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 الدولة مكان العمل االسم واللقب العلم   ت

 العراق  عميد كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  أ.د. لبنان هاتف الشام   1

2   
 العراق  معاون العميد للشؤون العلمية  أ.د. حمزة محمود شمخ 

 العراق  معاون العميد للشؤون اإلدارية  د. عادل محمد سلمان 3

 العراق  رئيس قسم العلوم المحاسبية أ.د. عل  حسي   الدوغخ    4

 العراق  قسم هندسة تقنيات الحاسوبرئيس  أ.م.د. صفاء هاشم 5

 العراق  رئيس قسم علوم الحاسبات أ.م.د. كوثر عبود نعمة 6

ي 7  العراق  رئيس قسم علوم المالية والمرصفية أ.م.د. سهام الدين خي 

 الدولة مكان العمل االسم واللقب العلم   ت

 األردن / اربد  ا جامعة جدار رئيس  أ.د. محمد طالب عبيدات 1

 األردن رئيس جامعة عجلون الوطنية أ.د. محمود الروسان  2

 مرص رئيس الجامعة المرصية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  أ.د. احمد الجوهري  3

 كردستان العراق رئيس جامعة صالح الدين  / أربيل أ.د. احمد أنور  4

 كردستان العراق  رئيس جامعة جيهان / اربيل أ.د. امجد صابر الدلوي  5

 كردستان العراق رئيس جامعة زاخو أ.م.د. لزكي   عبدي جميل 6

    أ.د. محمود داغر 7
 العراق  مدير عام /البنك المركزي العراق 

 العراق  مستشار وزارة التعليم العال  والبحث العلم   أ.د. صالح عبد القادر 8

 العراق  عميد كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد أ.م.د. سهيل نجم عبدهللا  9

 العراق  عميد كلية اقتصاديات االعمال / جامعة النهرين  أ.د. نغم حسي   نعمة 10

 العراق  عميد كلية التقنية االدارية أ.د. شذى عبد الحسي   جي   11

 العراق  كلية اإلدارة واالقتصاد / الجامعة العراقيةعميد   أ.م.د. حميد عل  احمد 12

 العراق  عميد كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة صالح الدين أ.د. أحالم إبراهيم ول   13

 سوريا جامعة دمشق أ.د. بطرس ميالة 14

 األردن مساعد رئيس جامعة االرساء األردنية للشؤون الدولية د. غيداء عبد الكريم أبو رمان 15

 االمارات نائب مدير جامعة الوصل / دب    أ.د. خليفة بوجادي  16

 تونس  جامعة تونس المنار  أ.د. توفيق العقيل   17

 االردن جامعة عمان االهلية أ.د نضال محمود تراب 18

  جامعة بيكنت أ.م.د. زينب ألتان 19
 تركيا  تدريس  ق 

ية أ.م.د. باكلن ايخان 20 ليس المالي     جامعة بي 
يا تدريس  ق   مالي  

 روسيا مستشار عام اتحاد الجامعات الروسية العربية / جامعة موسكو الوطنية د. بشي  عباس سماحة 21

 العراق  جامعة واسط  أ.د. جعفر باقر علوش الوائل   22

 العراق  وزارة التعليم العال  والبحث العلم   أ.د. محمد حلو داود 23

 مرص  رئيس قسم إدارة االعمال / جامعة اإلسكندرية  أ.د. احمد عبد السالم  24

  قسم علوم الحاسوب  أ.د. زياد طارق مصطف   25
 العراق  جامعة ديال / كلية العلوم / تدريس  ق 

  أ.د.  26
  الجامعة المستنرصية تدريس   فالح ثوين 

 العراق  ق 
 

 مكان العمل االسم واللقب العلم   ت

 عميد كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  أ.د. لبنان هاتف الشام   1

2   
 معاون العميد للشؤون العلمية / كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  أ.د. حمزة محمود شمخ 

 تدريس  / كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة أ.د. محمد مولود خلف  3

 رئيس قسم العلوم المحاسبية / كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة أ.د. عل  حسي   الدوغخ    4

 تدريس  / كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة أ.د. محمود فرج الالم   5

 تدريس  / كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة أ.د. نعمه شليبة حسن  6

 مدير قسم الشؤون العلمية / كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة أ.د. حسون محمد عل   7

 تدريس  / كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة أ.د. فارس عبدهللا 8

ي حسون  9  رئيس قسم علوم المالية والمرصفية  كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة أ.م.د. سهام الدين خي 

 رئيس قسم علوم الحاسبات / كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة . كوثر عبود نعمه أ.م.د  10

 رئيس قسم هندسة تقنيات الحاسوب / كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة أ.م.د. صفاء هاشم عبد الرحمن  11
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