
 

 

 

 

 

 

 

 

 حٍتانسٍشه انزا
 

 

 

 

 انجبٌسي غفشان حاحم عهٌان :     ـم ـــــــــاالســ

  1/7/1969:  حاسٌخ انمٍـالد 

 مخزًجت:  انحانت انزًجٍت

     ذد األًالد  :ــعـــ

 ومسهم  :   انذٌـــــــــــانت

 / االقخصاد انقٍاسً االقخصاد:           صــانخـخـص

 حذسٌسً:       و ــــــانٌظٍف

 اسخار مساعذ    نذسجت انعهمٍت :ا

        كهٍت االداسة ًاالقخصاد / جامعت بغذاد  قسم االقخصاد /:        عنٌان انعمم

 انعمم   :         ىاحف

 07901420702  انياحف اننقال

     gufran hatam@yahoo.com: انبشٌذ االنكخشًنً

 

 .انمؤىالث انعهمٍت 

ذاؾمارقخذةذـــاؾؽؾقذاجلاؿعةذاؾدرجةذاؾعؾؿقة

ذبؽالوريوس

ذ

ذ1991ذادارهذوذاالؼمصادذادلدمـصرقة

ذ2001ذاالدارهذوذاالؼمصادذأدلدمـصرقهذاملاجدتري

ذهالدكتورا

ذ

ذ2006ذاالدارهذوذاالؼمصادذأدلدمـصرقه

ذ1995ذؾلحوثذاالحصائقهااؾعربيذؾؾمدرقبذوذذعفدادلذدبؾومذعاؾيذأخرى



 

 

 

 

 

 

 

ذ2011ذـقاـورـربغ/ذادلا-جاؿعةذاقرؾـؽنذبوستذدؽموراهذ

 ثانٍاً : انخذسج انٌظٍفً . 

 

 ثانثاً : انخذسٌس انجامعً . 

 الى -هي الفترة   الجاهعة )الوعهذ / الكلية(  الجهة ت

ذ2009-1997ذادلدمـصرقهذؽؾقةذاالدارهذواالؼمصادذ1

ذواحلدذاالنذ-2009ذبغدادذاالدارهذواالؼمصادذ2

ذ1997-1996ذبغدادذ-فقكةذادلعافدذاؾػـقةذاؾؽؾقةذاؾمؼـقةذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

ذذذ 8

 

 

 الى -الفترة هي  الجهة الىظيفة ت

 1996 -1991 الوستٌصريَ / االدارٍ واالقتصاد م. هالحظ 1

 2001-1997 الوستٌصريَ/ االدارٍ واالقتصاد باحث علوي 2

 2005-2001 الوستٌصريَ/ االدارٍ واالقتصاد م. هساعذ 3

 2010 -2005 الوستٌصريَ/ االدارٍ واالقتصاد هذرس 4

 2012-2009 جاهعة بغذاد/االدارة واالقتصاد رسهذ 5

 ولحذ االى-2013 جاهعة بغذاد/ االدارة واالقتصاد استار هساعذ 6



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انمقشساث انذساسٍت انخى قمج بخذسٌسيا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

ذ1998-1996 احلاسوبذاالؼمصاد/ذ1

ذ2002-2001 ؿلادىءذاؼمصادذؿالادارةذاعذ2

ذ2006-2002 نؼمصادقاؼمصادذاؾؼقاسي/ذرقاضقاتذؾالذذاالؼمصادذ3

ذ2008-2007 ؼقاسيذ/ذاؼمصادقاتذاالعؿالذذاؼمصاد/ادارةذاالعؿالذ4

ذ2009-2008 /ذاحلداباتذاؾؼوؿقةاؼمصادذؼقاسيذ/احملاسلةاالؼمصادذ5

ذ2010-2009 اؼمصادذؼقاسي/ذاالؼمصادذاؾرقاضيذاالؼمصادذ6

ذ2015-2014ذاالحصاءذاالؼمصاديذاالؼمصادذ7

ذواحلدذاالنذ-2007 اؼمصادذؼقاسيذاالؼمصادذ8

ذواحلدذاالنذ-2007 ؿشروعذحبث/ذاؾصفذاؾرابعذاالؼمصادذ9

 ذذ10

ذ

ذ

 

 :انخً أششف عهٍيا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

ارية دالة الطمب عمى النقود ووانعكاساتيا قياس استقر ذ1
 2013-1991عمى سعر صرف الدينار العراقي لممدة

 2016 االقتصاد

قياس ونحميل العالقة بين العجز في الموازنة العامة ذ2
في  2016-1990والدين الخارجي في العراق لممدة 

 اطار التكامل المشترك
 
 
 
 
 

 2018 االقتصاد
 



 

 

 

 

 

 

 

ويمة والقصيرة االمد بين الدين العام تحميل التأثيرات الطذ3
 واالستقرار المالي في العراق 

 2019 االقتصاد

 انخً شاسك فٍيا.انعهمٍت ًاننذًاث انمؤحمشاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان الذت
) بحث / بوستر 

 حضور(
 مشارك بغدادصاديين/ جمعية االقت 2002 المؤتمر الرابع لمالقتصاديين العراقيينذ1
 مشارك جامعة كربالء/ االدارة واالقتصاد 2010 المؤتمر العممي الثاني الدولي الثانيذ2
 مشارك جامعة برلين/ المانيا 2011 مؤتمر دافوذ3
 مشارك جامعة نوروز /دىوك 2013 مؤتمر جامعة نوروزذ4
مؤتمر كمية االدارة واالقتصاد/جممعة  5

 بغداد
ة االدارة مؤتمر كمي 2012

 واالقتصاد/جممعة بغداد
 مشارك

 مشارك جامعة نوروز /دىوك 2017 مؤتمر جامعة نوروزذ6
اىمية التدريب ودوره في مخرجات ذ7

 التعميم
 حضور جامعة بغداد/االدارة واالقتصاد 2017

 

ظاىرتي المخدرات والتدخين واثارىا في ذ8
 العراق

 حضور جامعة بغداد/االدارة واالقتصاد 2017
 

ندوة اصالح االقتصاد العراقي بين ذ9
اسة النقدية وفوضى حيادية السي

 السياسة المالية

 حضور جامعة بغداد/االدارة واالقتصاد 2018

الية تحديد النموذج القياسي المناسب ذ10
 وفق منيجية التكامل المشترك

 حضور جامعة بغداد/االدارة واالقتصاد 2018
 

 حضور = 2019 لعراقيحذف االصفار من الدينار اذ11



 

 

 

 

 

 

 

البالستك ذو االستخدام الواحد المجاني ذ12
 مكمف لمغاية

 حضور = 2019

ازمة المياه المتوقعة في العراق اسبابيا ذ13
 وسبل االدارة الفاعمة

 حضور = 2019

تأثير اسعار الصرف عمى ميزان ذ14
 المدفوعات

 مشاركة = 2019

جامعة الفموجة/ كمية العموم  2019 تموث المياه وصحة االنسانذ15
 التطبيقية

 مشاركة

 مشاركة = = = 2019 التقنيات الحديثة في عالج السرطانذ16

لمتواصل  Research Gateشبكة ذ17
 العممي االكاديمي والبحثي

جامعة بغداد/مركز التعميم  2019
 المستمر

 مشاركة

كيفية ممئ استمارة التسجيل في ذ18
Google Scholar 

 مشاركة = = = 2019

ذ

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

 خارج الكمية داخل الكمية
دورة المغات االجنبية/ كمية االداب/ مركز المغات/ 

 1997الجامعة المستنصرية 
في مكننة اعمال الكميات والجامعات/  دورة استخدام الحاسبات

 1992الجامعة المستنصرية/ مركز الحاسبة االلكترونية/ 
االتصاالت والحاسبات/ المركز القومي لمحاسبات دورة 

 .1998االلكترونية 
 دورة التصميم بواسطة الحاسوب/ وقواعد البيانات

(DBASE3+)  1992الجامعة المستنصرية/ مركز الحاسبة 



 

 

 

 

 

 

 

 /googleورشة عمل عن كيفية استخدام تطبيقات 
/ كمية االدارة واالقتصاد/ مركز الحاسبة/ جامعة 2018
 بغداد

 

ذ

 .ذأوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

 2003 جمؾةذؽؾقةذبغدادذؾؾعؾومذاالؼمصادقةذدراسةذؼقاسقةذ–تشخقصذاثرذاحلصارذاالؼمصاديذعؾىذادلمغرياتذاالؼمصادقةذاؾؽؾقةذ 1

عددذؾؼقاسذاؾعالؼةذبنيذاالـماجذواؾعواؿلذادلؤثرةذػقهذيفذاسمخدامذاالحندارذاخلطيذادلم 2

 اؾشرؽةذاؾعاؿةذؾؾزجاجذواؾدرياؿقك

جمؾةذاالدارةذواالؼمصاد/ذاجلاؿعةذ

 ادلدمـصرقة

2004 

جمؾةذاالدارةذواالؼمصاد/ذاجلاؿعةذ حتؾقلذاؾعالؼةذبنيذحرقةذاؾمجارةذواؾمـؿقةذادلدمداؿة 3

 ادلدمـصرقة

2004 

 2010 جمؾةذاالدارةذواالؼمصاد/ذبغداد 2007-1990الـماجذؾؼطاعذاؾـؼلذيفذاالؼمصادذاؾعراؼيذؾؾؿدةذؼقاسذوحتؾقلذداؾةذا 4

ذ2010ذجمؾةذاالدارةذواالؼمصاد/اؾؽوػةذسوقذاؾعراقذؾالوراقذادلاؾقةذاثرذاالزؿةذادلاتؾقةذعؾىذؽػاءةذـشاطذ5

 The Analysis of the Relationship between the Publig Budgetذ6

and Payment Balancein Iraq  for the period (1991-2008)ذ

ذ2008-1991حتؾقلذاؾعالؼةذبنيذادلوازـةذاؾعاؿةذوؿقزانذادلدػوعاتذيفذاؾعراقذؾؾؿدةذ

جمؾةذجاؿعةذاالـلارذؾؾعؾومذاالؼمصادقةذ

ذواالدارقة

ذ2012

-1999ؼيذؾؾؿدةذؼقاسذوحتؾقلذاثرذاؾمغرياتذيفذاالحمقاطقاتذاؾدوؾقةذعؾىذسعرذصرفذاؾدقـارذاؾعراذ7

ذ2011

جمؾةذاؾعؾومذاالؼمصادقةذواالدارقة/ذ

ذجاؿعةذبغداد

ذ2014

اجملؾةذاؾعؾؿقة/جاؿعةذتؽرقت/ذؽؾقةذذ2010-1991تؼدقرذحجمذاالؿوالذغريذادلشروعةذوادلمداوؾةذيفذاالؼمصادذاؾعراؼيذؾؾؿدةذذ8

ذاالدارةذواالؼمصاد

ذ2013

جمؾةذؽؾقةذبغدادذؾؾعؾومذاالؼمصادقةذذ2014-1990قذؾؾؿدةذؿنذاؾـؿوذاالؼمصاديذيفذسقاقذاؾمطورذادلاؾيذيفذاؾعراذ9

ذاجلاؿعة

ذ2017



 

 

 

 

 

 

 

ذ2017ذ/ذؽؾقةذاالدارةذواالؼمصادجاؿعةذـوروزذ2015-1990اؾعواؿلذادلؤثرةذيفذاالسمداؿةذادلاؾقةذيفذاؾعراقذؾؾؿدةذؼقاسذوحنؾقلذذ10

ذ2019ذؿصر/جاؿعةذادلـوػقة/ذؽؾقةذاالدابذؾعراقاؾؼروضذادلصرػقةذودورفاذيفذمتوقلذادلشروعاتذاؾصغريةذوادلموسطةذيفذاذ11

ذ2019ذؽؾقةذدجؾةذاجلاؿعةذاؾواؼعذوحتدقاتذاؾملينذ-اسمخدامذاؾمؽـوؾوجقاذادلاؾقةذيفذاؾـظامذادلاؾيذاؾعراؼيذ12

ذذذذ

  

  

 .اهلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضويةذذ:تادعا 

 ذمجعقةذاالؼمصادقنيذاؾعراؼقنيذذذذ 

 وذذفاداتذالتؼدير.ذجلوائزذاكتبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أوذت
 التقدير

 السنة الجهة المانحة
كمية الجامعة المستنصرية/  /من جيات مختمفو عديدةذ1

 واالقتصاداالدارة 
-1992من العديد من كتب الشكر 

2009 
،2018،2019،2015،2016،2017 

لحد و -2009العديد من كتب الشكر  جامعة بغداد ذ2
 االن

 2010 جامعة كربالء ذ3

 2014 جامعة االنبار ذ

 2018 جامعة النيرين ذ4



 

 

 

 

 

 

 

 2018 جامعة تكريت ذ5
 2013/2017 جامعة نوروز ذ6
 2017 جائزة بحر العموم ذ7

كمية العموم السياحية/ الجامعة  ذ8 
 المستنصرية

2017 

وزير التعميم العالي والبحث  ذ9
 العممي

2017 
فموجة/ كمية االدارة جامعة ال ذ10

 واالقتصاد
2019 

جامعة تكريت/ كمية االدارة  ذ11
 واالقتصاد

2018 ،2019 

  

 .أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 العربية 

 االًكليزية            

       

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CD لين ًسخة على  هلحىظة : يتن تس


