
Curriculum Vitae 1 

ة الذاتية للمدرس المساعد رؤى محمد كاظم المياح    السير
 

 
 

 
  
 الهدف الوظيف 

 
ي تنافس المؤسسات الدولية، ؤسسة التعليميةعالية للم إلنتاجيةفعاله  ةممساه طلع اىل ان اكونأت

.  والت   

 

 :  الملف الشخص 

رؤى محمد كاظم جويد المياحي األسم الرباعي واللقب:   

 التولـــد:  1982

 الجنـــس:أنت  

  الديانـــة:  مسلمة

 القوميــة:  عربية 

 الجنسية:  عراقية

   عنوان السكن:  واسط –  كوت - الكفاءات 

 رقم  الموبايل:   07711164537 )يحتوي جميع وسائل التواصل( 

                                    07801438685                    

 

يد  عنوان    الير
ون   : اإللكير

•   rkadhim@uowasit.edu.iq 

•  shahadmohammed515@gmail.com 

 التواصل:  مواقع
Google Scholar:  
https://scholar.google.com/ 

 :العمل معلومات

mailto:rkadhim@uowasit.edu.iq
mailto:shahadmohammed515@gmail.com


Curriculum Vitae 2 

:  اللقب  مدرس مساعد العلم 

:  العنوان ي
بية كلية  – واسط جامعة ) مساعد  مدرس الوظيف   (  الحاسوب  علوم قسم  –  الرصفة للعلوم الت 

ي  تدريسية العمل:  نوع
ي   الحاسوب  علوم قسم  ف 

 واسط جامعة أعاله/  الكلية ف 

:  تاريــــخ  2010-2-7 التعيي  

 

 الشهادات الدراسية الحاصلة عليها: 

 2007/ 2006 – واسط جامعة – واالقتصاد  اإلدارة كلية  – اقتصادية علوم بكالوريوس  -

  العربية مرص  جمهورية /  السويس قناة جامعة /  التجارة كلية  -االقتصاد قسم  – اقتصادية علوم ماجستت   -

/2018 
 

   الوظائف
 فيها:  عملت التر

 2020-2019  اآلداب كلية التدريسية الهيئة عضو -

 2021 -2020 واسط جامعة الصرفة  العلوم التربية كلية ةالتدريسي الهيئة عضو -

 1202 الحياة  علوم لقسم العليا  الدراسات مقررة التدريسية الهيئة عضو -

 2021/2022 الحاسوب  علوم لقسم العليا  الدراسات مقررة التدريسية الهيئة عضو -

   8/2020/ 9 لغاية 26/7/2018 من اآلداب كلية في المخازن شعبة مسؤولة -

 9/2015/ 11  لغاية 2014 من الهندسة كلية في رواتب محاسب -

 . بها تكلفت التي اإلدارية  المهام الى باإلضافة -

ة  : التدريس خير

 التالية:  المواد  بتدريس قمت

جمة قسم  /  األوىل المرحلة /  المستدامة التنمية -   الت 

ي  المعهد  /  األوىل المرحلة /  - اكسل مايكروسوفت - - وورد  مايكروسوفت -
   اعمال إدارة قسم  /  كوت   التقت 

    الحياة علوم قسم  /  ثانية مرحلة /  عملي  إحصاء -

  المعلومات  تكنلوجيا  و  الحاسوب  كلية  /  األوىل المرحلة /  انسان حقوق -

ي  المعهد  /  أوىل مرحلة /  وتأمي    خطر  إدارة -
   اعمال إدارة قسم  /  كوت   التقت 

 
 

  
 

 

  :   المجالت العالمية ذات معامل التأثير
 
 البحوث المنشورة ف

 

 



Curriculum Vitae 3 

1. Measuring the impact of oil revenues on the level of public expenditures for the 
Iraqi economy for the period from (2004-2019) 

 

ـــ الم ــ ــ ؤتمــ ــ ــ : رات ــ  

              
  جامعة واسط .               

 
  حصلت ف

  بعض المؤتمرات التر
 
المشاركة كحضور ف  

 

 

 

 

اف:   األشر

ي كلية اآلداب قسم االجتماع  تخرج طلبةمشاريــــع من بعض  -
 العراق –ف 

 
 

 

 

 :مؤهالتال
 

ي  -
ي " لرسالةعنوان اقتصادية علوم االالماجستت  ف 

العراق  اثر تقلبات أسعار النفط عل النمو االقتصادي ف 
 2016-2004دراسة تحليلية 

ي " بكالوريوس  -
ي عام االقتصاد / علوم مالية ومرصفية ف 

 جامعة واسط / العراق/  2007" ف 
ي بعض الندوات والمؤتمرات  -

  شهادات مشاركة ف 
 

     
 

 

 

 
 التشكرات: 

 . وعمداء الكليات  ورئيس الجامعة معاىلي وزير التعليم العاىلي  قدير من الشكر و الكثت  من كتب ال -

 
 اللجان :   

  من باإلضافة للعديد ، / قسم الترجمة2020عملت كعضو في التدقيق للجنة االمتحانية في كلية اآلداب لسنة             

ولجنة توفير متطلبات البيانات الخاصة بموقع   2020-2019  مختبرات جودة تصنيف استمارة متابعة ومنها لجنة اللجان

كما اعمل عضو في لجنة دليل جامعة واسط للدراسات العليا . الكلية   

 

     
   

 

 

 
 
 


	أتطلع الى ان اكون مساهمة فعاله لإنتاجية عالية للمؤسسة التعليمية، والتي تنافس المؤسسات الدولية.

