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  :ـالمىاد التي درستها

 .2017-2016، 2012-2011يببدئ االلخصبد، لغى انًسبعبت، انًشزهت االٔنٗ  -1

 .2012-2011انسمٕق ٔانذًٚمشاطٛت، لغى االزصبء، انًشزهت االٔنٗ،  -2

-2016، 2016-2015، 2013-2012انًبنٛت انعبيت، لغى انًسبعبت، انًشزهت انثبَٛت،  -3

2017. 

 .2017-2016، لغى انًسبعبت، انًشزهت االٔنٗ، 2يببدئ االزصبء ن -4

 .2018-2017، لغى االلخصبد، انًشزهت انثبنثت، 1الخصبدٚبث انبٛئت ن -5

 .2018-2017، لغى االلخصبد، انًشزهت االٔنٗ، 2يببدئ االزصبء ن -6

 .2019-2018، لغى االلخصبد، انًشزهت انثبنثت، 1االلخصبد انصُبعٙ ن -7

 .2019-2018، لغى االلخصبد، انًشزهت انثبنثت،  2انغٛبعبث انصُبعٛت، ن -8
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 المناصب االداريت

 .2013-2012ٔ  2009-2007يذٚش انشإٌٔ انًبنٛت فٙ كهٛت االداسة ٔااللخصبد نهًذة 

 كتب الشكز والتقديز

انعششاث يٍ كخب انشكش ٔانخمذٚش يٍ عًبدة كهٛت االداسة ٔااللخصبد ٔانعذٚذ يٍ زبصم عهٗ 

 يٍ سئبعت خبيعت كشبالء. ٔانخمذٚش كخب انشكش

 البحىث المنشىرة

نهًذة  انعشاق فٙ االخًبنٙ انًسهٙ ٔانُبحح انعبيت انًٕاصَت عدض بٍٛ انغببٛت انعاللت حسهٛم -1

1988-2009. 

ًَٕ انُبحح انًسهٙ االخًبنٙ ـ االيبساث زبنت دساعٛت نهًذة دٔس االزخٛبطٛبث انذٔنٛت فٙ  -2

1988-2014. 

دٔس االزخٛبطٛبث انذٔنٛت فٙ اعخمشاس يٛضاٌ انًذفٕعبث ـ اندضائش زبنت دساعٛت نهًذة  -3

1988-2014. 

دٔس االزخٛبطٛبث انذٔنٛت فٙ اعخمشاس انًغخٕٖ انعبو نألععبس ـ انعشاق زبنت دساعٛت نهًذة  -4

1988-2014. 

 اعخخذاو عٛبعت أكثش فعبنٛت فٙ يعبندت انبطبنت ـ اعخٓذاف انبطبنت ًَٕرج يمخشذ.َسٕ  -5

نمٛبط دٔس ععش انصشف فٙ انخضخى ٔانًُٕ  VARاعخخذاو يخدّ االَسذاس انزاحٙ  -6

 .2017ـ1988االلخصبد٘ ـ انعشاق زبنت دساعٛت نهًذة 

انًبنٛت فٙ نمٛبط ٔحسهٛم انخأثٛشاث انُمذٚت ٔ VECMاعخخذاو ًَٕرج حصسٛر انخطأ  -7

 .2017-1988يٛضاٌ انًذفٕعبث ٔانُبحح ـ انعشاق زبنت دساعٛت نهًذة 

حسفٛض االَخبخٛت يذخم نخفعٛم انغٛبعبث انًبنٛت ٔانُمذٚت ـ سؤٚت الخصبدٚت يمخشزت  -8

 (.2022-2018نهبشَبيح انسكٕيٙ انعشالٙ )

نمٛبط ٔحسهٛم انعاللت بٍٛ االعخٛشاداث ٔبعض يإششاث  ARDLاعخخذاو ًَٕرج  -9

 .2017-1988االلخصبد انكهٙ ـ انعشاق زبنت دساعٛت نهًذة 

انٕالٚبث  - فٙ انُبحح انًسهٙ االخًبنٙ انًبنٛتهغٛبعت ن تذُٚبيٛكٛلٛبط ٔحسهٛم انخأثٛشاث ان -10

 2017-1990انًخسذة االيشٚكٛت زبنت دساعٛت نهًذة 

انٕالٚبث  - فٙ انُبحح انًسهٙ االخًبنٙهغٛبعت انُمذٚت ن تذُٚبيٛكٛانخأثٛشاث انلٛبط ٔحسهٛم  -11

 2017-1988انًخسذة االيشٚكٛت زبنت دساعٛت نهًذة 

 (2017-1989)هغٛبعت انًبنٛت فٙ االلخصبد انعشالٙ نهًذة انُغبٛت ننٛت بفعان يسذداث -12

اللخصبد٘ فٙ انعشاق نهًذة لٛبط ٔحسهٛم انعاللت بٍٛ حطٕس انذٍٚ انعبو انذاخهٙ ٔانًُٕ ا -13

1990-2017. 

 

 والندواث المشاركت في المؤتمزاث

انًإحًش انذٔنٙ انعبشش )انعهًٙ انثبنث عشش( حسج شعبس اندبيعبث ٔعٕق انعًم ـ  -1

 .2030انًخطهببث ٔاالزخٛبخبث سؤٚب 



انًإحًش انذٔنٙ انسبد٘ عشش )انعهًٙ انشابع عشش( حسج شعبس دٔس اندبيعبث فٙ اَدبص  -2

 . كهٛت االداسة ٔااللخصبد خبيعت كشبالء. 2022-2018انبشَبيح انسكٕيٙ 

 انًشبسكت فٙ انعذٚذ يٍ انُذٔاث.  -3

 الدراساث العليا

ُٚت االيبو يُبلشت دبهٕو عبنٙ حسج عُٕاٌ حمٛٛى كفبءة االداء االلخصبد٘ نًشٕع يذ -1

. نهطبنب عهٙ زغٍٛ 2017-2016انسغٍٛ )ع( انضساعٛت انعخبت انسغُٛٛت انًمذعت نهًذة 

 ششاد.

اششاف دبهٕو عبنٙ حسج عُٕاٌ حمٛٛى كفبءة االداء االلخصبد٘ نششكت اندٕد نهصُبعبث  -2

. نهطبنب ابشاْٛى دمحم عبذ 2018-2016انكًٛٛبٔٚت انخببعت نهعخبت انعببعٛت انًمذعت نهًذة 

  انسغٍ.

، لغى االعخثًبس ٔدساعبث اندذٖٔ 1حذسٚظ يبدة حمٛٛى انًشبسٚع االلخصبدٚت، ن -3

 .2020-2019االلخصبدٚت، انذبهٕو انعبنٙ، 

 

 


