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 تدرج المقب العممي:ثانيًا : 
 التاريخ الجهة المقب ت
 1995 جامعة بغداد –كمية التربية ابن الهيثم  مدرس مساعد 1

 جامعة بغداد -كمية اإلدارة واالقتصاد –قسم االقتصاد  مدرس  2
 

1998 
 5/1/2002 جامعة بغداد -كمية اإلدارة واالقتصاد –قسم االقتصاد  أستاذ مساعد 3
 31/10/2012 جامعة بغداد -كمية اإلدارة واالقتصاد –قسم االقتصاد  االستاذية 4

 
 :الوظيفيالتدرج  :ثالثاً 
 الى -المدة من  الجهة الوظيفة ت
 1996-1995 جامعة بغداد –كمية التربية ابن الهيثم  مدير ادارة 1

 -كمية اإلدارة واالقتصاد –قسم االقتصاد   مقرر قسم 2
 جامعة بغداد

 

1998-2004 
رئيس تحرير مجمة كمية االدارة  3

 واالقتصاد
 -واالقتصادكمية اإلدارة  –قسم االقتصاد 

 جامعة بغداد
2015-2017 

 2017-2016 جامعة بغداد عضو لجنة الترقيات المركزية 4
 -كمية اإلدارة واالقتصاد –قسم االقتصاد  رئيس لجنة الترقيات العممية 5

 جامعة بغداد
2017-2018 

 
 :التدريس الجامعيرابعًا: 
 الى - من  المدة الجامعة الكمية ت
 1996-1995 جامعة بغداد كمية التربية ابن الهيثم  1

 2006-2005 / محاضرجامعة النهرين كمية العموم السياسية 2
 لحد أالن -1996 جامعة بغداد كمية اإلدارة واالقتصاد 3
 لحد االن -2015 وزارة الدفاع / محاضر كمية الدفاع الوطني 4
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 :بتدريسها: المقررات الدراسية التي قمت  خامساً 
 الدراسات االولية: .1

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
لحد  -1996 اقتصاديات المالية العامة المرحمة الثالثة عام وفرع -االقتصاد 1

المرحمة الثالثة فرع العموم  -االقتصاد 2 أالن
  المالية والمصرفية

 2007-2002 الرياضيات المالية

 2005 -2002 النقود والبنوك المرحمة الثانية -االقتصاد 3
 2007 -2005 االئتمان المصرفي المرحمة الرابعة -االقتصاد 4
 2009 -2008 اإلدارة المالية المرحمة الرابعة -االقتصاد 5
 2019-2018 المؤسسات المالية المرحمة الرابعة -االقتصاد 6
 2004 -1997 والتشريع المالياقتصاديات المالية العامة  المرحمة الثانية -المحاسبة 7
 سنوات متفرقة الرياضيات المالية المرحمة األولى-المحاسبة 8
 سنوات متفرقة االسواق المالية المرحمة الثالثة -التمويل والمصارف 9
 سنوات متفرقة التمويل واالستثمار المرحمة الثانية -التمويل والمصارف 10
 

 :العمياالدراسات  .2
 السنـــــة المـــــادة القســـم

 لحد أالن -2005 اقتصاديات المالية العامة االقتصاد دراسات عميا/ ماجستير
 2006-2005 النظرية النقدية االقتصاد دراسات عميا/ ماجستير

 كورسات متفرقة ادارة المالية العامة والموازنات ادارة االعمال/ ماجستير تقويم 
 كورسات متفرقة ادارة المالية العامة والموازنات ادارة االعمال/دبموم ادارة التخطيط االستيراتيجي 

 كورسات متفرقة ادارة المالية العامة والموازنات ادارة العامة/ دبموم ادارة المحميات
 إدارة المالية العامة  اإلدارة العامة دراسات عميا/ دكتوراه

 
 
 
 

 كورسات متفرقة
 المغة االنكميزية  ادارة االعمال دراسات عميا/ دكتوراه

 
 
 
 

 كورسات متفرقة
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 سًا: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عميها:ساد
 

 السنــة القســـم الدراسة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت
والمالي/  -اختيار مؤشرات ومعايير تقييم األداء االقتصادي 1

قطاع  –صناعات األصباغ الحديثة دراسة تطبيقية في شركة 
 مختمط.

 

 ماجستير
 

 

 2004 االقتصاد

التخصيصية ودورها في تطوير األسواق المالية )األردن ومصر  2
 حالة دراسية(.

 2006 االقتصاد ماجستير

العالقة بين سعر الصرف والعجز المالي الحكومي دراسة حالة  3
 اليابان.

 2007 االقتصاد ماجستير

المصارف التجارية في تفعيل عمل النظام المالي في دور  4
 العراق.

 2009 االقتصاد ماجستير

 2011 االقتصاد ماجستير دور الضرائب في تمويل الموازنة العامة في العراق. 5

اتجاهات الدين الحكومي وتأثيرها عمى السياسة النقدية في  6
 العراق

 2014 االقتصاد ماجستير

 من عدد في الصرف سعر عمى المالية السوق تقمبات تحميل 7
-2010 لممدة لمعراق خاصة اشارة مع النامية النامية البمدان
2013 

 

 2015 االقتصاد دكتوراه

كفاية السياسة المالية في تحمل العبء المالي الحكومي في  7
 العراق

 2016 االقتصاد دكتوراه

في االنفاق محددات الجدارة االئتمانية السيادية وتأثيرها  8
 االستثماري الحكومي, تجارب دولية مع اشارة لمعراق"

 2017 االقتصاد دكتوراه

 2017 االقتصاد ماجستير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العراق 10

فاعمية السياسة المالية االستنسابية في مواجهة عدم االستقرار  9
 2016 -1990االقتصادي في العراق لممدة 

 2018 االقتصاد دكتوراه
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االستقرار االقتصادي بين سياستي االنضباط المالي والتعقيم  11
 .النقدي )العراق حالة دراسية(

 2018 االقتصاد دكتوراه

سعر صرف الدينار العراقي بين ضغط االنفاق الحكومي والية  12
 .نافذة العممة

 2019 االقتصاد ماجستير

الكمركية وسعر الصرف العالقة االتساقية بين الضريبة  13
 .وتاثيرها عمى الميزان التجاري في العراق

قيد  االقتصاد ماجستير
 االنجاز

 االستثمار عمى الفني باستخدام الشموع اليابانية التحميل اثر 14
لدول عربية مختارة مع االشارة الى سوق العراق  باألسهم

 .لألوراق المالية
 

قيد  االقتصاد دكتوراه
 االنجاز

 
لماجستير واطروحات الدكتوراه في ارسائل بحوث الدبموم العالي، و مناقشات مجموعة واسعة من 

والعموم والمعهد العالي لمعموم المالية والمحاسبية ، في معظم الجامعات العراقية كميات االدارة واالقتصاد
 ، وفي جامعات مختمفة.السياسة، وكمية القانون

 
 لعممية التي شارك فيها:ًا: المؤتمرات والندوات ابعسا
 

نوع  مكان أنعقادها السنة العنوان
 المشاركة

2004 مجموعة من الندوات النصف شهرية
-

2006 

مركز المشروعات الدولية الخاصة 
بالتعاون مع المكتب االستشاري في 

 كمية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد

منسق 
لجميع 
 الندوات

 حوار كمية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد 2006 مؤتمر كمية اإلدارة واالقتصاد
ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 

 العراق
وزارة الصناعة بالتعاون مع مؤسسة  2006

 المرتقى العراقية لمتنمية البشرية
 دراسة
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مجموعة من الندوات الشهرية التي يقيمها 
 المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي

2008
-

2010 

نادي  -النادي المبناني –فندق الرشيد 
 العموية

 -مدير
 -معقب
 منسق

مؤتمر كمية العموم السياسية جامعة النهرين 
 بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية

 دراسة كمية العموم السياسية جامعة النهرين 2009

ندوة اليات انظمام العراق الى منظمة التجارة 
 العالمية

 ورقة وزارة التجارة 2009

االزمة المالية العالمية عمى  تداعيات
 االقتصاد العراقي

 ورقة كمية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد 2009

The Second Annual Research 

Symposium of BEEP  

2009 Erlangen- Frankfort/ 

Germany 

Paper  

The Third Annual Research 

Symposium of BEEP  

2011 Erlangen- Nurnberg/ 

Germany 

Paper  

18 International DAVO Deutsche 

Arbeitsgemeinschaft Vorderer 

Orient (DAVO) German Middle 

East Studies Association  

 

 

2011 Berlin/Germany Paper  

ندوة حول ضمان الجودة والقدرة التنافسية 
لممنتج االقتصادي )المنتج التعميمي حالة 

مع قسم الجودة في كمية دراسية( بالتعاون 
 اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد

 دراسة كمية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد 2012

 باحث كمية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد 2013 مؤتمر كمية اإلدارة واالقتصاد 
كمية اإلدارة واالقتصاد جامعة جامعة  2017 ندوة جامعة اوروك االهمية

 اوروك
 باحث
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 :: األنشطة العممية االخرى ثامناً 
 خارج الكمية داخل الكمية 

اعداد وتنظيم الندوات العممية بالتنسيق مع 
مكتب االستشارات في الكمية بواقع ندوتين 

 .2006-2004شهريا عمى االقل لممدة 

اقامة مشروعك  -مدرب في مجال التنمية البشرية
البشرية منذ الخاص في مؤسسة المرتقى العراقية لمتنمية 

 ولحد االن. 2005عام 

عضوية العديد من المجان بالجوانب العممية 
 .واالكاديمية واالدارية

 2007-2001استشاري في البنك المركزي لممدة 

 2004-2002استشاري في شركة التأمين الوطنية لممدة 

استشاري في المهعد العراقي لالصالح االقتصادي لممدة  
7002-7002 

لالرامل في  WISEخبير التنمية االقتصادية في مشروع  
 المعهد العراقي

محاضرة وبشكل دوري في كمية الفاع الوطني، وزارة  
الدفاع، ومناقش لمعديد من االطروحات، وكذلك مشرف 

 عمى بعض االطروحات.

عضو في المجمس االستشاري لمسيد وزير الصناعة، من  
 الرشيدة.اجل تنفيذ ميثاق الحوكمة 

 
 :: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعميمتمسعاً 
 السنة محل النشر أسم البحث ت
تغيرات أسعار صرف الدوالر وانعكاساتها  1

الدولية مع إشارة إلى أهم انعكاساتها عمى 
 التجارة الخارجية العربية

 –االقتصادية رسالة ماجستير في العموم 
 كمية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد

1994 
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 1997 جامعة بغداد-مجمة كمية االدارة واالقتصاد اندماج األسواق المالية الدولية 2

صناديق االستثمار ودورها في األسواق  3
 المالية الدولية

 1998 جامعة بغداد-مجمة كمية االدارة واالقتصاد

المالية الدولية ظاهرة اندماج األسواق  4
 الرئيسة، األسباب واالنعكاسات

-كمية االدارة واالقتصاد -اطروحة دكتوراه 
 جامعة بغداد

2001 

األسواق المستقبمية، دراسة في نشأتها  5
 وخصائصها وتوسعها

 2001 جامعة بغداد-مجمة كمية االدارة واالقتصاد

دور سعر الصرف في تحديد القدرة  6
لصادرات دولة اإلمارات التنافسية العالية، 

 العربية المتحدة

 2001 مجمة كمية بغداد الجامعة 

الترابط بين المصارف التجارية والسواق  7
 المالية في االقتصاديات العربية

 2002 مجمة كمية بغداد الجامعة 

تطور منظومة االقتصاد العالمي وأثره عمى  8
 البمدان النامية

 2002 مؤتمر العولمة لنقابة المعممين

 2003 مقدم إلى دائرة االستثمار في البنك المركزي سياسة سعر الصرف لمدينار العراقي 9

تقويم االستثمار المالي في شركة التأمين  10
 الوطنية

مقدم إلى دائرة االستثمار في شركة التأمين 
 الوطنية

2003 

دور األعالم في بمورة الرأي العام في صنع  11
 القرار االقتصادي

مقدم الى مكتب االستشارات في كمية االدارة 
واالقتصاد جامعة بغداد ومركز المشروعات 

 الدولية الخاصة

2004 

مقدم الى مكتب االستشارات في كمية االدارة  إشكالية البطالة وسبل معالجتها في العراق 12
 واالقتصاد جامعة بغداد

2004 

 2004 مؤتمر كمية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد الشفافية وظاهرة الفساد الوظيفي في العراق 13
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14 “Crowding-out and crowding-in 

effects of government bonds 

market on private sector 

investment (Japanese Case 

study)”  

 

Institute for Developing 

Economies (IDE-JETRO), 

Tokyo, Japan 

2006 

15 “Development of Government 

Bonds Market in Iraq 

(Application of Japan’s 

Experiences to Iraq)”  

Institute for Developing 

Economies (IDE-JETRO), Tokyo, 

Japan 

2009 

 محاولة لصياغة برنامج تمويمي متكامل 16
لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 

 العراق

 2009 جامعة بغداد –مجمة كمية االدارة واالقتصاد 

17 “Productive government 

expenditure and economic 

growth (Iraq case study, 2006-

2010)” 

 بحث نىيم شهادث ما بعد اندكتىراي

Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg (FAU)/ 

Nurnberg, Germany 
 

2010 

 اصالح قطاع المالية العامة في العراق 18
 )دراسة استشرافية(

 المجمة العراقية لمعموم االقتصادية
 الجامعة المستنصرية -كمية اإلدارة واإلقتصاد

2011 

19 Does the ISX spur Iraqi 

Economy on Privatization? 
The Third Annual Research 

Symposium of the "Baghdad-

Erbil-Erlangen-Project" (BEEP) 

in conjunction with the 18th 

International DAVO Congress, 

October 01-10, 2011 - Erlangen / 

Berlin. 

2111 

ضمان الجودة والقدرة التنافسية لممنتج  20
 المنتج التعميمي حالة دراسية–االقتصادي 

الجودة واالداء الجامعي كمية االدارة قسم 
 واالقتصاد جامعة بعداد

2112 

الدين الحكومي الداخمي واثره في السياسة  21
 النقدية )العراق حالة دراسية(.

 

 العربية لمدراسات المستنصرية مركز مجمة
 المستنصرية الجامعة -والدولية

2113 

رؤية في تفعيل أداء النظام المالي في  22
 العراق.

 

 -واالدارية االقتصادية لمعموم الكوت مجمة
 واسط جامعة

2113 

http://www.ide.go.jp/English/Publish/Dp/Abstract/074.html
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Dp/Abstract/074.html
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Dp/Abstract/074.html
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Dp/Abstract/074.html
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Dp/Abstract/074.html
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23 Crowding-out and Crowding-in 

Effects of Government Bond 

Market on Private Sector 

Investment (Japanese Case 

Study 1995-2011). 

 

 اإلدارة كمية واالقتصاد، االدارة مجمة
 المستنصرية الجامعة -واإلقتصاد

2114 

فاعمية السوق المالية االسالمي في مواجهة  24
االزمات االقتصادية دراسة لبعض التجارب 

 الدولية

 -واالدارية االقتصادية لمعموم الكوت مجمة
 واسط جامعة

2115 

ادوات االستثمار المالية االسالمية في  25
 االسواق المالية 

 العربية لمدراسات المستنصرية مركز مجمة
 المستنصرية الجامعة -والدولية

2116 

دور حواالت الخزينة عمى اهم المتغيرات  26
 2113-1991النقدية في العراق لممدة 

 2116 جامعة بغداد –مجمة كمية االدارة واالقتصاد 

تىجهاث انسياست انمانيت في تحمم انعبء  27

انماني انحكىمي ومدي رشادتها في انعراق 

 2114-2114خالل انمدة 

 2116 جامعة بغداد –االدارة واالقتصاد  مجمة كمية

دور سىق االوراق انمانيت انحكىميت في  28

 تعزيز انجدارة االئتماويت نهعراق 
 2117 جامعة بغداد –مجمة كمية االدارة واالقتصاد 

الجامعة  –مجمة كمية االدارة واالقتصاد  محدداث انجدارة االئتماويت نهجزائر 29
 العراقية

2117 

ضريبت انقيمت انمضافت مفهىمها وتىظيمها  31

 انفىي )نبىان حانت دراسيت(
 2117 جامعة بغداد –مجمة كمية االدارة واالقتصاد 

تقييم اداء انىاقع انضريبي في انعراق نهمدة  31

(2114-2116) 
الجامعة  –مجمة كمية االدارة واالقتصاد 

 العراقية
2117 

اثاري قياس مؤشراث انديه انحكىمي واهم  32

 عهً االقتصاد انعراقي في انعراق
 2117 جامعة بغداد –مجمة كمية االدارة واالقتصاد 

دور سوق االوراق المالية الحكومية في  33
 تعزيز الجدارة االئتمانية لمعراق 

 2117 جامعة بغداد –مجمة كمية االدارة واالقتصاد 

 والتعقيم المالي االنضباط سياستي دور 34
 في االقتصادي االستقرار تحقيق في النقدي
 .2016-2004 لممدة العراق

 2118 جامعة بغداد –مجمة كمية االدارة واالقتصاد 
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عالقة سعر الصرف الدينار العراقي  35
 باالنفاق الحكومي.

 2118 جامعة بغداد –مجمة كمية االدارة واالقتصاد 

الية نافذة العممة ودورها في استقرار سعر  36
 العراقي. صرف الدينار

 2119 جامعة بغداد –مجمة كمية االدارة واالقتصاد 

 

 :: الكتب المؤلفة أو المترجمةعاشراً 
 سنة النشر أسم الكتاب ت
 2002 اندماج األسواق المالية الدولية الرئيسة، األسباب واالنعكاسات 1
2 “DEVELOPMENT OF GOVERNMENT BONDS MARKET IN 

IRAQ (APPLICATION OF JAPAN’S EXPERIENCES TO IRAQ)”  2009 
 دليمك في رسم السياسات االقتصادية في الحكومات المحمية. 3

 
2013 

 2014 االقتصاد/ لمخامس اعدادي/ وزارة التربية 4
 2018 االقتصاد/ لمسادس اعدادي/ وزارة التربية 5
 2018 السياسات المالية والتدخل الحكومي 6
 2018 اقتصاديات المالية العامة 7
 2019 ضريبة القيمة المضافة ، ومدى امكانية تطبيقها في العراق 8
 قيد االنجاز المؤسسات المالية )المحمية والدولية( 9

 

  ::المغــات احدى عشر
          العربية   
       English     

 الدكتوراالستاذ 
 عماد محمد عمي عبد المطيف
 استاذ االقتصاد المالي والنقدي

  كمية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد قسم االقتصاد
Cellphone# 0790 1 441 239 

Email: emadabdullatif@gmail.com 

            emadabdullatif@coadec.uobaghdad.edu.iq 

WebSite: https://uobaghdad.academia.edu/DrEmadAbdullatif 
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