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   . طالب ماجستير وطالب دبلومعلى  واإلشرافاالقتصادي ودراسة الجدوى في الدبلوم / اقتصاد 
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 معايير الربحية االقتصادية بين االقتصاد الوضعي واالقتصاد االسالمي )دراسة مقارنة( البحث الموسوم " . 1
." 
امية قياس تأثير عجز الموازنة العامة في النمو االقتصادي لعينة من البلدان المتقدمة والن .  البحث الموسوم" 2
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 النشاطات األخرى :  .2

 .النشر والتعضيدتقييم البحوث العلمية إلغراض  -

 . في جامعة الموصل واحدة وثالث رسائل دبلوم ماجستير لةعضو لجان المناقشة لرسا -
 . 2014-2013عام تفرغ جزئي في مركز الدراسات اإلقليمية إلعداد البحوث والدراسات العلمية  -    


