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   Macroeconomics الكلي االقتصاد  التخصص الدقيق:

 Energy Economics اقتصاديات الصناعة والطاقة االهتمامات البحثية: 

 Prof    اللقب العلمي: أستاذ 

     

 اللقب العلمي وتاريخه: 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي 

 2001 مدرس مساعد 

 2005 مدرس

 2008 أستاذ مساعد 

 2015 استاذ 

 

 الشهادات وتواريخها: 

 البلد  الكلية  الجامعة  تاريخ الحصول على الشهادة  الشهادة 

 العراق  اإلدارة واالقتصاد  الكوفة 1995 البكالوريوس

 العراق  اإلدارة واالقتصاد  الكوفة 2001 الماجستير 

 العراق  اإلدارة واالقتصاد  الكوفة 2007 الدكتوراه

 

 

 المهام والمناصب اإلدارية

 ولحد الوقت الحالي 2016 لمنذ ايلورئيس قسم االقتصاد -

 2012-2005واالقتصاد للمدة  مدير مركز الحاسبة في كلية اإلدارة  -

 (  2016 - 2014)  للمدةمقرر قسم االقتصاد  -

 ( 2010 -2008 )للمدة  مقرر الدراسات العليا في قسم االقتصاد - -
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،   2009،  2008،  2007،  2006،  2005،  2003،  2002عضو اللجنة االمتحانية في قسم االقتصاد لألعوام )-

2011   ،2012  ،2013  ،2014 ،2015 ،2016) . 

 ( 2017، 2016،   2010رئيس لجنة امتحانية في قسم االقتصاد لألعوام )-

 2017-2016عضو اللجنة االمتحانية المركزية ورئيس اللجنة الفرعية لقسم االقتصاد للعام الدراسي -

 جان العلمية واإلدارية في الكلية منها: المشاركة في رئاسة وعضوية العديد من الل-

 2017لعام  ةعضوية لجنة تحديث االستراتيجي-

       -2017عضوية لجنة ادارة الجودة في الكلية للمدة -      

 . 2017-2009 للمدة  عضو لجنة انضباط الطلبة-       

 . 2012-2008 للمدة  رئيس لجنة صيانة الحاسبات -      

 .(2002عضو لجنة الجرد في الكلية لعام )-      

 (. 2012عضو لجنة تخرج الطلبة لعام )-      

 . 2011عضو لجنة اختبار الصالحية لألساتذة الجدد لعام -      

 (. 2014، 2013،  2011،  2010عضو اللجنة العلمية لمناقشة البحوث المتميزة في الكلية ألعوام )-     

 2012عضو لجنة تقييم األساتذة من قبل الطلبة لعام -     

 المشاركة في اللجان الوزارية: -      

لفتح الدراسات العليا )الدكتوراه(   اإلمكانيات البشرية والماديةعضو في اللجنة الوزارية المشكلة لالطالع على واقع  -     

 . 2012في عام   جامعة كربالء-في قسم العلوم المالية والمصرفية

 . 2017تحرير مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية منذ عام  عضو هيئة -

 2019تحرير مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية منذ عام رئيس   -

 

 

 الدورات التدريبية: 

 شارك في العديد من الدورات التدريبية سواء كان كمتدرب او محاضر او مدير دورة منها: 

 )متدرب( 2002دورة طرائق التدريس في جامعة الكوفة في عام  -1
 )متدرب(. 2002دورة الحاسوب في جامعة الكوفة في عام  -2
 )متدرب(. 2008دورة الحاسوب في مركز الحاسبة بجامعة الكوفة  -3
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 دورة في اإلسعافات األولية والسلوك الميداني أثناء األزمات والكوارث )متدرب(. -4
 دورة الحاسوب المتقدمة لمنتسبي هيئة الحج )محاضر ومدير دورة(. -5
 )محاضر ومدير دورة(.  2009المتوسطة لمنتسبي مؤسسة الشهداء دورة الحاسوب  -6
في ألمانيا    Erlangen  نورنبيرغ  تدريسية في جامعة ايرالنجنالمشاركة في برنامج تطوير وتدريب المالكات ال -7

     .2013-10-15الى  2013-9-15خالل المدة 
 ثالث دورات في الحاسوب )تطوير مهارات الطباعة( الى منتسبي مطار النجف بصفة محاضر ومدير الدورات  -8

 .2016 خالل عام
 .2019الكوفة  ايلول المشاركة في ورشة مهارات البحث العلمي في جامعة  -9
التي اقامتها وزارة    لنشر في المجالت العلمية الرصينةكتابة البحوث األكاديمية القابلة لالمشاركة في ورشة   -10

 5/12/2019-1االلمانية في اربيل للمدة  gizالتعليم العالي بالتعاون مع منظمة 

 

 : في الدراسات األولية  المواد التي درسها 

 )المرحلة الرابعة في قسم االقتصاد(  نفطاقتصاديات ال .1

 مبادئ االقتصاد )المرحلة األولى في قسم االقتصاد(  .2
 ( وإدارة األعمال الحاسوب )المرحلة الثانية في قسمي االقتصاد والمحاسبة .3
 الحاسوب )المرحلة األولى في قسمي المحاسبة واالقتصاد( .4
 تطبيقات حاسوب ) المرحلة الرابعة في قسم التعاون(  .5
 االقتصاد الصناعي )المرحلة الثالثة (  .6
 مبادئ اإلحصاء )المرحلة األولى(  .7
 الحاسوب )المرحلة األولى في كلية القانون(  .8
 مبادئ االقتصاد للمرحلة األولى في قسم المحاسبة  .9

 المالية العامة للمرحلة الثانية في قسم المحاسبة  .10

 ( 2018، 2017)  2+ك1ك  قراءات اقتصادية للمرحلة االولى .11

 

 

 واد التي درسها في الدراسات العليا: الم

 2013،    2012،    2011،  ،    2010،    2009لألعوام )    (قسم إدارة األعمال  -العاليالدبلوم    )تطبيقات حاسوب   -1

 ،2014 ،2015 .) 

 ( 2014، 2013، 2012،  2011،  2010طرق بحث )الماجستير( في قسم االقتصاد لألعوام ) -2
 ( 2018، 2017، 2016،  2015،  2014) لألعوامالمالية العامة )الماجستير(  -3
 (. 2015التنمية االقتصادية )الماجستير( في قسم االقتصاد للعام الدراسي ) -4
 (. 2019، 2018، 2017، 2016، 2015اقتصاديات الطاقة )االدكتوراه( في قسم االقتصاد للعام الدراسي ) -5
 ( 2018، 2017، 2016)الدبلوم العالي( غي قسم االقتصاد للعام الدراسي )االقتصاد الصناعي  -6
 ( 2019( غي قسم االقتصاد للعام الدراسي )ماجستير تقويم المشروعات االقتصاد الصناعي ) -7
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 اإلشراف:المناقشات و

 .في جامعة الكوفة بحوث التخرج للحصول على درجة البكالوريوس  المئات من  مناقشة-

 .في مختلف الجامعات العراقية واطاريح الدكتوراه  من رسائل الماجستير لعشرات  فاواشر ةناقشم-

 .في عدد من الجامعات العراقية الدكتوراه اطاريحالعديد من  ةناقشم-

 

 

 الندوات والمؤتمرات العلمية  

مستقبل االقتصاد العربي في ظل »( المؤتمر القطري الثاني لالقتصاد/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة  1) 

  .2002تشرين األول/ أكتوبر  9 -8 «بيئة دولية متغيرة 

ال2) جامعة  واالقتصاد/  اإلدارة  كلية  االقتصاد/  لقسم  األولى  العلمية  الندوة  االقتصاد »كوفة  (  مستقبل  في  قراءة 

 .2004، النجف: «العراقي

 2005بغداد: آذار/مارس  «الحرب األمريكية على العراق: األهداف والنتائج »( ندوة مركز العراق لألبحاث 3)

ق: الواقع التنمية البشرية في العرا»( الندوة العلمية الثانية لقسم االقتصاد/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة  4)

  .2006أيار/مايو  8النجف:  «والمتطلبات 

»قراءة في قانون االستثمار العراقي الجديد في قطاع  ،  ةاإلستراتيجيندوة مركز حمورابي للبحوث والدراسات    (5)

 .2007نيسان  19، بابل: النفط والغاز«

لقسم االقتصاد/ كلية اإلدارة  6) الثالثة  العلمية  الندوة  النجف (  تجارة  بالتعاون مع غرفة  الكوفة  واالقتصاد/ جامعة 

  .2007نيسان/ ابريل  24النجف األشرف:  «االستثمار في منطقة الفرات األوسط: اإلمكانات والفرص » فاألشرا

األمريكية((،   -( ندوة كلية اإلدارة واالقتصاد والمركز العراقي للبحوث والدراسات، ))مستقبل العالقات العراقية7)

  . 2008أيلول/ سبتمبر  14: فاألشراالنجف 

نوفمبر تشرين الثاني/    3ندوة كلية اإلدارة واالقتصاد ))األزمة المالية العالمية وانعكاساتها((، النجف االشرف،   (  8)

2008 . 

نيسان    23-22( مؤتمر العلوم اإلنسانية الثاني في جامعة الكوفة )العولمة وتحديات العصر( ، النجف االشرف ،  9)

2009  . 

 . 2010نيسان  15جامعة القادسية ))اقتصاديات التعليم العالي(( ، القادسية ، -(ندوة قسم االقتصاد 10)
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لغاية  1الغذائي في العراق(( من  األمنة ))التوجهات الجغرافية لمعالجة جامعة الكوف–( مؤتمر قسم الجغرافية 11|)

 . 2011آذار  2

 . 2012األحرار النيابية ، بغداد  ( المؤتمر االقتصادي األول لكتلة12)

االول    10و    9ليومي    اإلسكان( مؤتمر  13) الكوفة   2014تشرين  واالقتصاد -جامعة  االدارة  لجنة  كلية  ، رئيس 

    اإلعالم في المؤتمر.

، تحت عنوان )االستثمار السياحي في العراق وافاق تطوره(جامعة كربالء  -كلية العلوم السياحية الثالث ( مؤتمر  14)

 ، المشاركة بالقاء بحث.2/3/2015-1للمدة 

 الستشرافضر  واالقتصاد، )قطاع الطاقة في العراق رؤية الحا  اإلدارةكلية  -( المؤتمر الثامن جامعة البصرة15)

 ، المشاركة بالقاء بحث.2015/ 16/4-15المستقبل( للمدة 

االقتصادي   لإلصالحرؤى اكاديمية  جامعة كربالء تحت عنوان )  -الثامنالدولي  ( مؤتمر كلية االدارة واالقتصاد،  16)

بالقاء11/4/2016-10(، للمدة  والمالي واالداري في العراق المشترك الموسوم )  ، المشاركة  بين  البحث  الشراكة 

 (. وسبل تطوير دورهما في النمو االقتصادي القطاعين العام والخاص في العراق

الجامعة )االقتصاد العراقي:  -كلية اإلدارة واالقتصاد، وكلية شط العرب االهلية-المؤتمر العلمي لجامعة البصرة  (17)

للمدة   االختيار(  وفرص  االنهيار  بالقاء  21/4/2016-20مالمح  المشاركة  )ال،  الموسوم  المشترك  االقتصاد بحث 

    (السوقإلى نظام   العراقي والتحول غير الناضج من النظام الشمولي

-24في يوم الخميس   )المستقبل الذي نصبو اليه( 2030حت شعار العراق ت  الذي عقد  مؤتمر وزارة التخطيط (18)

للمساهمة            تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق كمنهج تنمويبالقاء بحث الموسوم)   11-2016

 (. 2030-2015في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 

االصالح الجامعة )-كلية اإلدارة واالقتصاد، وكلية شط العرب االهلية-لجامعة البصرة  الثالث   ( المؤتمر العلمي19)

شترك الموسوم  ، المشاركة بالقاء البحث الم30/3/2017( للمدة  مسارات معاصرة-منطلق للتنمية واعادة بناء العراق

   (في االصالح االقتصادي بعد الحرب  الوظيفة الثالثة للمؤسسات التعليمية ودورها)

جامعة  (  19) في  والمالية  االدارية  العلوم  لكلية  االول  الدولي  العلمي  للمدة  -نجيهاالمؤتمر  - 24السليمانية 

بالقاء25/5/2017 المشاركة  في   ،  التنموي  المسار  على  السياسي  االستقرار  عدم  )اثر  الموسوم  المشترك  البحث 

 العراق(.

( المؤتمر الدولي الدولي )اعادة بناء مجتمعات الحرب: العراق بعد داعش( جامعة البصرة، مركز الدراسات 20)  

ايرالنجن  CIS  العراقية جامعة  معهد  -في  في   23/11/2017-20للمدة    المانيا –  felsbergerالمانيا،  المشاركة   ،

 ((.عملية اعادة بناء المناطق المحررة في العراق: سيناريوهات وتحديات  البحث الموسوم ))

الخميس    (21) العراق(.  الحكمة االقتصادي )اولويات االصالح االقتصادي في  ،    2017كانون االول    14ملتقى 

انتاج النفط الصخري واالتجاه العالم    العراق في ظل تناميالمشاركة في بحث مشترك ) اتجاهات السياسة النفطية في  

  نحو استهالك الطاقة المتجددة( 
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(،   2030جامعة البصرة وكلية شط العرب )االقتصاد العراقي في ظل اجندة التنمية المستدامة  العلمي ل  مؤتمرال(  22)

 (. 2030المشاركة في البحث الموسوم )مؤشرات قطاع التعليم في العراق في ظل اجندة  18/4/2019-17للمدة 

 (23) Management, Economics and Marketing (IAC-MEM 2018) Dresden, Germany 

Wednesday - Thursday, December 12 - 13, 2018, (Determinants of Sustainable 

Development in Developing Countries: A comparative Analysis)   

 

  

 

 

 الكتب المؤلفة 

الجامعية لكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد، النجف    دليل الرسائل واألطاريح  .1
 . صفحة(   142).  2008، فاألشر

دليل الرسائل واألطاريح الجامعية لكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد، الطبعة   .2
 .  2010الثانية ، جامعة الكوفة ، 

 . 2013، دار امنة، عمان،  االقتصادي في بلدان مصر ، الصين ، الواليات المتحدة سياسات االستقرار .3
   كتاب االنترنت   .4
 Windows XP كتاب  .5
 مدخل إلى نظام الحاسوب ومكوناته األساسية  .6
7.  Word 2003  من األلف إلى الياء 
 2003الوورد  في برنامج مفاتيحالاختصارات لوحة  .8
 ( طباعةتحديات االقتصاد العراقي )قيد ال  .9
 الطاقة )قيد التأليف(. النفط واقتصاديات  .10
 (. التأليفاالقتصاد الصناعي )قيد  .11
 

 

 

 

 البحوث والدراسات  

- 1980على سعر الصرف التوازني للدينار العراقي خالل المدة    m1اثر عرض النقد بالمعنى الضيق   .1

 . 2006العدد الخامس ،  - مجلة دراسات نجفية ،1995

 . 2008-مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، المياه العربية: الواقع والتحديات  .2
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 (. 2002مصرف الرشيد في عام  إلى الضمان االجتماعي والعمل المصرفي )بحث مقدم  .3

اإلسرائيلي .4 التعاون  العربي-دور  المشرق  دول  في  المياه  مشكلة  تعميق  في  للعلوم  ،  التركي  الغري  مجلة 
 . 2004تشرين ثاني    -تشرين األول-أيلول  -، المجلد األول ، العدد األول  االقتصادية واإلدارية

 . 2005( /3المجلد األول/العدد)-الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، التحرر المالي في البلدان العربيةسياسات  .5

 . 2008-المجلة العراقية للعلوم اإلدارية ،االستثمار األجنبي المباشر في محافظات الفرات األوسط  .6

 التجارة االلكترونية في العراق .7
: المظاهر،  البطالة في العراق  ،، عبد الوهاب محمد جواد الموسويحسن لطيف الزبيدي، حيدر نعمة بخيت  .8

 . 2009(، 21(، العدد )8مجلة دراسات اقتصادية، )بغداد: بيت الحكمة(، السنة )اآلثار، سبل المعالجة، 

وموقع   .9 للجامعات  العالمية  منها،التصنيفات  والعراقية  العربية  االقتصادية    الجامعات  للعلوم  الغري  مجلة 
 (46- 7)الصفحات .2011(، 20(، العدد ) 4، المجلد )واإلدارية 

الغذائي .10 تفاقم مشكلة األمن  المائي في العراق ودوره في  جامعة الكوفة  –مؤتمر قسم الجغرافية    ،الواقع 

 . 2011آذار  2لغاية  1)التوجهات الجغرافية لمعالجة األمن الغذائي في العراق( من 
 .2011بيت الحكمة / - مجلة دراسات اقتصادية، واقع المياه العربية وتحديات المستقبل .11
،  مجلة الغري  2009-1970ض النقد خالل المدة  السياسة المالية في العراق ودورها في التأثير على عر  .12

 .(224-198.)الصفحات 2012(، 25(، العدد )8للعلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد )

دراسة تطبيقي  .13 ناخبيهم  الواقع وطموح  بين  المحافظات  البلد   المجالسلعدد من    ة مجالس  خالل عام    في 
2012. 

التعليم .14 بين  اتجاه العالقة  السببية في تحديد  المدة   والتنمية االقتصادية   استخدام اختبار  في العراق خالل 
-102، ص 2014(،  31( العدد )10المجلد )،  مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية،  1985-2011

130. 

(  9، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد )ودوره في بناء الدولة الحكم الصالح في العراق .15

 .2013(، 28)دد الع
صندوق سيادي في    إنشاء   إمكانية   إلى خاصة    إشارةالدور التنموي لصناديق الثروة السيادية مع    إشكالية   .16

 . 2013(، 30)بحث مشترك( مجلة دراسات اقتصادية، بيت الحكمة، العدد ) العراق.
، مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة  )بحث مشترك(  التنمية والتغير المناخي في العراق .17

 .  130-115الصفحات  2017 (26العدد ) واسط،

جلة كلية االدارة واالقتصاد للدراسات   )مشترك(، م  أبعاده وآثاره في العراق: دراسة في الئتمان المحليا .18
   .21-1، ص 2015(، 16(، العدد )205، جامعة بابل، المجلد )االقتصادية

)مستل من رسالة ظاهر عمران(،    الدخل في العراق   توزيع   التحويالت االجتماعية ودورها في اعادة    .19
 .2015( 32( العدد )10للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد ) مجلة الغري 

  2-1جامعة كربالء للمدة  -)مؤتمر كلية السياحة  السياحة الدينية ودورها في النهوض باالقتصاد العراقي .20
 . ( 2015اذار  
كلية اإلدارة واالقتصاد، )قطاع الطاقة -معة البصرةالمؤتمر الثامن جاثروة النفطية في العراق،  لادارة ا  .21

 .16/4/2015-15في العراق رؤية الحاضر الستشراف المستقبل( للمدة 
، بحث مستل ، قبول نشر في  2013-2003واقع سياسة الدعم الحكومي في العراق وسبل اصالحها للمدة   .22

 النجف االشرف. -الجامعةفي مجلة الكلية االسالمية  31-1-2016



 9 

بحث ضمن    وسبل تطوير دورهما في النمو االقتصادي  الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق  .23

الثامن الدولي  اكاديمية لالصالح -وقائع مؤتمر كلية االدارة واالقتصاد،  جامعة كربالء تحت عنوان ) رؤى 

 .11/4/2016-10االقتصادي والمالي واالداري في العراق(، للمدة 
.  بحث منشور ضمن وقائع  االقتصاد العراقي والتحول غير الناضج من النظام الشمولي إلى نظام السوق    .24

الجامعة )االقتصاد العراقي: -كلية اإلدارة واالقتصاد، وكلية شط العرب االهلية-المؤتمر العلمي لجامعة البصرة

 .21/4/2016-20مالمح االنهيار وفرص االختيار( للمدة 
مجلة كلية االدارة  واالقتصاد    جامعة بابل،التنمية البشرية في العراق،    السياسات المالية في تمويل دور    .25

 .198-182، ص 2017(، 3(، العدد )9، المجلد )للدراسات االقتصادية واالدارية والمالية
للمساهمة في تحقيق اهداف التنمية    تنمويتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق كمنهج    .26

 .2016، مؤتمر وزارة التخطيط  2030-2015المستدامة 
(  39تقدير العالقة بين مؤشرات الحكم الصالح والتنمية في البلدان العربية، )مشترك( قبول نشر ذو العدد ) .27

 جامعة الكوفة.-، مجلة كلية التربية للبنات 2017-1-29في 
خمس نجوم في محافظة النجف االشرف، قبول نشر ذو العدد   فندق  إلنشاءصادية  دراسة الجدوى االقت   .28

 .في مجلة الكلية االسالمية الجامعة 2017-5-15في ع(  1434)
( في  59دور المشاريع الصغيرة في التنمية االقتصادية في العراق )بحث مشترك( ، قبول نشر ذو العدد ) .29

 عة الكوفة. جام-مجلة كلية التربية للبنات  29-3-2017
مشترك( مؤتمر جامعة جيهان االول  بحث  اثر عدم االستقرار السياسي على المسار التنموي في العراق )  .30

لجامعة جيهان.2017ايار   العلمية  المجلة  في  البحث  نشر   The Scientific Journal of Cihan  ...تم 
University – Sulaimanyia SJCUS  505-487ص    2017-8-28( في 3( العدد )1جلد )الم.      

، )بحث مشترك(، قبول نشر ذو العدد  2014-1980واقع التنويع االقتصادي ومبرراته في العراق للمدة    .31

 ، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية.  2016-9-21( في 32)
،)بحث مشترك( منشور  في االصالح االقتصادي بعد الحرب   الوظيفة الثالثة للمؤسسات التعليمية ودورها  .32

 .  2017-3-30في وقائع المؤتمر العلمي الثالث، جامعة البصرة وكلية شط العرب الجامعة، 
)بحث مشترك( المؤتمر الدولي  عملية اعادة بناء المناطق المحررة في العراق: سيناريوهات وتحديات    .33

 المانيا. – felsbergerد المانيا، معه-، جامعة البصرة، مركز الدراسات العراقية 20-23/11/2017
)بحث     سبل تطوير الركائز األساسية لمنظومة االقتصاد المعرفي كمحفز للتنمية المستدامة في العراق  .34

 .2019، 8، العدد مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية مشترك(،
35.  The Integration between Financial Sustainability and Accountability in Higher 

Education Institutions: An Exploratory Case Study, International Journal of 
Innovation, Creativity and Change, vol.8  No,2 , 2019.  

 

 المنشورة واألوراق المقاالت 

العراقية،  ( مقاال منشورة في الصحف والمجالت والنشرات اليومية واألسبوعية والشهرية  20أكثر من )   

 - ، باإلضافة إلى أوراق العمل المختلفة، منها: ومواقع االنترنيت 

 اإلصالح االقتصادي في العراق -1
 سكان العالم بين النظرة التفاؤلية والعودة لألفكار المالثوسية.  -2
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 الفساد اإلداري في العراق.  -3
 تذبذب سعر صرف الدينار بين األسباب االقتصادية والحرب الخفية.  -4
 التصحر في العراقنظرة على  -5
 االقتصاد األخضر  -6
 السياحة الدينية والجذب السياحي في العراق  -7
 اآلثار االقتصادية الناجمة عن مقاطعة المسلمين لموقع اليوتيوب  -8
 األسلوب األمثل إلدارة االحتياطيات النقدية في العراق  -10
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 الحالة االجتماعية: /  م.م انعام محسن غدير:االسم الثالثي  

  1971- 12- 24 النجف االشرف  -محل وتاريخ الوالدة: العراق 

 الديانة: مسلم                الجنسية: عراقيالقومية: عربي

 )عشرين(  سنة  20 منعدد سنوات الخدمة في التعليم العالي: اكثر 

االلكتروني:  الموقع  

 

 

 

 جامعة الكوفة. -امعي في:  كلية اإلدارة واالقتصاد العمل الحالي: أستاذ ج

  المحاسبة التخصص العام: 

  المحاسبة االداريةالتخصصالدقيق:

  مدرس  اللقب العلمي: 

     

 اللقب العلمي وتاريخه: 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي 

 مدرس مساعد 

 مدرس 

 استاذ مساعد  

2012 

2016 

2019 

 

 الشهادات وتواريخها: 

 البلد  الكلية  الجامعة  تاريخ الحصول على الشهادة  الشهادة 

 العراق  اإلدارة واالقتصاد  الكوفة 2001 البكالوريوس

 العراق  اإلدارة واالقتصاد  الكوفة 2012 الماجستير 

 

 

 

 المهام والمناصب اإلدارية
 . 2003- 2001التدقيق في كلية االدارة واالقتصاد للمدة مديرة قسم  -

   2009-2006مديرةقسم الحاسبات في كلية اإلدارة واالقتصاد للمدة   -

 الدورات التدريبية: 
 شارك في العديد من الدورات التدريبية كمتدرب منها: 

 .  2007دورة الحاسوب في مركز الحاسبة بجامعة بغداد  -11

 . 2009الوظيفية وانضباط العاملين في كلية االدارة واالقتصاد في عام الحركة -2

 . 2011دورة طرائق التدريس في جامعة الكوفة في عام -3

 .  2012دورة الحاسوب في مركز الحاسبة بجامعة الكوفة -4
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 التي درسها في الدراسات األولية: المواد
 االقتصاد( مبادى محاسبة )المرحلة االولى في قسم  .12

 ( قسم االدارة االعمال – .مبادى حاسوب )المرحلة االولى قسم االقتصاد 2  

 ( العلوم المالية والمصرفيةقسم   -. مبادى محاسبة متوسطة )المرحلة الثانية قسم االدارة االعمال3

 )المرحلة الثانية قسم االقتصاد(ssps. برنامج الحاسوب 4

 التكاليف )المرحلة الثالثة قسم العلوم المالية والمصرفية( . أساسيات محاسبة 5

 . نظام المحاسبي الموحد )المرحلة الثالثة قسم العلوم المالية والمصرفية( 6

 

 التي درسها في الدراسات العليا )دبلوم عالي (: المواد
 أساسيات محاسبة المالية .   .1

 .محاسبة مشروعات االقتصاد 2  

 

 - : البحوث والدراسات
اثر تكاليف الجودة في تحقيق الميزة التنافسية بمنظور المحاسبة اإلدارية االستراتيجية .1  

 دراسة تحليلية لعينة من المنظمات الصناعية العراقية 
 (( بمنظور المستفيدين  ((IFRSsتشخيص محددات ومزايا التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية  .2

 دراسة تحليلية  للمصارف األهلية العاملة في محافظة النجف االشرف 
تكلفة التعليم الجامعي ودورها في تحديد اجور الدراسة المسائية ,دراسة تطبيقية في كلية االدارة  .3

 واالقتصاد/جامعة الكوفة. 
. دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تقليل مخاطر تدقيق نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في  4

 للرقابة الداخلية .  COBITظل اطار عمل 

5.Using Resource Consumption Accounting for Improving the Competitive Advantage in Textile Industry. 
6. Challenges of Corporate Voluntary Disclosures Through the Annual Reports: 

Evidence from Iraq. 

7.Impact of Lean Accounting Information the Financial performance of the Healthcare Instutions: ACase study. 

8.  Role of Value stream analysis in cost management and Improving the 

competitive Advantage – An Empirical Study 
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 السيرة الشخصية والعلمية 

 
مهند عبد العباس جاسم الجنابي . المدرس  

   األعمال إدارة  ماجستير
ـ التسويق الدولي  األعمال إدارة   

7/7/1988 تاريخ الميالد:      
 معلومات عامة 

   مهند عبد العباس جاسم الجنابي  - االسم :
 الحالة االجتماعية : متزوج  
 المهنة : أستاذ جامعي  
 مكان العمل: جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصاد 

ذكر   -الجنس :  
مسلم   - الديانة :  

   8819-النجف االشرف  -مكان وتاريخ الميالد : 
عراقي    -الجنسية :   

   07804213570   -رقم الموبايل :
 

Phone:  07804213570                  ----  mohanada.jasim@uokufa.edu.iq : Email 

 
الحولي قرب ملعب النجف   –  االشرف النجف -العنوان :   

   مدرس - اللقب العلمي : 
ماجستير  - الشهادة :  

إدارة أعمال  - االختصاص العام :   
   التسويق الدولي  -االختصاص الدقيق : 

األكاديمية الجهة المانحة الشهادات   
   2010إدارة واقتصاد ـ  الكوفة شهادة البكالوريوس إدارة أعمال جامعة  -1 

2018إدارة واقتصاد  –إيران فردوسي جامعة   أعمال إدارة\شهادة الماجستير ـ  2  
 
 المواد التي قدمت بتدريسها 
 اللغة الفارسية في قسم السياحة  

االقتصاد مبادئ اإلدارة في قسم   
 تطبيقات الحاسوب في قسم االقتصاد 

على عدد من بحوث التخرج    اإلشراف   
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 البحوث المنشورة ضمن مستوعبات سكوباس 
 

التنظيمي اآلمن   األداءو استدامة   األصليةالقابليات االمتصاصية كمتغير تفاعلي بين القيادة ـ 1
ة( الجامعيين )دراسة تطبيقية في جامعة القادسي  لألساتذة   

   20198ـ webology   :الجهة الناشرة 

2021 سنة النشر  

ـ العالقة بين التعليم التقليدي )وجها لوجه( و التعليم عن بعد و ادارة جودتهما )دراسة تحليلية( 2  

 
palarchs journal of archaeology of egypt egyptology 

الناشرة الجهة    
2020 سنة النشر:    

 

 : اللغات التي يجيدها

 اللغة العربية  

 اللغة الفارسية  

 

 : المناصب التي تقلدتها 

 مدير مكتب مساعد رئيس الجامعة  للشؤون العلمية  

 مسؤول شعبة التدريب و الدعم الفني في ديوان الجامعة  

 ديوان الجامعة  / عضو مجلس ضمان الجودة / جامعة الكوفة 

 التشكرات و الشهادات التقديرية  

 جاصل على العديد من الشهادات التقديرية و التشكرات  
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Personal and scientific biography 

 

Teacher. Mohannad Abdul Abbas Jassim al-Janabi 

Master of Business Administration   

Business Management-International Marketing 

7/7/1988 :date of birth 

 

General information 

 

Name: - Muhannad Abdul Abbas Jassim al-Janabi   

Marital status : Married   

Profession : University professor   

Workplace: University of Kufa / Faculty of management and economics 

Sex :- male   

Religion :- Muslim   

Place and date of birth: - Najaf Al-Ashraf -1988   

Nationality: Iraqi -    

Mobile number: - 07804213570   

 

Phone:  07804213570               Email : mohanada.jasim@uokufa.edu.iq    

 

Address: - Najaf Al-Ashraf-Al-Hawli near Najaf Stadium   
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Master of Business Administration    Scientific title :-   

Certificate :- master 

 General competence: - business management 

 Specific jurisdiction: - international marketing   

Academic certificates donor 

 1- Bachelor's degree Business Administration University of Kufa-

management and economics 2010   

2- Master's degree/Business Administration Ferdowsi University Iran– 

management and economics 2018 

 

Materials provided by teaching 

The Persian language in the Department of Tourism   

Principles of Management in the Department of Economics 

Computer applications in the Department of Economics 

 Supervising a number of research specialization   

 

 

 

 

 

 

Research published within Scopas 

 

1 . absorbability as an interactive variable between the original leadership 

and the sustainability of the safe organizational performance of university 

professors (applied study at Qadisiyah University ) 
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Publisher: webology-20198   

Publication year 2021 

2 . relationship between traditional (face-to-face) and distance education 

and quality management (analytical study ) 

 

palarchs journal of archaeology of egypt egyptology publisher 

 

 Year of publication: 2020 

 

Languages he knows : . 

Arabic language   

Persian language   

 

Positions held    :  

Director of the Office of the vice president for Academic Affairs   

Official of the training and Technical Support Division of the University   

Member of Quality Assurance Council / University of Kufa / University 

Court   

Thanks and testimonials   

Received many certificates of appreciation and thanks 
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 االسم : ابراهيم جاسم جبار الياسري 

 1978التولد:  •

 عنوان السكن/ النجف االشرف  •

  استاذ مساعداللقب العلمي:  •

 التخصص العام: اقتصاد •
 التخصص الدقيق: التنمية االقتصادية.  •
اإلدارة واالقتصاد  حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم االقتصادية / جامعة الكوفة / كلية  •

 .2002عام 

حاصلل على شلهادة الماجسلتير في العلوم االقتصلادية / جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصلاد عام  •
2009. 

حاصلل على شلهادة الدكتوراف في العلوم االقتصلادية / جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصلاد عام  •
2018. 

 االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة.مكان العمل حاليا/ تدريسي في كلية  •
 

 المناصب االدارية:  

 2011 /مقرر قسم االقتصاد.   -1

   2018رئيس قسم االقتصاد في جامعة ميسان/ كلية االدارة واالقتصاد. -2

 . 2020 قسم االقتصاد/ جامعة الكوفة.   -مقرر الدراسات العليا حاليا في كلية االدارة واالقتصاد -3

 قسم االقتصاد/ جامعة الكوفة.  -العلمية حاليا في كلية االدارة واالقتصادعضو ومقرر اللجنة  -4

 

 

 الكتب المؤلفة: 

 عقد المضاربة في المصارف االسالمية: االشكاليات والتطبيق.  .1
 االطاريح الجامعية في العراق.والرسائل ببلوغرافيا  .2
 .االقتصاد البيئي .3
 االدارة العامة: النظرية والتطبيق. .4
 تمويل التنمية االقتصادية في البلدان النامية: العراق انموذجا. .5
 التقويم السريع لسوق العمل في محافظات القادسية والمثنى وذي قار )منظور شبابي(. .6

 

 المشاركة في المؤتمرات العلمية: 

 . 2010المؤتمر العلمي العاشر/ الجامعة المستنصرية/ كلية اإلدارة واالقتصاد  .1

 . 2011العلمي الحادي عشر/ الجامعة المستنصرية/ كلية اإلدارة واالقتصاد المؤتمر  .2
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 . 2018 /مؤتمر مؤسسة الهدى/ ميسان. .3
 

 المشاركة في الندوات العلمية: 

بعنوان )التنمية   2010-2009ندوة كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة ميسان/ للعام الدراسي  -1

 بصفة محاضر.   /(. البشرية في محافظة ميسان الواقع وسبل النهوض 

بعنوان )القطاع  2013-2012ندوة كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة ميسان / للعام الدراسي  -2

 بصفة محاضر.  .الخاص في العراق: الواقع وسبل النهوض( 
   بصفة محاضر../   2021)ظاهرة االرهاب واثارها على السلم المجتمعي(  -3
 . / بصفة محاضر   2021)المخدرات: اضرارها وطرق الوقاية منها(  -4

 

 الدورات التدريبية: 

 / بصفة محاضر.  2019دورة بعنوان ) االستاذ المرشد(/ .1

 / بصفة محاضر.  2019دورة بعنوان )مفاهيم اساسية في نظام المقررات(  .2

 / بصفة محاضر.2019دورة بعنوان ) الحقيبة االحصائية(   .3

 محاضر. / بصفة   2019دورة بعنوان ) الية عمل نظام المقررات(  .4

 / بصفة محاضر.  2019دورة بعنوان ) التدريس االبداعي في التعليم الجامعي(   .5

 

 رسائل الماجستير والدبلوم العالي التي تم االشراف عليها : 

 رسالة بعنوان )سياسات التنمية االقتصادية في العراق واشكالية االعتمادية النفطية(. .1

في   .2 االقتصادية  بعنوان)التنمية  التمويل  رسالة  مؤسسات  وشروط  الخارجي  التمويل  بين  العراق: 

 الدولي(.

 . (بل التنمية االقتصادية في البلدان الريعية: العراق انموذجارسالة بعنوان )مستق .3

النجف   .4 محافظة  في  تخصصي  اسنان  مركز  انشاء  لمشروع  جدوى  دراسة  العالي)  الدبلوم  بحث 

 االشرف(. 

 روع انشاء مجمع تجاري في محافظة النجف االشرف(.دبلوم العالي ) دراسة جدوى لمشالبحث  .5

مؤسسات   .6 وشروط  االجنبية  التمويل  مصادر  بين  العراق:  في  االقتصادية  )التنمية  بعنوان  رسالة 

 التمويل الدولية(.

 رسالة بعنوان )مستقبل التنمية االقتصادية في البلدان الريعية العراق انموذجا(.  .7

 البحوث المنشورة: 

 البشرية في محافظة ميسان الواقع وسبل النهوض. التنمية  .1
 فاعلية التمويل الخارجي في تحقيق التنمية االقتصادية في العراق.  .2
 األفاق المستقبلية للنفط العراقي في سوق الطاقة العالمية.  .3
 التنمية االقتصادية في العراق: الواقع والمعوقات.  .4
 . دراسة تحليلية  2008- 2003واقع البطالة في العراق وأسبابها خالل المدة  .5
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 . : االسس والعناصر2003االصالح المصرفي في العراق بعد عام  .6
 . عقد المشاركة بين الفقه االسالمي والتعامل المصرفي  .7
-2003مصادر التمويل الداخلية ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية في العراق خالل المدة ) .8

2015). 
 مع المعرفة العربي. البحث العلمي ودورف في توسيع نطاق مجت  .9
الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة" الواليات المتحدة االمريكية   .10

 انموذجا". 
 مستقبل سياسات التنمية االقتصادية في العراق في ظل االعتمادية النفطية.  .11
 . دراسة جدوى لمشروع انشاء مجمع تجاري في محافظة النجف االشرف  .12
 . لمشروع انشاء مركز اسنان تخصصي في محافظة النجف االشرفدراسة جدوى  .13
 الفشل التنموي في العراق: الواقع والمعوقات وسبل النهوض.  .14

15. Economic Development In Iraq: Between Economic Shocks and IMF 
Conditions. (scopus) 

16. Failure of Development in Iraq Reasons and ways of getting up. 
17. The reality of economic development in Iraq after 2003: determinants and 

means of advancement. 
 

18.  Sustainable Development in Iraq: Challenges and Proposals for Reform. 
(scopus) . 

 
19.  The Rentier Nature of The Iraqi Economy and Its Role In Achieving 

Economic Development After 2003 . (scopus) . 

 

 المناقشات العلمية: 

ماجستير وبحث الدبلوم العالي.  مناقشة بين اطروحة دكتوراف ورسالة   15تمت اكثر من   
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 السرية العلمية 

 
 

 1960من مواليد  ،الحسلين جليل عبد الحسلن ألغالبي  دالدكتور عباالسلم: .1

كليلة اإلدارة   \  ومكلان العملل في جلامعلة الكوفلة  ،العراق  \في محلافظلة النجف  
 .1992منذ عام  واالقتصاد

 

 العراق.   \جامعة الكوفة    ،  2004   أستاذ    اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه: .2

 

 الشهادات التي حصل عليها وتاريخها والجهة المانحة: .3

 البلد الجهة المانحة تاريخها الشهادة

صلللللالح  1983 بكالوريوس جلللاملعلللة 

 الدين 
 العراق

 العراق جامعة الموصل 1988 ماجستير

 العراق جامعة الكوفة 2002 دكتوراف

في   بكلللالوريوس 

االنكليزيللة   اللغللة 

 وادابها

 العراق جامعة الكوفة 2013
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 اقتصاد.العام:  صاالختصا .4
 .وسياسات كلية نظرية نقدية االختصاص الدقيق: .5

خالل خدمته في الجامعات   الدراسللللات األوليةسللللها في  يدربت  قام   المواد التي .6
ومبادئ االقتصاد والمؤسسات البنوك  اقتصاديات  النقود واقتصاديات  )  العراقية :

النقدية  واالقتصلللاد الكلي  واالقتصلللاد المالي    ةوالنظري   ةالمالية والمالية العام
 واقتصاديات التعليم  واالقتصاد الدولي(

 

 

 

 

النظرية  )    المواد التي قام بتدريسها في الدراسات العليا)الماجستير والدكتوراف(: .7
و  المالية  األسلللواقو  االقتصلللاد الكليو االقتصلللاد الماليالنقدية و  والسلللياسلللات

 (التنمية االقتصادية.االقتصاد الدولي و 
 

الماجسللتير والدكتوراف في جامعة الكوفة وجامعة   ةمن طلب دشللرف على العديا .8
 .وجامعة عين شمس في مصر القادسية

الدكتوراف في الجامعات العراقية    ناقش العديد من رسللائل الماجسللتير واطاريح .9
 )رئيسا في بعضها وعضوا في األخرى(.

على مسلللتوى الكلية   واإلدارية اشلللترك في عدد غير قليل من اللجان العلمية .10
 والجامعة والجامعات األخرى وعلى مستوى الوزارة كذلك.

سلللللاهم في تقويم بحوث العلديلد من الترقيلات العلميلة من مختلف الجلامعلات   .11
 .العراقية

العديد من المجالت العلمية من   يسللاهم في تقويم البحوث  المقدمة للنشللر ف .12
 مختلف الجامعات العراقية.

 العديد من المؤتمرات العلمية )محلية وعربية وعالمية(اشترك في  .13
في االختصلللللاص الدقيق والعلام  وكتلابا  بحثلا  خمسلللللة وثملانينأنجز أكثر من   .14

 .رصينة ودور نشر محلية وعالمية نشرت في مجالت علمية
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معاون العميد العلمي في  )  شلغل العديد من المناصلب العلمية واإلدارية ومنها: .15
ومدير وحدة  مقرر قسللللمومدير الشللللؤون العلمية وكلية اإلدارة واالقتصللللاد  

 (.وحدة التعليم المستمر وغيرها مدير الترقيات العلمية و
ترأس لجان متعددة منها لجنة الترقيات العلمية في كليتي اإلدارة واالقتصلللاد   .16

ولجنة التعضللليد   واالولية والقانون واللجنة االمتحانية لطلبة الدراسلللات العليا
والتأليف فضلال عن اشلتراكه في عدد غير قليل من اللجان على مسلتوى جامعة 

 والبحث العلمي  ات االخرى وعلى مسللتوى وزارة التعليم العاليالكوفة والجامع
جنة منح لمثل اللجنة الرئيسلللة إلعداد المناهي في كليات االدارة واالقتصلللاد و

 .األلقاب العلمية واللجنة التقويمية لمنح جائزة يوم العلم
اشللترك في العديد من هي ت تحرير المجالت العلمية ومنها هيأة تحرير مجلة  .17

ومجللة ومجللة االدارة واالقتصلللللاد بجلامعلة القلادسللللليلة   بجلامعلة الكوفلة   الغري
مجلة كلية التربية  االقتصللاد واالعمال التي تصللدر عن مركز رفاد في االردن و

احد محرري التقرير  و وغيرها من المجالت  ومجلة االقتصللادي الخليجي للبنات
 .االستراتيجي العراقي

 واالقتصاد والقانون بجامعة الكوفة اإلدارةكلية  تأسيسساهم في   .18
 العلمية ومراكز البحث العلمي األقسامالعديد من  تأسيس ساهم في .19
جامعة  أقسلاموالدكتوراف في بعض    سلاهم في فتح الدراسلات العليا الماجسلتير .20

والعلوم المالية  والمحاسلللبة  األعمال  وإدارةالكوفة والسللليما قسلللم االقتصلللاد 
 .والمصرفية

من األنشلللللطلة االجتملاعيلة ومجلاالت العالقلة بين الجلامعلة   سلللللاهم في العلديلد .21
والمجتمع في حضلور ندوات ومؤتمرات وإلقاء محاضلرات وبحوث ومسلاهمات 

 أخرى في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

 

 الكتب المؤلفة 



 25 

 تاريخ النشر  البلد  دار النشر   عنوان الكتاب  ت

االدوار، المهمات وخيارات  البنك المركزي العراقي:  1

 المستقبل 

2021  العراق  مركز الرافدين للحوار     

: التقرير االستراتيجي لمركز الرافدين  2020العراق   2

 للحوار 

2021  العراق  مركز الرافدين للحوار     

سعر الصرف االجنبي امام الدينار العراقي: دراسة   3

والتجارة الخارجية تحليلية لعالقته باالحتياطيات   

مركز الرافدين للحوار   

( 11)الرقم:  

2021  العراق   

دار للكتاب الجامعي   المؤسسات المالية  4 االمارات   

 العربية 

2021 

  \ دار التعليم الجامعي الصدمات النقدية والمالية 5

 االسكندرية 

  \ دار الفنون واالداب

 البصرة 

مصر  

 والعراق 

2021 

للتجارة )المصرف العراقي   6 TBI : دراسة تحليلية  ( مركز الرافدين للحوار    

( 6)الرقم:  

2020  العراق   

دار للكتاب الجامعي   السياسة المالية    7 االمارات   

 العربية 

2020 

دار للكتاب الجامعي   النقود والبنوك   8 االمارات   

 العربية 

2020 

دار آمنة     استقاللية البنوك المركزي: فلسفة و تجارب    8  2019 األردن  

  -2018تقرير فريق عمل تقويم البرنامي الحكومي   9

20122 

مركز الدراسات  

جامعة   \ االستراتيجية

 كربالء 

 2018 العراق 

 2017 ألمانيا  دار نور للنشر   صدمات السياسة النقدية    10

والبنوكأساسيات النقود   11    2016 العراق  مؤسسة النبراس       

   2015 األردن  دار المناهي  السياسات النقدية في البنوك المركزية 12

 2015 العراق  مؤسسة النبراس   الصيرفة المركزية : النظرية والسياسات  13

دراسات وآراء في عملية رفع االصفار عن العملة   14

 العراقية   

 2012 العراق  مطبعة الرفاف    

 2011 األردن  دار صفاء   سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات االقتصادية  15

( 2011التقرير االستراتيجي العراقي ) 16  2011 العراق  مركز حمورابي  
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2021البحوث والكتب المنشورة لعام    

المجلةاو  \دار النشر   عنوان البحث  ت تاريخ   

 النشر

البنك المركزي العراقي: االدوار، المهمات   1

 وخيارات المستقبل 

العراق  \ مركز الرافدين للحوار   2021 

: التقرير االستراتيجي لمركز  2020العراق   2

 الرافدين للحوار 

العراق  \مركز الرافدين للحوار     2021 

االسكندرية  \ دار التعليم الجامعي الصدمات النقدية والمالية 3  

البصرة  \دار الفنون واالداب   
2021 

:  سعر الصرف االجنبي امام الدينار العراقي  4

دراسة تحليلية لعالقته باالحتياطيات والتجارة  

 الخارجية 

( 11الرقم:مركز الرافدين للحوار  )  2021 

5 The Relationship Between Money 

Laundering In Iraq and The Foreign 

Exchange Sale Window At The 

Central Bank of Iraq: An Analytical 

Study For The Period (2004-2019)  

LINGUISTICAANTVERPIENSIA (ISSN: 

0304-2294) Q1 LINGUISTICA 

ANTVERPIENSIA (hivt.be) 26/05/2021 

2021 

( 2009)التقرير االستراتيجي العراقي   17  2010 العراق  مركز حمورابي  

( 2008التقرير االستراتيجي العراقي ) 18  2008 العراق  مركز حمورابي  

 2004 العراق  مؤسسة النبراس  دليل طالب الدراسات العليا )كتابة الرسائل واالطاريح(  19

 2004 العراق  مؤسسة النبراس  دليل طالب الدراسات العليا )التعليمات والشروط(  20

https://www.hivt.be/linguistica/
https://www.hivt.be/linguistica/
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6 Using the Samuelson Model to 

Assess the French Economy's 

Business Cycle: A Mathematical 

Study 

Turkish Journal of Computer and 

Mathematics Education Vol.12 No.7 

(2021), 3242- 3249 

Q4 

2021 

 

 2020البحوث والكتب المنشورة لعام 

 تاريخ النشر  المجلة عنوان البحث او الكتاب  ت

1 Potential Politics Cash in a Moving the 

Growth Economic Development in a Shadow 

Exchange Commercial Regional Level Non 

Equivalent with Iraq 

International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation, Vol. 

24, Issue 05, 2020 

ISSN: 1475-7192 Q4 

2020 

2 The Effect of The Asian Global Financial Crisis 

on The Tracks and Instruments of Monetary 

Policy 

Talent 

Development & 

Excellence Vol.12, 

No.2s, 2020, 3497-

3507 Q4 

2020 

على بعض   صدمات اسعار النفط واثرها 3

متغيرات االقتصاد الكلي في العراق 

2018  - 1990للمدة   

مجلة االقتصادي  

جامعة    \الخليجي

 البصرة 

  20س في    46

\9\2020  

TBIالمصرف العراقي للتجارة ) 4 )  :

 دراسة تحليلية  

مركز الرافدين  

( 6للحوار  )الرقم:  
2020 

تحليل وقياس فاعلية السياستين النقدية   5

والمالية تجاه التبادل التجاري العراقي 

ARDLالتركي باستخدام نموذج ) للمدة  ( 

2004  - 2018  

مجلة واسط للعلوم  

 االنسانية 

في   220

26 \10 \2020  

6 Measuring and Analyzing the Effectiveness of 

Monetary and Financial Policies Towards the 

Iraqi – Iranian Trade Exchange by Using the 

Model (ARDL) for Duration (2004-2018)  

International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation, Vol. 

24, Issue 03, 2020 

ISSN: 1475-7192  

2020 
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Q4 

7 The Impact of the Corona Virus on Global 

Economies in General and the Iraqi Economy 

in Particular 

PalArch's Journal of 

Archaeology of 

Egypt\Egyptology, 

Vol. 17, No. 6, 2020 

 ISSN: 1567-214X 

Q3  

2020 

 

 

 2019البحوث والكتب المنشورة لعام 

تاريخ   المجلة عنوان البحث او الكتاب  ت

 النشر

اثر السياسة النقدية واالنضباط المالي على  1

  -  2004االداء االقتصادي العراقي للمدة 

2017 

 مجلة ابحاث ميسان

ميسان \ تربية    

2019\10\ 9في    164  

2019 

  -2003للمدة واقع االنضباط المالي في العراق  2

2017 

مجلة الكوت للعلوم  

واالدارية    ةاالقتصادي 

في   186)

232019/10/ ) 

2019 

السياسة النقدية والنمو االقتصادي في العراق   3

في ظل سياسة حرب العمالت والتنافس  

 التجاري بين تركيا وايران 

وقائع المؤتمر العلمي   

السنوي الرابع كلية شط  

العرب وكلية االدارة  

 واالقتصاد جامعة البصرة 

2019 

الخسارة المزدوجة للعراق من الصراع   4

 التجاري الدولي

تصاديين  شبكة االق

 العراقيين 

2019 

  قيد التأليف النظرية النقدية )كتاب(  5

فلسفة و تجارب    -استقاللية البنوك المركزي  6  

 )كتاب( 

االردن  \دار امنة   2019 



 29 

وجهة نظر جديدة في العالقة بين السياسة  7

  2007االزمة ) –النقدية واالزمات المصرفية 

( انموذجا 2008-  

المجلة العالمية لالقتصاد  

االردن )مجلد   \واالعمال  

( 1عدد  6  

2019 

 

8 

النمو   تحريك  في  النقدية  السياسة  امكانات 

االقليمي   التجاري  التبادل  ظل  في  االقتصادي 

المتكافئ مع العراق غير   

  \ مؤتمر جامعة االنبار 

كلية االدارة واالقتصاد  

6 -7 \3 \2019  

2019\2\20في    9  

2019 

 

 

 

 2018البحوث والكتب المنشورة لعام 

تاريخ   المجلة عنوان البحث او الكتاب  ت

 النشر

النقدية   1 السياسة  واتجاهات  المصرفية  االزمات 

(  1969-1968)نظرة جديدة الزمة   

مجلة واسط للعلوم  

جامعة واسط   \االنسانية

( 2018\9\5في  135)  

2018 

اتجاهات   2 خلق  في  المصرفية  االزمات  دور 

الزمة   جديدة  )نظرة  النقدية  للسياسة  جديدة 

المصرفية ( 1933-  1929  

مجلة كلية التربية للبنات  

( 2018\9\17في    20)  
2018 

الصناعات   اثر 3 تطور  في  الصناعي  المصرف 

دراسة تاريخية في    1979-   1968في العراق  

 ضوء الوثائق الحكومية 

 مجلة اداب الكوفة  

2018\10\ 1في    499  

2018 

-   1968تجارة الدولة في التجارة الداخلية ) 4

( دراسة تاريخية في ضوء الوثائق  9791

 الحكومية 

  \ كلية التربية االساسية  

الجامعة المستنصرية  

2018\10\ 11في 136  

2018 

الحكومي   5 البرنامج  تقويم  عمل  فريق  تقرير 

2014  - 2022  

مركز الدراسات  

جامعة   \ االستراتيجية 

 كربالء

2018 
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العراقي  6 للدينار  المناسب  نظام الصرف  اختيار 

 في ظل الصدمة المزدوجة 

شبكة االقتصاديين 

 العراقيين
2018 

النقدية سياسة   7 السياسة  وسلوك  الجار  إفقار 

 العراقية

شبكة االقتصاديين 

 العراقيين
2018 

 

 

 

  

 

7201البحوث والكتب المنشورة لعام   

 تاريخ النشر  المجلة عنوان البحث او الكتاب  ت

والصدمة  1 االجنبي  الصرف  سعر  سياسة 

 المزدوجة في االقتصاد العراقي

المؤتمر السنوي الثالث  

المركزي العراقي للبنك   
9 -10/12 /2017  

الصرف   2 سعر  بين  العالقة    األجنبيتحليل 

للمدة  العراق  في  العامة  الموازنة  وعجز 

(1990 –  2014   )  

  العلمي الثالث المؤتمر 

كليةل اإلدارة واالقتصاد   

بجامعة البصرة وكلية  

 شط العرب الجامعة 

30 /3/2017  

القطاع   3 إلصالح  العريضة  المالي  الخطوط 

العراق مع   النقدية في  والمصرفي والسياسة 

 إشارة الى إقليم كردستان 

المؤتمر العلمي الدولي  

الرابع لكلية اإلدارة  

واالقتصاد بجامعة  

 نوروز   

12-13 /4 /2017  

دار نور للنشر   صدمات السياسة النقدية   )كتاب(  4

 ألمانيا

2017 

الصرف   5 وسعر  النقد  عرض  صدمات 

سلوك مؤشرات سوق العراق  وأثرهما على  

 لألوراق المالية

مجلة كلية التربية  

 للبنات

2017 
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الصرف  6 وسعر  النقد  عرض  صدمات  اثر 

المالية  األوراق  سوق  مؤشرات  سلوك  على 

 في نيجيريا 

مجلة كلية اإلدارة 

 واالقتصاد/ بابل 

2017 

أضواء على التجربة النيجيرية في إصالح   7

 السياسة النقدية

 دراسات افريقية

1العدد   

2017 

 8 إنتاج    لمشروع  االقتصادية  الجدوى  دراسة 

 وتعبئة التمور والدبس وعجينة التمور 

مجلة كلية التربية  

 للبنات

2017 

 

 

 

6201البحوث والكتب المنشورة لعام   

او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة 

 النشر

)كتاب(   أساسيات النقود والبنوك 1 مؤسسة النبراس   

العراق/  

2016 

  قيد النشر السياسة المالية  )كتاب(  2

 

5201البحوث والكتب المنشورة لعام   

او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة 

 النشر

العالقة بين استقاللية البنك المركزي وسعر   1

 الصرف في مصر

القادسية للعلوم 

اإلدارية  

 واالقتصادية  

5201  

دار المناهج/  السياسات النقدية في البنوك المركزية  2

 األردن

2015 
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مؤسسة النبراس   الصيرفة المركزية : النظرية والسياسات 3

العراق/  

5201  

استقاللية البنك المركزي على بعض   اثر 4

 المتغيرات االقتصادية الكلية في العراق 

5201 الغري  

 

 

4201البحوث والكتب المنشورة لعام   

او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة 

 النشر

اإلصالح النقدي في تركيا وسياسة حذف   1

 األصفار من الليرة

مجلة كلية اإلدارة 

 واالقتصاد/ بابل 

4201  

تقويم أداء السياسة النقدية في العراق للمدة  2

2004-2012  

4201 الغري  

اإلصالح النقدي في تركيا وسياسة حذف   3

 األصفار من الليرة

للعلوم   مجلة الكوت

 االقتصادية واإلدارية 

4201  

الفلسفة والمبادئ  استقاللية البنك المركزي : 4

 وطرق القياس 

مجلة حمورابي /  

مركز حمورابي  

للبحوث والدراسات  

12اإلستراتيجية/العدد  

4201  

اإلصالح النقدي وسياسة حذف األصفار من   5

 الدينار العراقي

4201 الغري   

تحليل فاعلية األسواق المالية العربية للمدة   6

2003 /2012  

مجلة كلية اإلدارة 

 واالقتصاد/ بابل 

4201  

التحليل االقتصادي لكفاءة األسواق المالية  7

 العربية 

4201 الغري  
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2013البحوث والكتب المنشورة لعام   

او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة 

 النشر

العالقة التبادلية بين الصدمات النقدية وأسعار   1

 الصرف في مصر

مجلة الكوت للعلوم  

االقتصادية 

 واإلدارية  

2013 

العالقة التبادلية بين الصدمات النقدية وأسعار   2

 الصرف في العراق

مجلة الغري  

للبحوث االقتصادية  

 واإلدارية 

2013 

المجلة العرقية  تغيير الدينار : استجابة لظروف البيئة العراقية  3

للعلوم االقتصادية /  

الجامعة  

 المستنصرية 

2013 

 

2012البحوث والكتب المنشورة لعام   

او الكتاب  عنوان البحث ت المجلة او دار  

 النشر
تاريخ  

 النشر

مجلة دراسات  االصالح المالي والمصرفي في العراق  1

بيت  \اقتصادية

 الحكمة 

2012 

دراسات واراء في عملية رفع االصفار عن  2

مجموعة من  العملة العراقية باالشتراك مع 

 الباحثين 

مطبعة الرفاه / 

 بغداد 

2012 

 

2011البحوث والكتب المنشورة لعام   
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او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة او دار النشر 

 النشر

اثر الصناعة المصرفية في االقتصاد  1

 العراقي

مجلة الكلية اإلسالمية  

 الجامعة 

2011 

النقود  إدارة السياسة النقدية والطلب على  2

 في العراق

وقائع المؤتمر العلمي  

الحادي عشر /كلية  

اإلدارة واالقتصاد 

المستنصرية /  

2011 

سعر الصرف وادارته في ظل الصدمات  3

 االقتصادية

دار صفاء/عمان 

 االردن

2011 

 2011 مركز حمورابي  التقرير االستراتيجي العراقي 4

 

 

0201البحوث والكتب المنشورة لعام   

 

او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة 

 النشر

تحليل وقياس اثر السياسات النقدية والمالية في   1

 النمو والبطالة مصر حالة دراسية 

مجلة جامعة  

 كربالء المقدسة  

2010 

 2010 مركز حمورابي  التقرير االستراتيجي العراقي 2

 

2009البحوث والكتب المنشورة لعام   

او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة 

 النشر
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اختبار األثر المتبادل واتجاه العالقة بين سعر   1

الصرف األجنبي والطلب على النقود :العراق  

 دراسة حالة 

  ي وقائع المؤتمر العلم

الثالث جامعة كربالء/ كلية  

 اإلدارة واالقتصاد 

2009 

التزايد المفرط في عرض الدينار العراقي   اثر 2

 على أهم المتغيرات االقتصادية الكلية

  ي وقائع المؤتمر العلم

الثالث جامعة كربالء/ كلية  

 اإلدارة واالقتصاد 

2009 

 

2008لعام  المنشورة والكتب  البحوث  

او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة 

 النشر

مقاييس عرض النقد على بعض المتغيرات   اثر   1

 االقتصادية الكلية في عينة من الدول المتقدمة 

 2008 الغري

في   تاستجابة المتغيرات االقتصادية الكلية للتغيرا 2

 المجاميع النقدية في عينة من الدول النامية 

 2008 القادسية 

مركز   التقرير االستراتيجي العراقي 3

 حمورابي 

2008 

تحيل األزمة المالية والمصرفية المتولدة عن الرهن   4

 العقاري 

كلية التربية  

 للبنات 

2008 

المجلة اإلدارية   دراسة تقويمية لسياسة سعر الصرف األجنبي في العراق 5

 جامعة كربالء   

2008 

 

2007البحوث والكتب المنشورة لعام   

او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة 

 النشر

العلوم االقتصادية   نظرة جديدة الى دالة الطلب على النقود 1

 جامعة البصرة 
2007 

2006البحوث والكتب المنشورة لعام   
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تاريخ   المجلة عنوان البحث  ت

 النشر

الحكم الصالح والتنمية واتجاهات التغيير مع إشارة  1

 خاصة للوضع في العراق 

 2006 الغري

االجنبي المباشر وسياسات محددات االستثمار  2

 اجتذابه نحو العراق 

 2006 الغري

  

2005البحوث والكتب المنشورة لعام   

او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة 

 النشر

اثر سعر الصرف األجنبي بالطلب على النقود في    1

 الدول النامية 

 2005 بابل 

المضامين   في العراق : رسياسات االعتما 2

 واإلشكاليات 

 2005 الغري

 

2004البحوث والكتب المنشورة لعام   

او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة 

 النشر

اختيار نظام الصرف في ظل بيئة اقتصادية     1

 متغيرة 

كلية بغداد 

 الجامعة 

2004 

العوامل المؤثرة على قيمة الدينار األردني    2

 والجنيه المصري 

كلية بغداد   

 الجامعة 

2004 

اصدار الدينار العراقي الجديد بين الضرورة  3

 والمبررات 

 2004 القادسية 

 2004 القادسية  نحو دينار عراقي امثل : الكميات والفئات  4
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دليل طالب الدراسات العليا )كتابة الرسائل  5

 واالطاريح( 

مؤسسة  

 النبراس 

2004 

مؤسسة   دليل طالب الدراسات العليا )التعليمات والشروط(  6

 النبراس 

2004 

 

 

2002البحوث والكتب المنشورة لعام   

او الكتاب  عنوان البحث ت تاريخ   المجلة 

 النشر

إدارة سعر الصرف األجنبي إزاء الدينار العراقي  1

الحقيقية والنقدية   تفي ظل الصدما  

كلية بغداد 

 الجامعة 

2002 

 

 

 

 

 2000البحوث والكتب المنشورة لعام 

تاريخ   المجلة عنوان البحث  ت

 النشر

دراسة مستوى التوزيع اإلقليمي للجمعيات   1

 التعاونية الزراعية في محافظة النجف 

 2000 القادسية 

 2000 القادسية  تحليل اقتصادي قياسي لتكاليف محصول الرز 2

 

 

1998البحوث والكتب المنشورة لعام   
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تاريخ   المجلة عنوان البحث  ت

 النشر

السمات الواجب توافرها في عضو مجلس   1

 إدارة الجمعية الفالحية التعاونية 

مجلة العلوم  

االجتماعية /  

العراقية الجمعية 

 للعلوم االجتماعية 

8199  

 

1996البحوث والكتب المنشورة لعام   

تاريخ   المجلة عنوان البحث  ت

 النشر

اتجاهات أعضاء الجمعية التعاونية لخدمة   1

األسر المنتجة في النجف نحو العمل التعاوني  

 وعالقتها ببعض المتغيرات

مجلة العلوم التربوية  

الجمعية   والنفسية  /

العراقية للعلوم 

 التربوية والنفسية   

6199  

 

 

1995البحوث والكتب المنشورة لعام   

تاريخ   المجلة عنوان البحث  ت

 النشر

دراسة العالقة بين بعض متغيرات التعليم   1

 والتدريب وبين االحتياجات التدريبية 

 1995 آداب الكوفة 

الروح المعنوية للعاملين وعالقتها ببعض    2

 المتغيرات

 1995 القادسية 
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1994البحوث والكتب المنشورة لعام   

تاريخ   المجلة عنوان البحث  ت

 النشر

التعاونية   ةدراسة االحتياجات التدريبي  1 زراعة  

 الرافدين  

1994 

 

1991البحوث والكتب المنشورة لعام   

تاريخ   المجلة عنوان البحث  ت

 النشر

التعليم والتدريب وعالقتهما بالمعرفة التعاونية   1 زراعة   

 الرافدين 

1991 

 

 

على الرسائل واالطاريح الجامعية  اإلشراف  



 40 

 الجامعة  الشهادة  اسم الطالب عنوان الرسالة أو األطروحة  ت

صائب حسن   تحليل دالة الطلب على النقود في دول مختارة  1

 مهدي  

 القادسية   ماجستير 

شيماء رشيد   تقييم سياسة سعر الصرف في العراق 2

 محيسن  

 الكوفة ماجستير 

اثر مقاييس عرض النقد على بعض   3

الكلية في بعض الدول   ةالمتغيرات االقتصادي 

 المتقدمة والنامية  

سوسن كريم  

 هودان 

 الكوفة ماجستير 

السياسات االقتصادية في أداء المصرف   اثر 4

 التجارية 

نصر محمود  

 مزنان  

 الكوفة دكتوراه

الجهاز المصرفي وأثره في متغيرات  5

في األردن والعراق   ياالستقرار االقتصاد  

احمد حسن  

 عطشان 

 الكوفة ماجستير 

إمكانات السياستين النقدية والمالية في التأثير   6

 على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية  

نزار كاظم  

 صباح

 الكوفة دكتوراه

 الكوفة دكتوراه عقيل الشرع  االصالح المالي والمصرفي في العراق  7

تحليل العالقة بين الدورات االئتمانية   8

ودورات األعمال في ظل تطور الصناعة 

يةالمصرف  

احمد حسن  

 عطشان

 الكوفة دكتوراه

الصدمات النقدية وأثرها في أسعار الصرف   9

 لمصر والعراق 

ليلى بديوي  

 خضير  

 الكوفة دكتوراه

الطلب على النقود وإدارة السياسة النقدية مع   10

 إشارة خاصة للعراق

رعد حمود  

 عبدالحسين 

 الكوفة دكتوراه
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بعض  اإلصالح النقدي في العراق في ضوء  11

 التجارب العالمية

رجاء جابر  

 عباس 

 الكوفة ماجستير 

يوسف حاكم   تقييم السياسة النقدية في العراق 12

 غدير 

 الكوفة ماجستير 

 الكوفة دكتوراه حسن شاكر  كفاءة اداء االسواق المالية وفاعليتها  13

اصالح النظام المصرفي ودوره في استقطاب   14

 االستثمار االجنبي المباشر

ناجي رديس  

 عبد عليخان

عين   ماجستير 

شمس/  

 مصر 

سوسن كريم   استقاللية البنوك المركزية  15

 هودان

 الكوفة دكتوراه

محمد عودة  سوق العراق لالوراق المالية  16

 عبود 

 الكوفة دكتوراه

تقلبات سعر الصرف االجنبي على   اثر 17

 الموازنة العامة في العراق  

حقي أمين  

 توماس  

 الكوفة دكتوراه

 الكوفة ماجستير  زينة شاكر  صدمات السياسة المالية 18

دور الفائدة والفائدة المعومة في خلق االزمات   19

 المصرفية

غالب محمد  

 حسين 

 الكوفة ماجستير 

الصرف   رصدمات عرض النقد وسع اثر 20

على سلوك مؤشرات أسواق األوراق المالية  

2015- 1990في نيجيريا والعراق للمدة   

رجاء جابر  

 عباس  

 الكوفة دكتوراه

دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع انتاج  21

 وتعبئة التمور والدبس وعجينة التمور 

علي حسين  

 عبدالحسن

دبلوم  

 عالي

 الكوفة

في  22 النقدية  السياسة  وفاعلية  التجاري  االنفتاح 

التأثير على استقرار سعر الصرف االجنبي في  

2015  -1990العراق للمدة   

 

 الكوفة ماجستير  نورة سلمان 
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األزمات المصرفية وأثرها في اتجاهات  23

 السياسة 

يوسف حاكم  

 غدير 

 الكوفة دكتوراه 

إنتاج دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع  24

 وتعبئة المشروبات الغازية والمياه المعدنية 

رجاء قاسم 

 حمزة 

دبلوم  

 عالي

 الكوفة

السياسة النقدية واالنضباط المالي وانعكاسهما   25

 على اداء االقتصاد الكلي العراقي

حيدر عليوي  

 شامي

 الكوفة دكتوراه 

السياسة القدية والمالية ودورها في مواجهة   26

االيراني في   –الصراع التجاري التركي 

 السوق العراقية

حسين شريف  

 نعيم 

 الكوفة دكتوراه 

بعض   فيصدمات أسعار النفط وأثرها  27

متغيرات االقتصاد الكلي في العراق للمدة 

2004  - 2018  

 

جاسم محمد  

 ضاحي 

 الكوفة ماجستير 

االثار االقتصادية للجرائم المالية في العراق  28

2019  – 4200للمدة   

نصير شاكر  

 محمود 

 الكوفة ماجستير 
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 السيرة العلمية 

 عباس مكي حمزة الزرفي : االسم الثالثي واللقب

 

   1977 األشرف النجف   -العراق: الوالدة وتاريخ  محل

 القومية: عربي                         : عراقيالجنسية

 abbasm.hamza@uokufa.edu.iq: االلكتروني البريد

        07818529383   (:املوبايل) الهاتف  رقم

 في كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة الكوفة. تدريس ي: الحالي   العمل

     : االقتصاد العام التخصص

     يةاالقتصادالتنمية : الدقيق التخصص

     مساعد : أستاذ العلمي اللقب 

     الشهادات  

 

تاريخ   الشهادة 

الحصول  

على  

 الشهادة 

 البلد  الكلية  الجامعة

اإلدارة  الكوفة  2001 البكالوريوس

 واالقتصاد 

 العراق
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اإلدارة  الكوفة  2014 املاجستير 

 واالقتصاد 

 العراق

طالب   الدكتوراه

  / دكتوراه 

مرحلة 

 الكتابة 

اإلدارة  الكوفة 

واالقتصاد  

اإلدارة 

 واالقتصاد 

 العراق
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 .ممكنات تحقيق النهضة االقتصادية في العراق . .37

 .مشترك(بحث )  2003اثر االستثمار برأس املال البشري على مؤشر التربية والتعليم العراق دراسة تحليلية ما بعد عام  .38

 .الطلب االستهالكي لظاهرة التسول في العراق.. اآلثار واملعالجات ) بحث مشترك(  .39

 ها في العراق )بحث مشترك( .التنمية املستدامة القائمة على مجتمع املعرفة في سنغافورة وامكانية محاكات .40

 البحوث باللغة االنكليزية مستوعبات سكوبس
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 باللغة العربية البحوث

1- Implications of the Dual Crisis of Terrorism and Corruption on The Economic 

Development in Iraq: A Comparative Analysis, International Journal of 

Psychosocial Rehabilitation . (joint search) 

2- Evaluation of Economic Approaches for the Development of Liberalism: A 

Theoretical Analysis, International Journal of Psychosocial Rehabilitation . (joint 

search) 

3- Comprehensive Development and Requirements for Economic Success in Iraq : 

An Analytical Study, International Journal of innov, creativity and change . (joint 

search) 

4- Sustainable Development in Iraq: Challenges and Proposals for Reform, TEST 

Engineering and Management . (joint search) 

5- Implications of Knowledge Society on the Sustainable Development: The 

Singapore Experience, PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology . 

(joint search)  
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 السيرة الذاتية

   عصفور لفته عباس للدكتور

 جامعة الكوفة 

 كلية االدارة واالقتصاد 

 قسم االقتصاد 

 

 1- االسم : عباس عصفور لفته الشمري 

 2- التولد : النجف االشرف  // 1974  

 3- اللقب العلمي : أستاذ مساعد  

 4- المدارس التي درس بها : 

.  (متوسطة النجف للبنين , اعدادية النجف للبنينمدرسة التهذيب االبتدائية ,  )  

 5- الشهادات الحاصل عليها : 

 . 1999واالقتصاد جامعة القادسية عام  كلية االدارة    قسم االقتصاد   بكالوريوس في العلوم االقتصادية من -

 .  2007كلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية عام   قسم االقتصاد  ماجستير في العلوم االقتصادية من  -

 . 2016كلية االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة عام قسم االقتصاد دكتوراه في االقتصاد من  -

 6-    الدورات المشترك والحاصل على شهادة تخرج بها :

القاد  - جامعة   / الجامعي  والتدريب  التدريس  تطوير  مركز  في  التربوي  التأهيل    23في    /  سيةدورة 

 . 729/ 18, العدد  1/2008/

) شهادة تدريبية فنية ( من مركز االمتياز الجامعي      Microsoft It Academy Programدورة   -

 .  6965/  15,العدد  2009/   6/  10من جامعة القادسية في لتكنولوجيا المعلومات 

 . 72, العدد  2012/  2/  4في   ابيالفار( من مركز ICشهادة ) -

 .   2016الحاسوب من مركز الحاسبة لجامعة الكوفة عام تعلم  دورة  -
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 7- المؤتمرات والندوات المشارك بها :  

كلية االدارة واالقتصاد في جامعة القادسية والتي كانت تحت   المشاركة في الندوة العلمية لقسم االقتصاد  -

 .  2007عنوان ) االقتصاد العراقي ومتطلبات التحول الى اقتصاد السوق ( في اذار 

كلية االدارة واالقتصاد في جامعة القادسية والتي كانت تحت    المحاسبةالمشاركة في الندوة العلمية لقسم   -

 . 2009لمالية في مكافحة الفساد المالي واالداري ( في ايار  عنوان ) دور اجهزة الرقابة ا

في جامعة القادسية والتي كانت تحت عنوان )دور الجامعة    اآلداب المشاركة في الندوة العلمية لكلية   -

 . 2009فرص عمل للخريجين ( في نيسان   ال يجاد في التخطيط  

 .  2009تصاد في جامعة القادسية في نيسان المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني بكلية االدارة واالق -

 .  2009العلمي الثاني بكلية االدارة واالقتصاد في جامعة القادسية في نيسان  المشاركة في المؤتمر -

المشاركة في الندوة العلمية لقسم االقتصاد كلية االدارة واالقتصاد في جامعة القادسية والتي كانت تحت  -

 .  2009وث البيئي ( في نيسان عنوان االثار االقتصادية للتل

المشاركة في الندوة العلمية لقسم االقتصاد كلية االدارة واالقتصاد في جامعة القادسية والتي كانت تحت  -

 .  2011عنوان ) االصالح االقتصادي في العراق .. التحديات واالمال ( في نيسان  

االقتصاد في جامعة القادسية والتي كانت تحت المشاركة في الندوة العلمية لقسم االقتصاد كلية االدارة و -

  2013عنوان ) مستقبل االقتصاد العراقي في ضوء المتغيرات االقليمية والدولية المعاصرة ( في اذار  

 . 

 8- البحوث المنشورة :  

العلوم   - مجلة  في   , القادسية  لمحافظة  العليمي  الجانب  في  الخاصة  البشرية  التنمية  مؤشرات  واقع 

 . 2009االقتصادية واالدارية /جامعة القادسية عام  

في   الخصوصيات االقتصادية والسياسية لحقوق االنسان في الدول العربية مع اشارة خاصة للعراق -

 .  2010عام  عة مجلة كلية الدراسات االنسانية الجام

 . 2010قراءة في اسباب واثار الفساد في العراق وسبل معالجتها عام   -

االصالح الضريبي احد ضرورات التحول االقتصادي في العراق في مجلة العلوم االقتصادية واالدارية   -

 . 2012في جامعة المثنى عام 

ي للعلوم االقتصادية واالدارية في  ممكنات اندماج االقتصاد العراقي باالقتصاد المعرفي في مجلة الغر -

 . 2012جامعة الكوفة عام  
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واالدارية لجامعة   المستهلك في العراق في مجلة العلوم االقتصادية   التحليل االقتصادي لتفسير سلوك   -

 . 2016واسط عام 

واالستهالك   - لالقتصاد  والنظرية  الفلسفية  االسس  العلوم   دراسة  مجلة  في  اليوناني  الفكر  ظل  في 

 .   2017االقتصادية واالدارية لجامعة المثنى عام  

9-  االشتراك في العديد من اللجان االمتحانية واللجان العلمية لمناقشة  واالشراف على    بحوث الطلبة  في  

 الدراسات االولية والعليا . 

 10- المشاركة لثالثة سنوات في اعداد الملف التقويم ي لكلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية. 

11-  تدريس مواد ) مبادئ االقتصاد ، االقتصاد الدولي ، الرياضيات  لالقتصاديين , السياسة المالية ,  

 مبادئ الرياضيات ، التنمية االقتصادية ، نقود ومصارف ، اقتصاد العمل ، المالية العامة ( . 

  , المشروع   االقتصادية  ونظرية  الجدوى  دراسة  اعداد  )    اسس  العليا  الدراسات  مواد  12-  تدريس 

والنظرية االقتصادية    (  واالشراف على بحوث الدبلوم العالي    والماجستير  وعضو في لجان المناقشة  

 لطلبة الدراسات العليا.  
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 السيرة العلمية والذاتية  

Curriculum Vitae (C.V) 
 

                                                                                               

االستاذ الدكتور  مايح شبيب الشمري   * االسم:  

ذكر   * اجلنس:  

                                            مسلم  :* الديانة 

1962    الكوفة  * مكان وتاريخ الوالدة:  

عربي   القومية:     عراقية   * اجلنسية:  

           mayihku@gmail.com* الربيد االلكرتوني:  

00964        7801181941 :* رقم املوبايل   

جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصاد  :العنوان *    

30/4/2009في    /   أستاذ :* اللقب العلمي   

دكتوراف  :الشهادة *    

اقتصاد  :* االختصاص العام   

     اقتصاد دولي  :* االختصاص الدقيق 

الشهادات /   اوال:          

 العام  اجلهة املاحنة  الشهادات األكادميية   ت 
الموصل جامعة    بكالوريوس  1 وكان  4198/1985 

 المتفوق االول على الكلية 

1987/1988 جامعة الموصل  ماجستير  2  

1200/2002 جامعة الكوفة  دكتوراف  3  

 

(. 2020لغاية عام  في تخصص االقتصاد بحث منشور  57 )  / املنشورة   البحوث العلمية   ثانيا:  

 

mailto:mayihku@gmail.com
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اخلربات األكادميية /   ثالثا:  

إل   -تاريخ من   اسم الكلية  اسم اجلامعة  ت   مادة التخصص العلمي  املرحلة  

كلية اإلدارة   جامعة الكوفة  1
 واالقتصاد 

28/9/2004-

لحد اآلن و  
 تقييم مشاريع  الرابع

كلية اإلدارة   جامعة الكوفة  2
 واالقتصاد 

28/9/2004-

لحد اآلن  و  
 اقتصاد جزئي  الثاني 

كلية اإلدارة   جامعة الكوفة  3
 واالقتصاد 

23/3/1992-

2011لغاية و  
 إحصاء األول 

كلية اإلدارة   جامعة الكوفة  4
 واالقتصاد 

1993-2000  تجارة خارجية  الثاني  

كلية اإلدارة   جامعة الكوفة  5
 واالقتصاد 

1993-2000  تمويل وتسليف  الثالث  

6 

 
 جامعة الكوفة 

 
كلية اإلدارة  

 واالقتصاد 
1992-2000  

 
 الرابع

 
طرق بحث+  
 تمويل دولي 

 
 
7 

 
 جامعه الكوفة 

 
كلية اإلدارة   

 واالقتصاد 

 
ولحد   -2005

 االن 

 
 الثالث 

 
 اقتصاد دولي 

كلية اإلدارة   جامعة الكوفة  8
 واالقتصاد 

2015- 2020  تقويم المشروعات  دبلوم عالي  

كلية اإلدارة   جامعة الكوفة  9
 واالقتصاد 

ولحد   -2018

 االن 

ماجستير تقييم  

 مشاريع 

المشروعات تقويم   

كلية اإلدارة   جامعة الكوفة  10
 واالقتصاد 

ولحد   -2001

 االن 

 اقتصاد دولي  ماجستير اقتصاد 

كلية اإلدارة   جامعة الكوفة  11
 واالقتصاد 

ولحد   -2005

 االن 

 اقتصاد دولي  دكتوراه اقتصاد 

كلية اإلدارة   جامعة الكوفة  12
 واالقتصاد 

دكتوراه علوم   2021

 مالية ومصرفية 

 اسواق مالية 

 رابعا: التميز العلمي:
فاز بأحد البحوث الريادية في المسابقة التي اقامتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: بالحث الموسوم) تشخيص   -1

. 2009االقتصاد الريعي في العراق( عام  المرض الهولندي ومقومات اصالح  
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في المسابقة التي اقامتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: بالكتاب   2019فاز بجائزة يوم العلم العراقي عام  -2

 الموسوم) اقتصاد المعرفة واالسس النظرية للذكاء االقتصادي والنانوتكنولوجي(. 

كتب في عام واحد.   5الكوفة، لتأليف في كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة  2020فاز بمرتبة) المؤلف المثالي( عام -3  

كتاب   31الكتب املؤلفة / :  خامسا   

 السنة  املكان  الناشر  اسم الكتاب  ت 
نبراس لدار ا التمويل الدولي  1

 للطباعة والنشر

 2015 النجف االشرف 

نبراس لدار ا تقييم قرارات االستثمار  2

 للطباعة والنشر

 2017 النجف االشرف 

الشركة العربية   االقتصاد الجزئي  3

 المتحدة

 2017 القاهرة

دار القارئ   االمن االقتصادي 4

 للنشر والتوزيع 

 2018 بيروت 

الدولة الريعية وسياسات   5

 التنويع االقتصادي

دار صفاء للنشر 

 والتوزيع 

 2018 عمان

دار غيداء للنشر  الحوكمة والنمو االقتصادي  6

 والتوزيع 

 2018 عمان

القياسياالقتصاد  7 الرضوان للنشر  

 والتوزيع 

 2019 عمان

منصة كتبنا   التحول نحو اقتصاد السوق  8

 للنشر

 2019 عمان

نبراس لدار ا اقتصاد المعرفة  9

 للطباعة والنشر

 2019 النجف االشرف 

دار الصادق   التمويل الدولي  10

 للثقافة

 2019 بابل 

السياسة النفطية وقطاع الطاقة   11

 في العراق 

نبراس لدار ا

 للطباعة والنشر

 2020 النجف االشرف 

الحرية االقتصادية والقطاع  12

 الخارجي/دراسة تحليلية 

المركز االكاديمي  

 للنشر

 2021 مصر 

أمثلية االنتاج والتكاليف   13

 واالرباح 

دار الوفاق 

 للطباعة والنشر

 2021 عمان

 

اخلربات العلمية / :  سادسا   

 التاريخ   املكان   املهنة 
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 األولية)الدراسات  تدريس -1

 والدراسات العليا (

 

 

جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

الكوفة/كليةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 اإلدارة واالقتصاد 

وحتى اآلن   1992من    

طلبة بحوث مناقشة وتقييم   -2

الدبلوم الدراسات العليا)

  ،رالماجستيالعالي،

( 100لما يقارب) والدكتوراه(

رسالة ماجستير واطروحة  

دكتوراه في جامعة الكوفة  

لغاية   والجامعات االخرى

. 2020عام    

 

 

 

 

 

 

 جامعة بغداد 

 جامعة البصرة 

 جامعة القادسية 

 جامعة كربالء 

 جامعة بابل 

 الجامعة المستنصرية 

 جامعة واسط 

 جامعة المثنى 

 جامعة الموصل 

ولحد اآلن   -2004من    

العديد من  اشرف على -3

رسائل الدبلوم العالي و  
الماجستير واطاريح  
 الدكتوراه

ولحد االن  2001  جامعة الكوفة     

 

ندوف علمية   60مؤتمر علمي (، )  20)  / املشاركات باملؤمترات والندوات العلمية   سابعا:

                                     ) 

سجل اخلدمة اإلدارية /   :ثامنا   

 نوع العمل  املدة من إل   مكان العمل 
ولحد اآلن   23/3/1992 جامعة الكوفة   تدريسي )أستاذ(  

املناصب التي تقلدها /   ا:تاسع   

 مكان العمل  املدة من إل  املنصب  ت 
إلى   1992/   5/ 1 مدير إدارة   1

1/2/1993   

كلية اإلدارة  
 واالقتصاد 

الى  1993/   3/ 1 معاون عميد   2

2/1/1994  

كلية اإلدارة  
 واالقتصاد 
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3 

 

مدير الشؤون القانونية واإلدارية  
الجامعة /  

الى  1994/ 3/1

5/6/1995  

 رئاسة جامعة الكوفة 

2014/2015 مدير تحرير مجلة الغري   4 اإلدارة  كلية  
 واالقتصاد 

2017/2018 رئيس لجنة الترقيات العلمية  5 كلية اإلدارة   
 واالقتصاد 

التلطيف والتشكرات /   عاشرا:  
 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد 30 -

 تشكرات من رئيس جامعة الكوفة  10 -

 كتب شكر وتهنئة من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي   7 -

الدورات وورش العمل املشارك بها / :  احد عشر  

 1995دورة طرائق التدريس عام   -1

 1996ورشة تطوير التعليم التعاوني في العراق عام  -2

 1998دورة كفاءة الحاسوب عام   -3

 2009دورة التعليم المستمر )تقييم مشاريع ( محاضر  -4

اجلمعيات العلمية املشارك بها /   :اثىن عشر   

 نوع املشاركة   املدة من إل   اسم اجلمعية ومكانها 
ولحد اآلن 1992/ 1/4 نقابة المعلمين    عضو هيئة عامة   

ولحد اآلن 1993/    / جمعية االقتصاديين    عضو هيئة عامة  

ولحد اآلن 1994/    / جمعية العلوم االجتماعية    عضو هيئة عامة  

األكاديميين  نقابة  عضو هيئة عامة   

املساهمات يف خدمة اجملتمع /   :ثالثة عشر   

 نوع املساهمة  التاريخ  مكان تقديم املساهمة 
وبحوث   /معايشة  1999 وزارة الزراعة   

مستشار اقتصادي لنقابة المهندسين  
 الزراعيين  

1992- 1998  مستشار اقتصادي  

2000-1992 محكمة بداءة النجف  اقتصادي  خبير    

تقييم مشاريع  خبير   2015 -2009   في النجف االشرف هيئة االستثمار   



 56 

 

املقاالت املنشورة/ :  اربعة عشر   
. نشر العديد من المقاالت في الصحف والمجالت العلمية  
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د. ليلى بديوي خضير عباس مطوق  - االسم :  

 القسم : االقتصاد  

        2021استاذ   - اللقب العلمي :

    جامعة الكوفة /المنصب : امين مجلس كلية االدارة واالقتصاد  

 العنوان : محافظة النجف االشرف  

07724836982رقم الهاتف   

 LAYLAB.MUTTAQ@uokufa.edu.iqالبريد االلكتروني الجامعي  

 http://www.mng.Kufauniv.com/teaching/Lilabdiwiالموقع االلكتروني 

دكتوراه  - الشهادة :  

صاص العام/ االقتصاد االخ  

النظرية النقدية/ اقتصاد دولي  - االختصاص الدقيق :  

 البحوث المنشورة 

 2002-1981تقلبات سعر الصرف الحقٌيقي ظل تحرر التجارة مصر دراسة حالة للمدة   -1

 العالقة التبادلية بين الصدمات النقدية وأسعار الصرف في العراق -2

(  2013- 1990زنة العامة في العراق للمدة )التحليل الكمي الثر سعر الصرف على الموا -3

 باستخدام نماذج كرانجر 

 التقلبات في مستويات السيولة واثرها في التضخم  -4

 العالقة التبادلية بين الصدمات النقدية واسعار الصرف في مصر  -5

صدمات اسعار الصرف الثابتة االسمية ومقارنتها مع اسعار الصرف المحتسبة بطريقتي تعادل   -6

 ائية والميزان التجاري القوة الشر

 2012-1998التمويل الزراعي واثره على الناتج المحلي االجمالي في العراق للمدة ( -7

    2015-1991بعض مؤشرات البنوك التجارية وأثرها في االستقرار النقدي في العراق للمدة  -8

 دراسة جدوى النشاء مستشفى اهلي في محافظة النجف االشرف -9
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