستفيد منها نوع المشتريات

    ال يوجد
 

 1028  نيسان / لشهر االقتصاد التقرير الشهري لقسم 

 التحضيرات: .26
 المالحظات تاريخه نوع التحضير

التحضير لورشة العمل التي    
سيقيمها قسم االقتصاد / البيئة 

االقتصادية لمحافظة نينوى ) الواقع 
    والطموح(

 يوجد ال    25/5/1028

 االمتحانات: .27
 المالحظات عدد المشاركين اريخ االمتحانت المرحلة اسم المادة العلمية

  
 

           
        
    

 المناقشات: –الدراسات العليا  .28

تاريخ  عنوان الرسالة أو األطروحة اسم الطالب
 المالحظات المناقشة

لؤي عامر  
  صبري
دراسأأأأأأأة الجأأأأأأأدوى االقتصأأأأأأأادية ال نشأأأأأأأاء معمأأأأأأأل لتعبئأأأأأأأة الميأأأأأأأاه    ت -2

  المد المعدنية  
 

  

  
15/4/2112     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

االل  النمأأأأأأو الصأأأأأأناعي وأثأأأأأأره فأأأأأأي االحتبأأأأأأاس الحأأأأأأراري دراسأأأأأأة فأأأأأأي  -8 عبداهلل زيدان 
 عين عينة مختارة من الدول  

22/4/2112  

 
 



 شؤون الطلبة: –الدراسات العليا  .29
 

 المالحظات تاريخ المباشرة نوع الدراسة اسم الطالب
    ال يوجد

 
 
 يد البحوثتعض -النشاطات العلمية -5

 المالحظات نتيجة التعضيد تاريخ التعضيد اسم الباحث عنوان البحث
  

 
     

  

  تسجيل البحوث –النشاطات العلمية -6
 المالحظات التسجيلنتيجة  التسجيلتاريخ  اسم الباحث عنوان البحث

العالقة السببية بين    أ.انوار سعيد ابراهيم 
معدل االدخار المحلي 

التركي في االقتصاد 
-1821للفترة من )

2116) 

  
  

22/2/2112 

  

اتجاهات العالقة بين  أ.انوار سعيد ابراهيم 
استهالك الكهرباء 

والنمو االقتصادي في 
-1821العراق للمدة )

2116) 

 
 

22/2/2112 

  

 
 الترقيات العلمية: –النشاطات العلمية -7

 اتالمالحظ تاريخه إلى(  -نوع الترقية )من  اسم التدريسي
    
 

   
  

 



 الحلقات النقاشية: –لنشاطات العلمية ا-8
 المالحظات تاريخها عنوان الحلقة النقاشية اسم الباحث

 د. هاشم محمد عبداهلل +
  د. خالد حمادي المشهداني 

تؤامة العجز في الموازنة العامة 
والحساب الجاري والدور المقترح 

للسياستين المالية والنقدية في 
  وائهما في بلدان عربية احت

  

4/4/1028   

 

التنويع االقتصادي والتغيير  د.انمار امين حاجي
 الهيكلي

22/4/1028 
 

سوق العمل العراقي والمشاكل  د.ايمان مصطفى رشاد
االقتصادية التي تواجه )القطاع 

الزراعي ودوره في حل هذه 
 المشكالت 

28/4/1028 

 

مات االقتصادية تركيا االز  د.مروان عبد المالك 
 – 1821وتحديات االصالح )

2112 ) 

3/4/1028 
 

 المشاركات وااليفادات: –لنشاطات العلمية  -9
 المالحظات تاريخه نوع المشاركة أو اإليفاد اسم الباحث

 د. سعد محمود الكواز 
 د. هاشم محمد عبد اهلل
 د. فاطمة ابراهيم خلف 

 د.عالء وجيه النعمة
 د.ندى سهيل سطام 

 رفاه عدنان نجم أ.

المشاركة بورقة عمل في 
الندوة المقامة في قسم العلوم 

  المالية والمصرفية 
 

 

  
15/4/2112 

 

 
 
 
 



 المعلوماتية-20
 المالحظات المستفيد منها سببها عنوان اإلحصائية

    ال يوجد
    

 .االنترنت-22
 المالحظات عدد المستفيدين المستفيد منها نوع الخدمة المقدمة

        

  المكتبة 21
 المالحظات مكان النشر سنة النشر اسم المؤلف عنوان المطبوع نوع المطبوع

      ال يوجد
 

 أعمال الخدمات الصيانة-23
 المالحظات تاريخها الجهة المستفيدة منها نوع الخدمة المقدمة

    ال يوجد

 المشتريات-24
 اتالمالحظ تاريخها المستفيد منها نوع المشتريات

    ال يوجد
 

 1028  ايارالتقرير الشهري لقسم االقتصاد  / لشهر 

 التحضيرات: .2
 المالحظات تاريخه نوع التحضير

التحضير لالمتحان النهائي       
  2112/ 2112للعام الدراسي 

درجات السعي ،االسئلة االمتحانية -
القاعات االمتحانية وتوزيع الطلبة ،

 على القاعات ،الجداول االمتحانية 

 ال يوجد    ــــــــــــــــــــــــــ             



 االمتحانات: .1
 المالحظات عدد المشاركين تاريخ االمتحان المرحلة اسم المادة العلمية

    
 

                  
          
    

 المناقشات: –الدراسات العليا  .3

تاريخ  عنوان الرسالة أو األطروحة اسم الطالب
 المالحظات المناقشة

محمد جمال  
  حمدون عبد 

"اثأأأأأر بعأأأأأا انمأأأأأاط فعاليأأأأأات االقتصأأأأأاد الأأأأأدولي علأأأأأى   
النمأأأأأأأو االقتصأأأأأأأادي لبلأأأأأأأأدان ناميأأأأأأأة مختأأأأأأأأارة للمأأأأأأأدة مأأأأأأأأن 

1885-2112 
 

  

   
21/5/2112    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شؤون الطلبة: –الدراسات العليا  .4
 

 المالحظات تاريخ المباشرة نوع الدراسة اسم الطالب
    ال يوجد

 
 
 تعضيد البحوث -النشاطات العلمية  .5

 المالحظات نتيجة التعضيد تاريخ التعضيد اسم الباحث عنوان البحث
  

 
     

  

 تسجيل البحوث  –النشاطات العلمية .6
 المالحظات نتيجة التسجيل تاريخ التسجيل اسم الباحث عنوان البحث

            
              



  
   

 
 
   

    

        

 الترقيات العلمية: –النشاطات العلمية .7
 المالحظات تاريخه إلى(  -نوع الترقية )من  اسم التدريسي

          

 الحلقات النقاشية: –النشاطات العلمية .8
 المالحظات تاريخها عنوان الحلقة النقاشية اسم الباحث

    
  

   
 

 
 

 
 وااليفادات:المشاركات  –لنشاطات العلمية .9

نوع المشاركة أو  اسم الباحث
 اإليفاد

 المالحظات تاريخه

 قسم االقتصاد  
 
 

اقام القسم ورشة العمل 
الموسومة "البيئة 

االقتصادية لمحافظة 
  نينوى الواقع والطموح"

 

شارك في الندوة اكتر   14/5/2112
( بحث مقدم 61من )

من قبل تدريسين 
 الكلية وجهات اخرى 

 
 المعلوماتية.20

 المالحظات المستفيد منها سببها عنوان اإلحصائية
    ال يوجد

    



 .االنترنت22
 المالحظات عدد المستفيدين المستفيد منها نوع الخدمة المقدمة

        

  المكتبة .21
 المالحظات مكان النشر سنة النشر اسم المؤلف عنوان المطبوع نوع المطبوع

      ال يوجد
 

 أعمال الخدمات الصيانة.23
 المالحظات تاريخها الجهة المستفيدة منها نوع الخدمة المقدمة

    ال يوجد

 المشتريات.24
 المالحظات تاريخها المستفيد منها نوع المشتريات

    ال يوجد
 
 
 

 1028  ايلول التقرير الشهري لقسم االقتصاد  / لشهر

 التحضيرات: -2
 المالحظات تاريخه نوع التحضير

تم اداء امتحانات الدور الثاني     
لكافة المراحل وللدراستين الصباحية 
والمسائية . وكان اجراء االمتحانات 

يسير بشكل منتظم وألتوجد اي 
   معوقات 

 يوجدال     3/9/1028           

 االمتحانات: -1
 المالحظات عدد المشاركين تاريخ االمتحان المرحلة اسم المادة العلمية



    
 

                
           
    

 المناقشات: –الدراسات العليا  -3

تاريخ  عنوان الرسالة أو األطروحة اسم الطالب
 المالحظات المناقشة

    
 

  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شؤون الطلبة: –الدراسات العليا -4

 
 المالحظات تاريخ المباشرة نوع الدراسة اسم الطالب

تمت مباشرة طلبة 
الدراسات العليا دبلوم 
 /ماجستير /دكتوراه 

وتم اعالن جداول     
 الدراسات العليا 

تم تهيئة قاعات الدراسات 
العليا في قسم االقتصاد 
الستقبال طلبة الدراسات 

 العليا 
 

   

 
 
 
 تعضيد البحوث -النشاطات العلمية  -5

 المالحظات نتيجة التعضيد تاريخ التعضيد اسم الباحث عنوان البحث



  
 

     
  

 تسجيل البحوث  –النشاطات العلمية  -6
 المالحظات نتيجة التسجيل تاريخ التسجيل اسم الباحث عنوان البحث

قياس وتحليل اثر التجارة " 
السلعية متغيرات اخرى في 
النمو االقتصادي لسنغافورة 

    "(  2112-2111للمدة ) 

   
د. سعد محمود  

    الكواز 

 
2/8/2112  

  

     
  

    

    
 

      

          

 الترقيات العلمية: –النشاطات العلمية  -7
 المالحظات تاريخه إلى(  -نوع الترقية )من  اسم التدريسي

          

 الحلقات النقاشية: –النشاطات العلمية  -8
 المالحظات تاريخها عنوان الحلقة النقاشية اسم الباحث

    
  

   
 

 
 

 
 المشاركات وااليفادات: –لنشاطات العلمية  -9

 المالحظات تاريخه نوع المشاركة أو اإليفاد اسم الباحث



  
 
 

  
 

 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 المعلوماتية -20

 المالحظات المستفيد منها سببها عنوان اإلحصائية
    ال يوجد

    

 .االنترنت -22
 المالحظات عدد المستفيدين المستفيد منها نوع الخدمة المقدمة

        

  المكتبة  -21
 المالحظات مكان النشر سنة النشر اسم المؤلف عنوان المطبوع نوع المطبوع

      ال يوجد
 

 الخدمات الصيانةأعمال  -23
 المالحظات تاريخها الجهة المستفيدة منها نوع الخدمة المقدمة

    ال يوجد

 المشتريات -24



 المالحظات تاريخها المستفيد منها نوع المشتريات
    ال يوجد

 
 
 

 1028تشرين الثاني  / لشهر االقتصاد التقرير الشهري لقسم 

 التحضيرات: .10
 المالحظات تاريخه نوع التحضير

 يوجد ال         

 االمتحانات: .12
 المالحظات عدد المشاركين تاريخ االمتحان المرحلة اسم المادة العلمية

انجزت اللجنة العلمية امتحانات الطلبة 
االخير  المشمولين بقرار هيئة الرأي

والمتضمن اجراء امتحانات للطلبة الذين لم 
امتحانات الدور االول والثاني او  ايؤدو 

كليهما وقد انجزت االمتحانات واعلنت 
  15/11/2112النتائج قبل 

 

           
        

   

 

 المناقشات: –الدراسات العليا  .11

تاريخ  عنوان الرسالة أو األطروحة اسم الطالب
 لمالحظاتا المناقشة

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 

   
11-       

 



 شؤون الطلبة: –الدراسات العليا  .13
 

 المالحظات تاريخ المباشرة نوع الدراسة اسم الطالب
تم عرا سمنار من قبل د. 
اوس فخر الدين ايوب لطلبة 
الدكتوراه الفصل االول للعام 

الدراسي الحالي بعنوان " 
بوول للطلب  –نموذج توبن 

 د "على النقو 

11 /11 /2112   

 
 
 
 تعضيد البحوث -النشاطات العلمية -5

 المالحظات نتيجة التعضيد تاريخ التعضيد اسم الباحث عنوان البحث
  

 
     

  

  تسجيل البحوث –النشاطات العلمية -6
 المالحظات التسجيلنتيجة  التسجيلتاريخ  اسم الباحث عنوان البحث
          
         

 
 الترقيات العلمية: –طات العلمية النشا-7

 المالحظات تاريخه إلى(  -نوع الترقية )من  اسم التدريسي
          

 الحلقات النقاشية: –لنشاطات العلمية ا-8

عنوان الحلقة  اسم الباحث
 النقاشية

 المالحظات تاريخها



القى الطالب كاظم فيصل علي محاضرة 
وضمن  بعنوان " وصفة النجاح المثلى "

تخصص التنمية االقتصادية كون الموما اليه 
يعد مدرب تنموي معتمد لدى االكاديمية 

العربية للتطوير وحضر المحاضرة عدد من 
 الطالب واساتذة القسم 

 
15/11/2112  

  

    

 المرحلة الثالثة

قررت اللجنة العلمية تحديد عنوان للندوة التي سيتم 
 22/4/2118عقدها في قسم االقتصاد بتاريخ 

""سبل النهوا بالواقع االقتصادي في محافظة 
نينوى القيود والحلول " وتضمن ثالثة محاور اساسية 
هي المحور المالي واالستثماري ومحور الخدمات 

   والمحور االداري 

  

  

 

 
 المشاركات وااليفادات: –لنشاطات العلمية  -9

 حظاتالمال تاريخه نوع المشاركة أو اإليفاد اسم الباحث

    
 

  
  

 
 المعلوماتية-20

 المالحظات المستفيد منها سببها عنوان اإلحصائية
    ال يوجد

    

 .االنترنت-22
 المالحظات عدد المستفيدين المستفيد منها نوع الخدمة المقدمة

        



  المكتبة 21
 تالمالحظا مكان النشر سنة النشر اسم المؤلف عنوان المطبوع نوع المطبوع

      ال يوجد
 
 
 

 أعمال الخدمات الصيانة-23
 المالحظات تاريخها الجهة المستفيدة منها نوع الخدمة المقدمة

    ال يوجد

 المشتريات-24
 المالحظات تاريخها المستفيد منها نوع المشتريات

    ال يوجد
 

 
 1028كانون االول   التقرير الشهري لقسم االقتصاد  / لشهر

 التحضيرات: .2
 المالحظات تاريخه نوع التحضير

 ال يوجد         

 االمتحانات: .1
 المالحظات عدد المشاركين تاريخ االمتحان المرحلة اسم المادة العلمية

  
 

           
        
    

 المناقشات: –الدراسات العليا  .3



تاريخ  عنوان الرسالة أو األطروحة اسم الطالب
 المالحظات المناقشة

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شؤون الطلبة: –الدراسات العليا  .4
 

 المالحظات تاريخ المباشرة نوع الدراسة اسم الطالب
       

 
 
 تعضيد البحوث -النشاطات العلمية -5

 المالحظات التعضيدنتيجة  تاريخ التعضيد اسم الباحث عنوان البحث
  

 
     

  

 
 
 
 
 
 تسجيل البحوث  –النشاطات العلمية -6

 المالحظات نتيجة التسجيل تاريخ التسجيل اسم الباحث عنوان البحث
          
         

 
 الترقيات العلمية: –النشاطات العلمية -7



 المالحظات تاريخه إلى(  -نوع الترقية )من  اسم التدريسي
          

 الحلقات النقاشية: –النشاطات العلمية -8

عنوان الحلقة  اسم الباحث
 النقاشية

 المالحظات تاريخها

 د. سعد محمود الكواز 
عدي صابور  –طالب الدكتوراه/ قتيبة ماهر محمود 

 فؤاد فرحان حسين      -محمد 

 سمنار بعنوان
" تقديرات دالة  

االنفاق على 
االستهالك في 

 العراق"

 الثالثاء
3/21/1028  

  

طالبة الدكتوراه لورا باسم  –د. اوس فخر الدين ايوب 
 الساعور  

سمنار بعنوان " 
قاعدة تايلور 

والتغيرات في سعر 
 الصرف " 

 
االربعاء     
12/12/2112  

 المشاركات وااليفادات: –لنشاطات العلمية  -9
 المالحظات تاريخه نوع المشاركة أو اإليفاد اسم الباحث

 د. اوس فخر الدين ايوب  
  د. مروان عبد المالك ذنون

مؤتمر البنك المركزي العراقي 
 الرابع في بغداد 

" الدور التنموي للبنك المركزي 
  العراقي المعطيات واالتجاهات" 

 

االثنين 
11/12/2112  

  

 
 
 

 المعلوماتية-20
 المالحظات المستفيد منها سببها عنوان اإلحصائية

    ال يوجد



    

 
 .االنترنت-22

 المالحظات عدد المستفيدين المستفيد منها نوع الخدمة المقدمة
        

 
  المكتبة -21

 المالحظات مكان النشر سنة النشر اسم المؤلف عنوان المطبوع نوع المطبوع
      ال يوجد

 

 أعمال الخدمات الصيانة-23
 المالحظات تاريخها منها الجهة المستفيدة نوع الخدمة المقدمة

    ال يوجد

 المشتريات-24
 المالحظات تاريخها المستفيد منها نوع المشتريات

    ال يوجد
 
 

 


