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 خانزارٛ حانغٛش
 

 

 
 

        ثشبس احًذ ػجذانشصاق دمحم انؼشاقٙ   ى:ــــــــــاالعــ

 22/4/5665 :دربسٚخ انًٛـال

  انًٕطم :يكبٌ انٕالدح

 يزضٔج انحبنخ انضٔجٛخ:

 أطفبل 5 :ذد األٔالدــػـــ

 اقزظبد :ضـظـخـزــان

 :ًُظتانـ

 دكزٕساِ :انذسجخ انؼهًٛخ

 جبيؼخ انًٕطم/كهٛخ اإلداسح ٔاالقزظبد/ قغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ ػُٕاٌ انؼًم:

 ْبرف انؼًم:

 70075065377 انًٕثبٚم:

  Bashar_a92@yahoo.com   :كزشَٔٙاإلنانجشٚذ 

 bashar_ahmed@uomosul.edu.iqانجشٚذ االنكزشَٔٙ انشعًٙ:  

 :ساثظ انظفحخ انشخظٛخ

 دٔعٛبعبَظشٚخ َقذٚخ  انزخظظبد انًٓزى ثٓب:

 

 
 

 

 

mailto:Bashar_a92@yahoo.com
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 انًؤْالد انؼهًٛخ :أٔالا  

 

ا     : انزذسج انٕظٛفٙثبَٛب

 

 

 

 

 

 

 خانذسج

 انؼهًٛخ

 انزبسٚخ خانكــهٛــــ خانجبيؼ

 5600 اإلداسح ٔاالقزظبد انًٕطم ثكبنٕسٕٚط

 5662 اإلداسح ٔاالقزظبد انًٕطم انًبجغزٛش

 2775 اإلداسح ٔاالقزظبد انًٕطم انذكزٕساِ

 2755 اٜداة انًٕطم ثكبنٕسٕٚط

 انٗ -انفزشح يٍ  خانجٓ خانٕظٛف د

 4/57/2770-5/0/2776 انجبيؼخ كهٛخ انحذثبء يؼبٌٔ ػًٛذ كهٛخ انحذثبء انجبيؼخ 5

 6/3/2770-24/57/2770 كهٛخ انحذثبء انجبيؼخ   سئٛظ قغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 2

 بٌٔ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔاالقزظبديؼ 3

 نشؤٌٔ انطهجخ
 35/3/2752–23/2/2752 جبيؼخ انًٕطم

/كهٛخ سئٛظ قغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 4

0/55/2756-55/0/2752 انًٕطم جبيؼخ اإلداسح ٔاالقزظبد  

/كهٛخ سئٛظ قغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 5

ٚشغهّ حبنٛب-3/6/2756 جبيؼخ انًٕطم اإلداسح ٔاالقزظبد  



 

 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ
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ا     : انزذسٚظ انجبيؼٙثبنثب

 انٗ -يٍ  انفزشح انجبيؼخ انجٓخ )انًؼٓذ / انكهٛخ( د

 1/9/2002إلى  6/5/2004 الحدباء الجاهعةكلية  كلية الحدباء الجاهعة 1

 أالى إلى 23/10/2002 جاهعة الووصل كلية اإلدارة واالقتصاد 2

3    

4    

5    

6    

7    

0    

 

ا    قًذ ثزذسٚغٓب ٙ: انًقشساد انذساعٛخ انزساثؼب

 انغُـــــخ انًـــــبدح انقغـــى د

 2750ٔنغبٚخ  2774يٍ  انُقٕد ٔانًظبسف انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 5

 2775 انزًٕٚم انذٔنٙ انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 2

 2776 انشٚبضٛبد انًبنٛخ انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 3

 2770 األعبنٛت انكًٛخ انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 4

 2770ٔنغبٚخ  2775يٍ  يجبدئ االقزظبد انقبٌَٕ 5

 2770 االقزظبديجبدئ  انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 6

 2754 يجبدئ االقزظبد اإلداسح 0

 2750 يجبدئ االقزظبد انًحبعجخ 0
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 2757 االقزظبد انكهٙ االقزظبد 6 

 2770 انُقٕد ٔانًظبسف االقزظبد 5

 2776 انزًُٛخ االقزظبدٚخ االقزظبد 6

 2754ٔ  2753 رقٛٛى يششٔػبد االقزظبد 0

 2750 انؼهًٙ أعبنٛت انجحث انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 0

 2750-2755 انُظشٚخ االقزظبدٚخ انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 6

 2750-2755 عٛبعبد اقزظبدٚخ انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 57

 2750 اقزظبد قٛبعٙ انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 55

 2750 قٛبط اقزظبد٘ ٔيبنٙ انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 52

 2750-2750 عٛبعبد َقذٚخ انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 53

 2756 رقٛٛى قشاساد االعزثًبس انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ 54

 

ا:    ػهٛٓب ذانزٙ أششف( انًبجغزٛش سعبئم ،اطشٔحبد انذكزٕساِ)خبيغب

 انغُــخ ىـــانقغ األطشٔحخ أٔ انشعبنخ اعى د

انؼالقخ ثٍٛ ْٛكم انُظبو انًبنٙ ٔانقٕٛد انًبنٛخ:  5

 ػذد يٍ ششكبد األػًبلدساعخ رطجٛقٛخ فٙ 

قغى انؼهٕو انًبنٛخ 

 ٔانًظشفٛخ
2750 

2 
 انحغبة ٔػجض انًٕاصَخ ػجض ثٍٛ انًزجبدنخ انؼالقخ

 انُبيٛخ انجهذاٌ يٍ ػُٛخ فٙ دساعخ:  انجبس٘

قغى انؼهٕو انًبنٛخ 

 ٔانًظشفٛخ
2750 

3 
انًحذداد انشئٛغخ نظبْشح انذٔنشح فٙ ػُٛخ يٍ 

 انجهذاٌ انؼشثٛخ

انًبنٛخ قغى انؼهٕو 

 ٔانًظشفٛخ
2756 

4 
رقذٚش اثش ثؼض يزغٛشاد انغٛبعخ انًبنٛخ فٙ يؼذالد 

 انفقش نؼُٛخ يٍ انجهذاٌ انُبيٛخ

قغى انؼهٕو انًبنٛخ 

 ٔانًظشفٛخ
2755 

5 
أثش رقهجبد أعؼبس انظشف ٔثؼض انًزغٛشاد 

االقزظبدٚخ فٙ ثؼض يؤششاد األعٕاق انًبنٛخ نؼُٛخ 

 يٍ األعٕاق انًبنٛخ

انًبنٛخ  قغى انؼهٕو

 ٔانًظشفٛخ
2750 

 

ا:    فٛٓب ذانزٙ شبسكانؼهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد عبدعب



 

 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕطم

 كهٛخ اإلداسح ٔاالقزظبد

   شؼجخ ضًبٌ انجٕدح ٔرقٕٚى األداء
 

 َٕع انًشبسكخ  اَؼقبدْبيكبٌ  انغُــخ انؼُٕاٌ د 

) ثحث / ثٕعزش 

 حضٕس(

1 

 

انشٚبدح ٔركبء األػًبل فٙ انًُظًبد 

 انؼشاقٛخ

/كبٌَٕ 26-20

 2752األٔل 

جبيؼخ انًٕطم /كهٛخ اإلداسح 

 ٔاالقزظبد
 نجُخ ػهًٛخػضٕ 

2 
انؼشاق ٔانٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ 

 ٔدٔل انجٕاس : انٕاقغ ٔانًزغٛشاد .
56/2/2755 

/يشكض جبيؼخ انًٕطم

 انذساعبد اإلقهًٛٛخ
 ثحثٛخ

3 
رحذٚبد ػًم انًُظًبد انؼشاقٛخ فٙ 

ظم يزطهجبد انجُٗ انزحزٛخ ٔانزًُٛخ 

 االقزظبدٚخ

6-0/6/2753 
جبيؼخ انًٕطم /كهٛخ اإلداسح 

 ٔاالقزظبد
 ثحثٛخ

4 
انجُك انًشكض٘ انؼشاقٙ ٔإداسح 

 انُظبو انًبنٙ فٙ انؼشاق
 2754/ أٚبس/26

جبيؼخ انًٕطم /كهٛخ اإلداسح 

 ٔاالقزظبد
 ػضٕ نجُخ ػهًٛخ

5 
ٔانزًٕٚم فٙ يحبفظخ  ساالعزثًب

طالح انذٍٚ: آفبق انزطٕٚش 

 ٔيؼٕقبد انزُفٛز

20-26/3/2750 
/كهٛخ اإلداسح ركشٚذجبيؼخ 

 ٔاالقزظبد
 ثحثٛخ

6 
انجبيؼبد ٔعٕق انؼًم :انًزطهجبد 

 2737ٔاالحزٛبجبد سؤٚخ 
6-57/4/2750 

/كهٛخ اإلداسح كشثالءجبيؼخ 

 ٔاالقزظبد
 ثحثٛخ

7 
انجٛئخ االقزظبدٚخ نًحبفظخ َُٕٖٛ: 

 انٕاقغ ٔانطًٕح
 2750/ يبٚظ/54

جبيؼخ انًٕطم /كهٛخ اإلداسح 

 ٔاالقزظبد
 نجُٛخ

0 
انًٕطم ثٍٛ إػبدح إػًبس يذُٚخ 

االعزثًبس انحكٕيٙ ٔاالعزثًبس 

 انخبص

 2750/َٛغبٌ/55
جبيؼخ انًٕطم /كهٛخ اإلداسح 

 ٔاالقزظبد
 ثحثٛخ

6 
فٙ  ٙانًؤرًش انؼهًٙ انذٔنٙ انثبَ

 انؼهٕو اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ

20-

 2750/حضٚشاٌ/20
 ثحثٛخ جبيؼخ جٛٓبٌ

57 
فٙ  ٙيغبًْخ انجُك انًشكض٘ انؼشاق

رُشٛظ انؼًم انًظشفٙ ٔرؼضٚض 

 انثقخ انًظشفٛخ 

جبيؼخ انًٕطم 

/كهٛخ اإلداسح 

 ٔاالقزظبد

 ثحثٛخ ٔسئٛظ جهغخ 2756/َٛغبٌ/55

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة الؽؾقةذداخل
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 تطويرذالتعؾقمأوذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذذيفثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذ 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2002 مجلة أفاق التصادٌة أسعار الذهب العالمٌة بٌن أساسها النظري ووالعها الفعلً 1

 2002 مجلة بحوث التصادٌة عربٌة التضخم وآلٌات تأثٌره فً معدالت الفمر 2

3 
( فً إعادة صٌاغة   EUROدور العملة األوربٌة الموحدة )

 النظام النمدي الدولً
 2002 مجلة بحوث مستمبلٌة

4 
التسهٌالت التموٌلٌة المٌسرة بٌن موارد الصندوق 

 ومشروطٌته
 2002 مجلة علوم إنسانٌة

5 
العوامل االلتصادٌة المحددة لالستثمار األجنبً المباشر 

 الصادر
 2002 مجلة بحوث مستمبلٌة

6 
العرالٌة بٌن استهداف التضخم والنمو السٌاسة النمدٌة 

 االلتصادي
 2010 مركز الدراسات اإلللٌمٌة

 2011 مركز الدراسات اإلللٌمٌة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والنظام النمدي الدولً 2

 2013 مركز الدراسات اإلللٌمٌة السٌاسة المالٌة وآلٌات تأثٌرها فً معدالت الفمر 2

9 
الدٌنار العرالً فً بعض مؤشرات أثر تملبات سعر صرف 

 (2012-1992سوق العراق لألوراق المالٌة للفترة )
 

مجلة جامعة كركون للعلوم اإلدارٌة 
 وااللتصادٌة

2012 

10 
تطوٌر نموذج اثر تملبات عرض النمود على أسعار األسهم : 

 ألسواق المال بدول مجلس التعاون الخلٌجً
 2012 المجلة العربٌة للعلوم اإلدارٌة

11 
العاللة المتبادلة بٌن عجز الموازنة وعجز الحساب 

 الجاري:الكوٌت أنموذجا
مجلة تكرٌت للعلوم اإلدارٌة 

 وااللتصادٌة
2012 

 التنوٌع االلتصادي فً العراق:الوالع والضرورات والتحدٌات 12
مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلدارٌة 

 وااللتصادٌة
2012 

 2012 جامعة جٌهان فً تعزٌز االستمرار المالً الشمول المالً وأثره 13

14 
العمك المالً وأثره فً تعزٌز السالمة المالٌة فً دول 

 2015-2000مجلس التعاون الخلٌجً للفترة 
 2012 مجلة العلهم االقترادية

15 
اإلنفاق الحكومً على التعلٌم وأثره فً رفع معدالت النمو 

 االلتصادي لعٌنة من البلدان العربٌة 
 2012 جامعة كربالء

 2012 جامعة تكرٌت إذكاء الوعً بخطر الفساد مدخال لرفع معدالت االستثمار 16

12 
الدولرة المالٌة:المفهوم والمحددات: جمهورٌة مصر العربٌة 

 أنموذجا
 2012 التخطٌط المومًمعهد 
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12 

 لٌاس لوة الدولة االلتصادٌة
اعتماد منهجٌة دلفً فً دراسة والع البلدان العربٌة سنة  

 ممارنة بالدول اإلللٌمٌة 2015
 

 2012 سٌاسات عربٌة

 2012 مجلة التنمٌة والسٌاسات االلتصادٌة العوامل المحددة لعوائد اإلصدار النمدي فً الدول العربٌة 19

 2012 المركز الدٌممراطً العربً الدولرة : األسباب والنتائج 20

 2019 السجلة العراقية للعلهم اإلدارية السحددات الرئيدة للذسهل السالي في البلدان العربية 21

22 
 ومعدل التزخم: (Dollarization)العالقة بين الدولرة 

 أنسهذجا 6142-4991جسههرية مرر العربية للسدة 
 2019 الرافدينتشسية 

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 عضو اللجنة العلوية/قسن العلوم الوالية والوصرفية/ كلية الحدباء الجاهعة .1

 عضو اللجنة العلوية/قسن العلوم الوالية والوصرفية/ كلية الحدباء الجاهعة .2

 انُظبو انًبنٙ فٙ انؼشاق نُذٔح انجُك انًشكض٘ انؼشاقٙ ٔإداسح عضو اللجنة العلوية/ .3

 .انشٚبدح ٔركبء األػًبل فٙ انًُظًبد انؼشاقٛخنُذٔح  عضو اللجنة العلوية/ .4

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 2776 سئٛظ غشفخ صساػخ َُٕٖٛ كزبة شكش ٔرقذٚش 5

 2776 ػًٛذ كهٛخ انحذثبء انجبيؼخ كزبة شكش ٔرقذٚش 2

 2776 ػًٛذ كهٛخ انحذثبء انجبيؼخ كزبة شكش ٔرقذٚش 3

 2770 ػًٛذ كهٛخ انحذثبء انجبيؼخ ٔرقذٚش كزبة شكش 4

 2770 ػًٛذ كهٛخ انحذثبء انجبيؼخ كزبة شكش ٔرقذٚش 5

 2770 ػًٛذ كهٛخ انحذثبء انجبيؼخ كزبة شكش ٔرقذٚش 6
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 2770 ػًٛذ كهٛخ انحذثبء انجبيؼخ شكش ٔرقذٚشكزبة  0 

 2770 ػًٛذ كهٛخ انحذثبء انجبيؼخ كزبة شكش ٔرقذٚش 0

 2776 ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔاالقزظبد كزبة شكش ٔرقذٚش 6

 2776 ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔاالقزظبد كزبة شكش ٔرقذٚش 57

 2776 ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔاالقزظبد كزبة شكش ٔرقذٚش 55

 2776 ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔاالقزظبد كزبة شكش ٔرقذٚش 52
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