
 

 

 

 

 

 

 

 انزاحٍّ ةانسٍش
 

 

 

 

      ثشٌب عبذانشزٍى عهً انخضسخً:   ـى ـــــــــاالســ

  23/2562/ 34بغذاد    : حبسٌخ انًٍـالد 

 يخضٔخت انسبنت انضٔخٍت :

 اسبعت   5    عـــــذد األٔالد  :

 يسهًت  :   انذٌـــــــــــبَت

 دكخٕساِ اقخصبد / َظشٌبث ٔسٍبسبث َقذٌت:      صــانخـخـص

 حذسٌسٍت:       ّ ــــــنٕظٍفا

 سخبر ا      انذسخت انعهًٍت :

 ٍت االداسة ٔاالقخصبد / خبيعت بغذادكه :    عُٕاٌ انعًم

 انعًم   :         ْبحف

      70572075772 :    انٓبحف انُقبل

 Thuria_ka23@yahoo.com    انبشٌذ إالنكخشًَٔ :

 .أٔالً : انًؤْالث انعهًٍت  

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة يةالدرجة العلم

 بكالوريوس
 

 6791 االدارة واالقتصاد المستنصرية
 6791 االقتصاد واالدارة مونبيميو / فرنسا الماجستير
 الدكتوراه

 
 6797 االقتصاد واالدارة انس / فرنسااكس بروف

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت



 

 

 

 

 

 

 

 ثبٍَبً : انخذسج انٕظٍفً . 

 

 ثبنثبً : انخذسٌس اندبيعً . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 6771-6771 الجامعة المستنصرية مدرس 1
 6779-6771 الجامعة المستنصرية استاذ مساعد 2
 8119-6779 جامعة بغداد استاذ مساعد 3
 8117 جامعة بغداد استاذ 4
5    

6    

7    

8    

 

 

 

 سابعبً : انًقشساث انذساسٍت انخى قًج بخذسٌسٓب. 

 6799-6798 شركة النفط الوطنية حاسبة مشغمة الة 1
 6791-6799 شركة النفط الوطنية العراقية باحثة 2
 6791-6791 معيد النفط / وزارة النفط رئيس باحثين 3
4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

ذالدــــــةذادلـــــادةذالؼدـــمذت

 6771-6771 االقتصاد الكمي ةاالقتصاد / الجامعة المستنصري 1
 6771-6771 االقتصاد الجزئي االقتصاد / الجامعة المستنصرية 2
 6777-6771 العالقات النقدية االقتصاد / الجامعة المستنصرية 3
 6779-6771 النقود والنظرية النقدية االقتصاد / الجامعة المستنصرية 4
 8161-6779 بكالوريوس النظرية النقدية / جامعة بغداداالقتصاد /  5
 8111-6777 النظرية النقدية / ماجدستير جامعة بغداداالقتصاد /  6
 8161-8111 النظرية النقدية / دكتوراه جامعة بغداداالقتصاد /  7

 :) االطبسٌر ، انشسبئم ( انخً أششف عهٍٓبخبيسبً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذردالةالذاألرروحةذذأوذذادمذت

 6777 اقتصاد/ماجستير ى النقود في دول الخميج العربيدالة الطمب عم 1
 8111 اقتصاد/ماجستير تحديد محددات جذب االستثمار االجنبي 2
 8118 اقتصاد/ماجستير في عرض النقودالمضاعف النقدي اثر  3
 8118 اقتصاد/ماجستير اىمية اسعار الصرف في تجاوز االزمات االقتصادية 4
 8111 اقتصاد/ماجستير دية في تشجيع االستثمار المحميامكانات السياسة النق 5
 8111 اقتصاد/ماجستير االقتصاد المصرفي بين تحديات المخاطر وسبل المعالجة 6
 8117 اقتصاد/ماجستير التضخمدور السياسة النقدية في الحد من  7
 8161 اقتصاد/ماجستير دور السياسة النقدية في استقرار اسعار الصرف 8
 8119 اقتصاد/دكتوراه بتكارات في انظمة المدفوعات واثرىا في السياسة النقديةاال 9
 8161 اقتصاد/دكتوراه انعكاسات اقتصاد المعرفة عمى القدرة التنافسية في المصارف التجارية 11
قياس وتحميل كفاءة المصارف التجارية الخاصة في العراق باستخدام  11

 تكنيك تحميل مغمف البيانات 
 8168 تصاد/دكتوراهاق

العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي في العراق مع اشارة الى  12
 تجارب بعض الدول المختارة

 8161 اقتصاد/دكتوراه

المعايير الدولية لمرقابة المصرفية وأثرىا في االستقرار المالي لمقطاع  13
 العراقي حالة دراسية –المصرفي 

 8161 اقتصاد/ماجستير

ر بعض المتغيرات االقتصادية في نمو الودائع المصرفية في تأثي 14
 المصارف التجارية في العراق

 8161 اقتصاد/ماجستير



 

 

 

 

 

 

 

العراق حالة  –أثر السياسة النقدية في جذب االستثمار األجنبي  15
 دراسية

 8161 اقتصاد/دكتوراه

التحرر المالي ودوره في تحديد اتجاىات الصناعة المصرفية في  16
 اقالعر 

 8169 اقتصاد/دكتوراه

فاعمية السياسة االئتمانية لممصارف المتخصصة في تنشيط  17
 االستثمار الخاص في العراق

 8169 اقتصاد/دكتوراه

آلية تمويل عجز الموازنة العامة في العراق وأثرىا في بعض  18
 المتغيرات النقدية 

 8169 اقتصاد/ماجستير

لكتروني في ة الدفع اال تخدام أنظمتفعيل القطاع المصرفي في ظل اس 19
 العراق

 8167 اقتصاد/ماجستير

 

 انخً شبسك فٍٓب.انعهًٍت ٔانُذٔاث سبدسبً: انًؤحًشاث  

ذنوعذادلشاركةذذمؽانذأنعؼادهاذالدـــةذذالعـوانذذت

ذ)ذحبثذ/ذبودرتذحضور(

 بحوث 1 بغداد 8116-6779 مؤتمر جمعية االقتصاديين 1
 بحث الجامعة المستنصرية 8116 االقتصاد االسالمي 2
 بحثذبقتذاحلؽؿة 8116 االقتصاد العراقي 3
 بحث المجمع العممي العراقي 8118 التضخم في العراق 4
 بحث وزارة التجارة 8118 اسعار الصرف والتجارة 5
 بحث وزارة الصناعة 8111 دور المشاريع الصغيرة 6
برنامج مقترح لتمويل المشاريع  7

 قالصغيرة في العرا
 كمية االدارة واالقتصاد /  8111

 جامعة بغداد
 بحث

 بحثذجامعةذاالدراءذ/ذعؿان 8117 االزمة المالية االخيرة 8
 بحثذكؾقةذبغدادذلؾعؾومذاالقًصادوة 8117 السياسة النقدية في العراق 9
أثر األزمة المالية عمى النظام  11

المالي والمصرفي في الدور 
 العربية

 بحثذءذ/ذاألردنجامعةذاالدرا 8161

 –حذف األصفار لمدينار العراقي  11
 المنافع والكمف

 كمية االدارة واالقتصاد /  8161
ذجامعة بغداد

 بحث



 

 

 

 

 

 

 

أثر السياسة النقدية في استقرار  12
 أسعار الفائدة في العراق

اجلامعةذادلدًـصروةذ/ذكؾقةذ 8166

ذاالدارةذواالقًصاد

 بحث

تقييم أداء المصارف التجارية من  13
 خالل تحميل مغمف البيانات

اجلامعةذادلدًـصروةذ/ذكؾقةذ 8161

ذاالدارةذواالقًصاد

 بحث

آلية تحديد أسعار الصرف في  14
العراق من خالل مزادات العممة 

 األجنية

 بحثذاليـكذادلركزيذالعراقي 8161

العولمة المالية وانعكاساتيا عمى  15
 ي في العراقالقطاع المصرف

 بحثذدهوكذ–جامعةذنوروزذ 8161

مساىمة المرأة في النشاط  16
االقتصادي في العراق بعد عام 

8111 

 بحثذتونس 8161

دور السياسة النقدية في تحفيز  17
 االستثمار في اقميم كردستان

 بحثذدهوكذ–جامعةذنوروزذ 8169

ظاىرة االكتناز وأثرىا عمى  18
 القطاع النقدي في العراق

 بحثذبغدادذ-بقتذاحلؽؿةذ 8169

 –تخفيض قيمة الدينار العراقي  19
 المنافع والكمف

ادلعفدذالعراقيذلالصالحذ 8169

ذاالقًصادي

 بحث

انعكاس تسرب النقد األجنبي إلى  21
 الخارج عمى االقتصاد العراقي

 كمية االدارة واالقتصاد /  8169
ذجامعة بغداد

 بحث

ذ

ذ

ذ

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 



 

 

 

 

 

 

 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

 عضٕة فً خًعٍت االقخصبدٌٍٍ انهدُت انعهًٍت نقسى االقخصبد سئٍست

 يشبسكت فً يعٓذ االقخصبد انعشاقً انًششفت عهى فشع انعهٕو انًبنٍت ٔانًصشفٍت

 انخخطٍظ يشبسكت فً ٔصاسة عضٕة فً ندُت حدذٌذ انًُبْح

عضٕة انهدُت االسخشبسٌت نهًٕاصَت انعبيت  عضٕة فً ندُت حسذٌذ قببهٍت انخذسٌس

 فً ٔصاسة انًبنٍت

عضٕة فً ٍْئت حسشٌش يدهت االداسة  عضٕة خًعٍت انصذاقت انفشَسٍت انعشبٍت

 ٔاالقخصبد / اندبيعت انًسخُصشٌت

يسخشبسة فً يعٓذ انعشاق نالصالذ  عضٕة فً ندُت انخشقٍبث انعهًٍت

 االقخصبدي
 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذثامـا:ذادلشروعاتذاليحٌقةذ 

 الدـة حملذالـشر أدمذاليحث ت

 8119 مجمة كمية االدارة واالقتصاد السياسة النقدية واثرىا في الحد من التضخم 1

 8111 مجمة كمية االدارة واالقتصاد اىمية استقرار اسعار الصرف في العراق 2

 8111 مجمة كمية االدارة واالقتصاد دية في تشجيع االستثمارامكانات السياسة النق 3

 8117 مجمة كمية بغداد السياسة النقدية بين تحديات الحاضر 4

 8161 البنك المركزي في العراق السياسة النقدية ودورىا في استقرار اسعار الصرف في العراقذ5

 8168 راق لالصالح االقتصاديمعيد الع 8111مسار السياسة النقدية في العراق ما بعد ذ6
 8168 معيد االدارة / الرصافة السياسة النقدية في ظل التحرر المالي والمصرفيذ7

ذ

ذ

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 



 

 

 

 

 

 

 

  عضوية في جمعية االقتصاديين     

    عضوية في نقابة المعممين 

 عضوية في معيد االصالح االقتصادي 

 الشؽرذ،ذاجلوائزذذوذذفاداتذالًؼدور.ذعاذرًا:ذكًب 

كًابذالشؽرذأوذاجلائزةذأوذذفادةذذت

ذالًؼدور

ذالدـةذاجلفةذادلاحنة

 8119 عمادة كمية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 1
 8002 معيد االدارة / الرصافة شكر وتقدير 2
 8117 عمادة كمية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 3
 8117 مية بغداد لمعموم االقتصاديةعمادة ك شكر وتقدير 4
 8117 وزير التعميم العالي والبحث العممي شكر وتقدير 5
 8117 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 6
 8117 جامعة االسراء شيادة تقدير 7
 8002 عمادة كمية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد شكر وتقدير 8
 8000 اقيمحافظ البنك المركزي العر  شكر وتقدير 9
 8000 المعيد العراقي لالصالح االقتصادي شكر وتقدير 11
 8000 عمادة كمية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد شكر وتقدير / المرأة المتميزة  11
 8000 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 12
 8000 عمادة كمية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد شكر وتقدير 13
 8002 عمادة كمية االدارة واالقتصاد / المستنصرية ديرشكر وتق 14
 8002 عمادة كمية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد شكر وتقدير 15
 8002 عمادة كمية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد شكر وتقدير / المرأة المتميزة  16
 8002 غدادعمادة كمية االدارة واالقتصاد / جامعة ب كتب شكر وتقدير  1 17
 8002 كمية االدارة واالقتصاد / واسط شكر وتقدير 18
 8002 رئيس المعيد العراقي لالصالح االقتصادي شكر وتقدير 19
 8002 رئيس جامعة النيرين شكر وتقدير 21
 8002 عمادة كمية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد 8شكر وتقدير / عدد  21
 8002 كوفةرئيس جامعة ال شكر وتقدير 22



 

 

 

 

 

 

 

 8002 عمادة كمية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد شكر وتقدير 23
 8002 رئيس جامعة أربيل شكر وتقدير 24
 8002 عمادة كمية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد شكر وتقدير 25
 8002 رئيس مجمس ادارة بيت الحكمة شكر وتقدير 26

 

 ة.الؽًبذادلؤلػةذأوذادلرتمج:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 / عّمان 8168 اقتصاد المعرفة وانعكاساتو عمى أداء المصارف التجارية  1

2   

3   

4   

 

ذثانيذعشرذ:الؾغــاتذ. 

    العربية 

      الفرنسية                قراءة ، كتابة   جيد جدا 

      متوسطة  =                          االنكميزية 

 

   CD يتم تسميم نسخة عمى   ممحوظة :

 


