
  .C.Vية ــــــذاتــيرة الــــالس

 

 المعلومات الشخصية: -1

 األسم: رحٌم حسونً زٌارة سلطان

 7591التولد: بغداد 

 نفط وطاقة /الشهادة: دكتوراه اقتصاد

 الحالة االجتماعٌة: متزوج

  905م/  -حً القاهرة -عنوان السكن: بغداد

 كلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد  قسم االقتصاد/ مكان العمل الحالً:

   dr.raheemhassoni@gmail.comالبرٌد االلكترونً: 

 المؤهالت العلمية: -2

 (7591 -7515بكالورٌوس اقتصاد/ كلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد ) -

 (7550 -7599واالقتصاد/ جامعة بغداد )ماجستٌر اقتصاد/ كلٌة االدارة  -

 (1070دكتوراه اقتصاد / كلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد ) -

 التخصص العلمً الدقٌق: نفط وطاقة -

  1072اللقب العلمً: استاذ مساعد  -

 ة:الخبرات العلمي -3

 المشاركة فً عدد كبٌر من الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشٌة. -

 الجامعٌة ومناقشتها. واألطارٌح تقٌٌم الرسائل -

 نشر عدد كبٌر من البحوث العلمٌة فً المجالت العلمٌة الرصٌنة. -

 الخبرات اإلضافية:  -4

 ( 7552 -7557مالحظ / البنك المركزي العراقً ) -

 (1002 -7552مدرس/ كلٌة اعداد المعلمٌن والمعهد العالً للمهن الشاملة/ لٌبٌا ) -

 1002مدرس مادتً اقتصاد النفط واالقتصاد الكلً/ كلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد ) -

 ولحد اآلن( –

فً كلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد  مدرس مادة اقتصاد النفط والطاقة للدراسات العلٌا -

 ولحد اآلن( – 1070)
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 االنجازات العلمية: -5

  1077بحث منشور بعنوان )الغاز الطبٌعً فً العراق بٌن الحرق وجوالت التراخٌص(  -

بحث منشور بعنوان )المشتقات النفطٌة فً العراق ظواهر متجددة أم أزمات عابرة الواقع  -

 1071وآفاق المستقبل( 

بحث منشور بعنوان )الصناعة النفطٌة فً العراق بٌن االستثمار المحلً وجوالت  -

  1079( التراخٌص

بحث منشور بعنوان )السٌاسة النفطٌة فً العراق بٌن دٌمومة االنتاج وضخامة العوائد  -

 1072النفطٌة( 

  1072الطاقة الكهربائٌة فً العراق الواقع وآفاق المستقبل( بحث منشور بعنوان ) -

آلٌات تسعٌر نوعٌات النفط العراقً وانعكاسها على التصدٌر للمدة بحث منشور بعنوان ) -

  1072( بحث مشترك 1079 - 1009

اآلفاق المستقبلٌة لصناعات الغاز الطبٌعً فً العراق والفرص بحث منشور بعنوان ) -

  1072االستثمارٌة المتاحة( بحث مشترك 

دراسة تحلٌلٌة لتأثٌر تقلبات أسعار النفط الخام فً السوق الدولٌة على بحث منشور بعنوان ) -

  1071( بحث مشترك 1072 - 7550ق للمدة من التضخم والنمو االقتصادي فً العرا

تقلبات أسعار النفط الخام وأثرها على التضخم فً النمو االقتصادي فً بحث منشور بعنوان ) -

 1071العراق( بحث مشترك 

تجارب تنموٌة لدول رٌعٌة مختارة فً ادارة الثروة النفطٌة مع تطبٌق بحث منشور بعنوان ) -

  1079معاٌٌر التنمٌة المستدامة على واقع االقتصاد العراقً( بحث مشترك 

القطاع النفطً العراقً بٌن ضرورة تموٌل وتطوٌر القطاعات بحث منشور بعنوان ) -

  1079شترك االقتصادٌة األخرى وصدمات أسعار النفط العالمٌة( بحث م

تأثٌر أسعار النفط على الموازنة العامة والمٌزان التجاري فً نشر بعنوان )قبول للبحث م -

  1075( بحث مشترك  1071 - 1072العراق للمدة 

تغٌرات أسعار النفط وتأثٌرها على الموازنة العامة والمٌزان نشر بعنوان )قبول للبحث م -

 .1075بحث مشترك ( 1071 - 1072التجاري فً اٌران للمدة من 


