
C. V                                             

 مومات اولية عاوال : م     
 اسماء جاسم محمد  ةالدكتور المساعد االستاذ _ االسم : 1
 واالقتصاد _ جامعة بغداد. _ مكان العمل : كمية االدارة2
 . 11/7/2118: شيادة الدكتوراه _ تاريخ نيل 3
 . 27/3/2113_ تاريخ نيل المقب العممي : 4

 ثانيا : السيرة الدراسية : 
 . 1992_1991_ خريجة االعدادية لعام 1
س )دراسة الشرف ( في االقتصاد من كمية االدارة واالقتصاد _ جامعة بغداد و _ بكالوري2
 .(  1995_1994معام)ل

, رسالة من كمية االدارة واالقتصاد في بغداد 2111_ حاصمة عمى شيادة الماجستير في االقتصاد عام 3
 .الماجستير بعنوان" دور الدولة في االقتصاد االسالمي"

واالقتصاد _ جامعة  كمية االدارة من 2118االقتصادية عمم  _ حاصمة عمى شيادة الدكتوراه في العموم4
 . في اقتصاد اسالمي", وعنوان االطروحة " استالب الموارد في ظل العولمة واليات تصحيحو بغداد

 ثالثا :البحوث المنشورة: 
واالقتصاد في  االدارة العموم االقتصادية واالدارية كمية من منظور اقتصاد اسالمي / في مجمة _ البطالة1

 . 2114لسنة  35جامعة بغداد /المجمد العاشر _ العدد 
 ةالعموم االقتصادية واالدارية _كمية االدار مجمة  واالسباب / _ انتاج الفقر في الدول النامية بين المفيوم2

 . 2111في ايمول  59_ العدد 16واالقتصاد في جامعة بغداد المجمد 
_ الزيتون )الذىب االخضر ( في القران والسنة وافاق تطوير زراعتو في العراق / مجمة بحوث السوق 3

 . 2111لسنة  5العدد  3وحماية المستيمك _ المجمد 
العدد  العراقية )مبدأ(تصادي بين االقتصاد االسالمي واالقتصاد الوضعي / مجمة الجامعة _ االصالح االق4

 . 2111, 3المجمد  27
 االصالح االقتصادي في ظل اقتصاد اسالمي .. العراق حالة دراسيةـ 5
/ العراق(الفساد االقتصادي ودوره في استالب الموارد )رؤية لمفكر االقتصادي اإلسالمي مع إشارة إلى _ 6

 .( 1, العدد الثالث , المجمد )2113مجمة دنانير بتاريخ 
مجمة بحوث السوق وحماية _ المشكمة الغذائية في العراق : التحديات واالثار, بحث منشور في 7

 . 2116لسنة  1العدد  8المستيمك _ المجمد 
 ـ االستثمار االجنبً واثره فً البطالة .. العراق حالة دراسٌة .8



, مجلة االدارة واالقتصاد التنمٌة المستدامة بٌن المشكالت البٌئٌة وتوفٌر األمن الغذائً فً العراق  ـ 9

 .2102,لسنة 99فً الجامعة المستنصرٌة , المجلد االول , العدد 

المؤتمر العلمً األول , االستثمار االجنبً واثره فً البطالة مع اشارة الى اقلٌم كردستان العراق  ـ 01

 .., دهوك2102 لجامعة نوروز, كلٌة اإلدارة واإلقتصاد, مجلة جامعة نوروز, العدد )صفر(, أٌلول

المؤتمر العلمً الثالث لجامعة القادسٌة فً كلٌة , هجرة الكفاءات العراقٌة وأثرها على سوق العمل  ـ 00

 .22/2/2102االدارة واالقتصاد المنعقدة بتارٌخ 

وقائع منشور فً ,  االقتصادي وسبل ضمان النمو المستدام )العراق حالة دراسٌة(ـ الٌات التنوٌع 02

 المؤتمر الدولً الثانً والعلمً الثالث عشر المنعقد فً كلٌة االدارة واالقتصاد فً الجامعة المستنصرٌة

 . 2102,كانون االول 

, المؤتمر الدولً لرابطة دراسٌة" ـ عقد السلم ودوره فً تموٌل القطاع الزراعً " العراق حالة09

 . 2108الجامعات االسالمٌة بالتعاون مع كلٌة التجارة جامعة االسكندرٌة 

وقائع المؤتمر منشور فً , انعدام االمن الغذائً ـ االحتباس الحراري ودوره فً تفعٌل مشكلتً التصحر و02

 . 2108بٌروت ,  الدولً الخامس لمنتدى السالم الدولً والمنعقد فً الجامعة اللبنانٌة فً

 . :الواقع والتحذياث لأللفيتاالهذاف االًوائيت وتحقيق  االنفاق الحكومً فً العراقـ 01

 . القـــــطاع الخـــاص ودوره في ضمان سبل التنويع االقتصادي في العــــراقـ 16

 تجارب عربية مختارة مع ـالدور التمويمي لممصارف االسالمية في تحقيق اىداف التنمية المستدامةـ 17
 . االشارة الى العراق

 

 رابعا: المؤتمرات 
 . 6/4/2111_ المشاركة في الندوة العممية لجامعة القادسية المنعقدة بتاريخ 1
عقد نجامعة المستنصرية الملكمية االدارة واالقتصاد في ال الحادي عشرالمؤتمر العممي _ المشاركة في 2

 . 25/5/2111بتاريخ 
لجامعة المستنصرية المنعقدة لكمية االدارة واالقتصاد في ا الثاني عشرالمؤتمر العممي المشاركة في _ 3

  . 25/5/2112بتاريخ 

  .29/3/2112المنعقدة بتاريخ  نوروزجامعة ل االولالمؤتمر العممي المشاركة في  _ 2
 المنعقدة بتاريخ  االدارة واالقتصادالقادسية في كمية جامعة المؤتمر العممي الثالث لالمشاركة في _ 5

24/4/2114 . 
 . 3/4/2112_2واسط بتاريخ  عةاالدارة واالقتصاد جام _ المشاركة بالمؤتمر العممي الثاني لكمية6

المشاركة بالمؤتمر الدولً الثانً والعلمً الثالث عشر المنعقد فً كلٌة االدارة واالقتصاد فً الجامعة _ 7

 المستنصرٌة.

ـ 6بتاريخ _ الوشاركت بالوؤتوز العلوي الٌسوي الثالث الذي اقاهته كليت العلوم للبٌاث في جاهعت بغذاد 8

 .6106/ كاًوى االول لعام 8

الوؤتوز العلوي السادس لجاهعت التٌويت البشزيت في اقلين كزدستاى بتاريخ الوشاركت ب ـ 9

  . 66/4/6108ـ65



 لممدةجامعة االسكندرية القاىرة في عقد في  يلرابطة الجامع االسالمية والذمؤتمر الدولي للوشاركت بااـ 01
 .  27/2118ـ25
السالم الدولي لمثقافة والعموم والذي عقد في الجامعة ـ الوشاركت في الوؤتوز الذولي الخاهس لوٌتذى 00

 .25/11/2118ـ24مبنان لممدة باالسالمية 
الثالث لكليت االدارة واالقتصاد / جاهعت االًبار للوذة هي لوشاركت  في الوؤتوز العلوي اـ 06

 . 7/3/6109ـ6
( المنعقد في جامعة االنيا عالء الدين 2ؤتمر العممي الدولي الثاني لمعموم االنسانية )بابير مـ المشاركة بال13
 . 2119/مارس ـ اذار / 31ـ31ـ29وبات في انطاليا بتركيا لممدة ككي

 ةخامسا : الكتب المؤلف
 ـ تأريخ الوقائع االقتصادية/ يدرس لممرحمة الثانية 1
 ـ تاريخ الفكر االقتصادي / يدرس لممرحمة الثانية2
 
 : الٌذواث العلويت سادسا 

 المشاركة بعدد من الندوات داخل الكمية الختصاصات متعددة 
 المناقشات لرسائل الدراسات العميا: بعاسا

  . في الكمية وخارج الكمية ماجستيرالرسالة عدد من مناقشة      

  : التقييماتثامنا
 _ تقييم عدد من البحوث الخاصة بالدراسات العميا في داخل الكمية وخارجيا .1
 _ تقييم عدد من البحوث المنشورة لقسم االقتصاد في مجمة الكمية .2

 المواد التي تم تدريسيا : اتاسعا
 مبادئ االقتصاد لممرحمة االولى ._ 1
 الفكر االقتصادي لممرحمة الثانية .تاريخ _ 2
 نظم اقتصادية لممرحمة الرابعة ._ 3
 الثانية . جزئي لممرحمة اقتصاد_ 4
 اقتصاديات البيئة لممرحمة الثالثة ._ 5
 لممرحمة الرابعة. ادارة مالية_ 6
 . الثانيةالفكر االقتصادي لممرحمة الوقائع و _ تاريخ 7
 االولى ._ التاريخ االقتصادي لممرحمة 8

 : المواد التي تم تدريسيا في الدراسات العميا عاشرا
 تأريخ الفكر االقتصادي لطمبة الماجستيرـ 1
 لطمبة الماجستير قسم المحاسبة اقتصاد جزئيـ 2



 ـ اخالقيات البحث العممي لمرحمة الماجستير اقتصاد3

 داخل القسم العممية : النشاطات احد عشر
 .خ الفكر االقتصادي لتتالئم والمتغيرات الحالية المعاصرةيتعديل مفردات مادة تار _ 1
 . عن مادة التاريخ االقتصاديبكتاب مستقل محاولة فصل مادة الفكر االقتصادي  _2
 لقسم االقتصاد بحسب توجييات مجمس الكمية . لجنة المقاصة العمميةبعضوية _ المساىمة 3
 .االقتصاد لجنة االرشاد التربوي لقسم بعضوية _ المساىمة 4
  لجنة سمنار لمناقشة بحوث طمبة الدراسات العميا .بعضوية المساىمة _ 5
 ـ المساىمة بعضوية لجنة السالمة الفكرية لبحوث الدراسات العميا .6
 ـ المساىمة بعضوية المجنة االمتحانية لدراسة البكالوريوس .7
 . جنة تقييم االداءلـ المساىمة بعضوية 8
 ي .لجنة التصنيف الوطنعضوية ـ المساىمة ب9

 : كتب الشكر والتقديرعشر اثنى
 من عدد من الجيات . بكتب رسمية الحصول عمى شكر وتقدير 

 الدورات العممية :  عشر ثالثة
 . 2111دورة حاسبات الغراض الترقية العممية عام ـ المشاركة ب1
 . Googl Scholarـ المشاركة بدورة عن 2
 .  Research Gateـ المشاركة بدورة عن 3
 .  Googl Glassroomـ المشاركة بدورة عن 4
 ـ المشاركة بدورة لمغة العربية الغراض الترفيع . 5
 publonsو   orcidـ فتح حساب في 6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


