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 يىانيد يديُت كربالء انًقدضت -
 1891 -حسيراٌ  -

 
 التحصيل الدراسي

 

  ِشهادة يا بعد اندكخىرا /Friedrich-Alexander University  /Germany (7112.) 

 (.7111)جايعت بغداد / االقخصـاد  شهادة اندكخىراِ في 
  (.7112)جايعت بغداد / شهادة انًـاجطخير في االقخصاد 
  (.7119)جايعت كربالء / شهادة انبكانىريىش في االقخصاد 

 
 

 االلقاب العلمية : 

 (7112)     يدرش يطاعد 
 (7111)               يـدرش 
  (7119)     يطاعد أضخاذ 
                (7118) أضخاذ 

 
 

 االنشطة العلمية واالستشارية

  جايعت كربالء/ حدريطي في كهيت اإلدارة واالقخصاد. 
 اضخاذ انطياضاث انًانيت وانُقديت في اندراضاث انعهيا. 
 باحث في يركس انفراث نهخًُيت واندراضاث االضخراحيجيت. 
 ٍعضى َقابت األكاديًييٍ انعراقيي. 
  بيج انحكًت/ اندراضاث االقخصاديت عضى انفريق االضخشاري نقطى. 
  انًاَيا/ ايرنُغٍ / عضى يركس اندراضاث انعراقيت. 
 عضى شبكت االقخصادييٍ انجايعييٍ انعراقيت االنًاَيت. 
  (.ضابقا)يدير انًكخب االضخشاري في كهيت االدارة واالقخصاد 
  (.ضابقا)ءجايعت كربال/ باحث في يركس اندراضاث االضخراحيجيت 
 (.ضابقا)جهص يحافظت كربالء ًاالضخشاراث االقخصاديت ن عضى نجُت 

  وانعهىو انًانيت االقخصاد اشراف ويُاقشت انعديد يٍ رضائم واطاريح. 
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 البحوث العلمية المنشورة:
 

  .إمكانية استخدام األسواق المالية في التنبؤ بالدورات االقتصادية -1

 (.2007 - جامعة بغداد -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد 
 التحليل الفكري آللية التحول في دور الدولة في النظم االقتصادية المقارنة. -2

 (.2008 -القادسية جامعة  -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد 

 .العالقة التبادلية بين تقلبات سوق األسهم والنشاط االقتصادي في الواليات المتحدة -3

 (.2011 جامعة بغداد -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  األمريكية.

 السياسة النقدية وتحقيق االستقرار النقدي في االقتصاد العراقي. -4

 (.2012 -المستنصرية جامعة ال -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد 
 دور اإلنفاق الحكومي في توليد وإدامة التضخم في العراق. -5

 (.2013 المستنصريةجامعة ال -صاد )مجلة كلية اإلدارة واالقت
 .األسهم في االقتصاد التركي أسواقالصرف على سلوك  أسعاراثر تقلبات  -6

 (.2013 بغدادامعة ج -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد 
 رصد اتجاه العالقة الديناميكية بين أسواق المال واالستقرار االقتصادي في آسيا. -7

 (.2014 -كربالء جامعة   -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  -
 البنك المركزي العراقي : إرىاصات الهيمنة وقضم االستقاللية.  -8

 (.2014 -بابل جامعة  -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  -
 التحول االقتصادي في العراق : الدواعي والمعوقات. -9

 (.2014 -كربالء جامعة   -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 دور التطور المالي في تحفيز النمو االقتصادي )العراق حالة دراسية(-10
 (.2015 -نوروز جامعة  -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 دور السياسة المالية في تحقيق التنمية المستدامة في العراق. -11
 (.2016 -كربالء جامعة   -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 "دراسة في نمط الريع النفطي" هيار أسعار النفط والتعايش مع الصدمةان -22
 (.2016 -االنبار جامعة  -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  -
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 في البلدان الريعية. استخدام منهج الدخل الدائم في تقييم االستدامة المالية -21

 (.2016 -كربالء جامعة   -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد   -

 .تقلبات اسعار النفط ونمط االنفاق الحكومي في االقتصادات الريعية -21

 (.2017 -االنبار جامعة  -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 اتجاىات السياسة المالية في اقتصاد العراق النفطي -15

 (.2017 -كربالء جامعة   -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 في العراق باستخدام نموذج التكامل المشترك.تحليل استدامة المالية العامة  -16

 (.2018 -الكوت جامعة  -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 االقتصاد العراقي وتحديات النمو واالستقرار : رؤية اكاديمية. -17

 (.2018 -بابل جامعة  -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 .في االقتصادات الخليجية يصدمات االيرادات النفطية وأنماط النمو االقتصاد-18
 (.2018 -تكريت جامعة  -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد         

  .ديناميكيات العالقة بين النفقات الحكومية والنمو االقتصادي في العراق-19
 (.2018 -البصرة جامعة  -)مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد         

  .العالقة بين االيرادات والنفقات الحكومية في العراقدور القطاع الخارجي في تحديد -20
 (.2018 -العراقية جامعة ال -كلية اإلدارة واالقتصاد  -دنانير )مجلة          

   (Toda-Yamamoto)باستخدام منهجية االقتصاد العراقيفرضية التزامن المالي في  تحليل-21
 (.2018 -كربالء جامعة   - العراقية للعلوم االداريةمجلة ال)       
 التنويع االقتصادي وقيود الوفرة النفطية. -22

 (.2019 -االمريكية للتنمية والدراسات مجلة ال)       
 .في تحليل استدامة الدين العام في العراق( (NARDLاستخدام منهجية   -23

 (.2019 -البصرة جامعة  -االقتصادي الخليجي )مجلة          
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 :العلمية والدولية المؤتمرات
 ( 2008)ايار  جامعة كربالء العلمي الثالثمؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -2

 "الدوافع االقتصادية الحتالل العراقيف البحث ادلوسوم "
 ( 2009)ايار  جامعة كربالء الدولي األولمؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -2

 "استهداف التضخم في البلدان النامية مع إشارة للعراقفاعلية سياسة " البحث ادلوسوم يف

 (2020)ايار  جامعة كربالء الدولي الثاني مؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد / -1

 "تحليل معوقات وممكنات االستثمار األجنبي المباشر في البلدان الناميةيف البحث ادلوسوم " 
 (2022)نيسان  العلمي الثانيجامعة القادسية ادلؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -1

 ".اآلثار االقتصادية الكلية الستخدام النقود االلكترونية في البلدان النامية" البحث ادلوسوم
 (2021)نيسان  جامعة نوروز الدولي الثانيمؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -5

 ".النفطي الريع إشكالية العالقة بين اإلنفاق الحكومي والتضخم في بلدانيف البحث ادلوسوم "
 (2021)ايار  جامعة كربالء الدولي الخامسمؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -6

 "التحول االقتصادي في العراق : المسوغات والكلفيف البحث ادلوسوم " 
 (2021)نيسان  لثجامعة نوروز الدولي الثامؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -7

 " (في تحفيز النمو االقتصادي )العراق حالة دراسية دور التطور المالييف البحث ادلوسوم "
  (2021)ايار  سادسجامعة كربالء الدولي المؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -8

 في البحث الموسوم " التجارة الخارجية بين األقطار العربية : دراسة في سلبيات الحاضر واستشراف المستقبل.
  (2025 ذار)آ سابعكربالء الدولي ال  جامعةمؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -9

 "دور السياسة المالية في تحقيق التنمية المستدامة في العراق"  يف البحث ادلوسوم        
 ( 2025)نيسان جامعة البصرة العلمي الثامن مؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -20     

 "البلدان الريعية مع إشارة للعراقانهيار أسعار النفط وتداعياتو على " يف البحث ادلوسوم
 (2025اربيل )اب  – الوكالة االمريكية للتنمية الدوليةمؤدتر وكاالت التوظيف يف العراق/-22      

 "كربالءالبطالة وسياسات التشغيل ودور وكاالت التوظيف في محافظة  "  يف البحث ادلوسوم
 ( 2026 نيسان) ثامنكربالء الدولي الجامعة  مؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد / -22      

 "" اصالح النظام الضريبي في العراق : الفرص والتحديات يف البحث ادلوسوم        
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 ( 2026)نيسان  تاسعجامعة البصرة العلمي المؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -21     

 "االنهيار وفرص االختيارالقطاع الزراعي مالمح  اقتصاد بال نفط:" يف البحث ادلوسوم      
 ( 2027)نيسان جامعة التنمية البشرية العلمي الثالث مؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -21     

 "" النفط واتجاه المالية العامة في اقتصاد العراق االتحادييف البحث ادلوسوم      

 (2027)نيسان  الرابعجامعة نوروز الدويل مؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  - 25      

 "أبعاد التأثير وسياسات التغيير السياسة المالية وىيمنة المورد النفطي : يف البحث ادلوسوم "     

 "" جامعة البصرة بالتعاون مع اجلانب االدلاينبعد الصراعات واحلروب  رلتمعات ما مؤدتر- 26       

(.        2027)تشرين الثاين  "والفرص المستقبليةاالقتصاد العراقي : التحديات " يف البحث ادلوسوم
           (2027كانون االول/ ) البنك ادلركزي العراقي الثالثمؤدتر  - 27

 "مسار االستدامة المالية في االقتصاد العراقيتحليل  يف البحث ادلوسوم "
 (2028مؤدتر وزارة التعليم العايل والبحث العلمي )نيسان  -28 
 "االقتصادية الكلية ومالمح االصالح والنهوض االقتصادي في العراقالتحديات  "

 (2028مؤدتر جامعة جيهان / اربيل )حزيران  -29

  "االستدامة المالية وافاق النمو االقتصادي في العراقم "يف البحث ادلوسو  

 (2029دارة واالقتصاد / جامعة االنبار )مؤدتر كلية اال -20
 "واالستقرار المستدام االصالحالعراقي ومقاربات  االقتصاد" 

 (2029دارة واالقتصاد / جامعة االنبار )مؤدتر كلية اال -20
 "واالستقرار المستدام االصالحالعراقي ومقاربات  االقتصاد" 

 (2029دارة واالقتصاد / جامعة االنبار )مؤدتر كلية اال -20
 "واالستقرار المستدام االصالحالعراقي ومقاربات  االقتصاد" 

 (2029) البصرة/ نيساندارة واالقتصاد / جامعة كلية اال مؤدتر -22
 " االستدامة المالية كاطار للنمو االقتصادي المستدام في العراق" 

 



7 

 

 (2029)/ نيسان دارة واالقتصاد / جامعة بابلكلية اال  العلمي الدويل االول / ؤدترادل -22
 النفطي في العراقي "وقيود المورد  االقتصاد" 

 
 الدراسات المقدمة الى المؤسسات الحكومية

 االياَت انعايت نًجهص انىزراء 
 ةمع تحديد االولىيات االستراتيجي (4102-4102)تقييم البروامج الحكىمي 

 (.مشترك. )(4144-4102)للحكىمة القادمة  
   قطى اندراضاث االقخصاديت/ وزارة انًانيت 

 .(مىفرد) المالية العامة في العراقالريع الىفطي وبىية  
 انبُك انًركسي انعراقي 

  الماليةالسياسة الىقدية في العراق بيه تحديات الهيمىة 
 (.مشترك)ومتطلبات التىمية واالستقرار االقتصادي

 االيى انًخحدة وبانخعاوٌ يع يحافظت كربالء. 
 (.مشترك) .اعداد استراتيجية التىمية المستدامة لمحافظة كربالء المقدسة

 
 

 المنشورة في الصحف والمواقع االلكترونية مقاالتال
  .البعد االسرتاتيجي لثورة الغاز الصخري -2
 .اإلقليم على ادلناورة االقتصاديةوقدرة  أنبوب النفط الكردي الرتكي -2
 .ومستقبل ادلوارد ادلائية يف العراقسد أليسو الرتكي  -1
 .العراقتلوث البيئية ونشاط الشركات النفطية يف  -1
 تدىور سعر صرف الدينار العراقي: سوء إدارة أم أزمة مصدرة؟ -5
 .حتديات انضمام العراق دلنظمة التجارة العادلية -6
 .ادلصريف يف العراق ضرورة اسرتاتيجية اإلصالح -7
 .دراسة يف األسباب والتداعيات : وقضم الدينار العراقي 2025موازنة  -8
 .البلدان النفطية والتكيف مع الصدمة -9

 ادلؤسسة النقدية واالستقرار النقدي يف العراق. لتقالاس  -20

 .االقتصاد العراقي وخماطر اذليمنة النفطية -22

 .أسعار النفط وحرب ادلضخات -22

http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/359-2015-05-13-11-07-17
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/359-2015-05-13-11-07-17
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/358-2015-05-12-09-39-57
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/358-2015-05-12-09-39-57
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 .العراق وحتديات اإلصالح والتطويرالقطاع ادلصريف يف  -21

  .فقاعة الدوالر وحتديات استقرار الدينار -21

 .صالح النظام السياسي يف العراقالوجو االقتصادي إل -25

 .مفارقة البطالة يف اقتصاد نفطي -26

 .القطاع اخلاص وحتديات بيئة االعمال -27

 .السوق النفطية والسقوط احلر لألسعار -28

  .التحديات وادلهامسياسات التوظيف يف العراق ...  -29
 .قانون احلرس الوطين : ازمة تشكيل أم دتويل -20
 .االزمة االقتصادية الراىنة واالصالح ادلطلوب -22

 .سياسة احملاور وفقدان ادلناورة السعريةاوبك :  -22

 .االقتصاد العادلي وإرىاصات الركود االقتصادي -21

 .التحول االسرتاتيجي يف سياسة األوبك : اختالط السياسة باالقتصاد -21

 .حتديات السياسة ادلالية يف العراق -25
 .واالستقرار  فاق النموآاالقتصاد العادلي و  -26
 .خطوات االصالح االقتصادي يف العراق : رؤية من اخلارج -27

 .وديناميكيات اسواق النفط اتفاق الدوحة -28
  .ادلسار تصحيح وإمكانية البنك ادلركزي اسرتاتيجية -29
 .النفطيةآفاق النمو طويل االجل يف البلدان  -10
 العامة وسياسات احلكم الرشيد.ادلالية  -12

 .النفط وسراب جتميد االنتاج -12

 آفاق االقتصاد العراقي بعدسات صندوق النقد الدويل  -11

 بعد عامني من االهنيارالبلدان النفطية  -11

 اجلديد ادلعتاد ومسار اسعار النفط -15

 النفط واقتصادات دول رللس التعاون اخلليجي -16

 االستثمار االجنيب وامكانية حتفيز االقتصاد العراقي -17

http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/366-2015-05-19-20-43-13
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8352
http://annabaa.org/arabic/energy/8118
http://annabaa.org/arabic/energy/8730
http://annabaa.org/arabic/energy/8730
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8540
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8540
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8910
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8910
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 اجتماع دول االوبك واجتاه الصدمة القادمة -18

 دة يف العراقىدر االمكانية والتنمية ادلفقو  -19

 مكابح النمو وخماطر الركود االقتصادي -10

 اتفاق االستعداد االئتماين وحوكمة مؤسسات الدولة -12

 ادلوازنة العامة والنمو يف االقتصادات النفطية -12

 الشراكة مع القطاع اخلاص خيار آخر لإلصالح االقتصادي -11

 النفط والدينار وخماطر التضخم الركودي -11

 آفاق االقتصاد العادلي: خماطر االنزالق وسياسات االنطالق -15

 طاع االسكان ودوره يف إنعاش االقتصاد الوطينق -16

 االقتصاد العراقي وسوق النفط ادلضطرب -17

 اصالح االقتصاد النفطي للتكيف مع ىبوط االسعار -18

 دتكني القطاع اخلاص وحتديات مناخ االعمال يف العراق -19

 سياسات تصحيح االسعار ومعضلة النفط الصخري -50

 االقتصاد العادلي يف مشهد متحول -52

 الدبلوماسية النفطية وفرص تعايف األسعار -52

 احنسار التجارة منعطف آخر صوب الركود االقتصادي -51
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