
                     
                                             القادسيت جامعت     

 (((زاتيتال سيشةال)))
 

 

 الـشـخـصـيـت الـبـيـاوـاث
 

 الجبوري ودان ناصرسوسن كرٌم ه االسم الثالثً واللقب 

 6/2:91/ 32/    العراق / بابل  التولد ومسقط الرأس : 

 254م / الصحٌفه  3::/ السجل  955253مدٌرٌة الجنسٌه العراقٌه/ الطلٌعه /الرقم  لمدنٌة : هوٌة األحوال ا

 

 تالـعـلـمـي ثالمؤهالالتعليم/ 
 

 سىت التخشج الجامعت التخصض الشهادة 

 0223 كشثالء ػهٕو اقزصبدّٚ بكلىسيىس 

 0226 انكٕفّ َظشٚخ َقذّٚ  ػهٕو اقزصبدّٚ/ ماجستيش

 0205 انكٕفّ َظشٚخ َقذّٚ صبدّٚ/ ػهٕو اقز دكتىساة
 

 معلىماث وظيفيت 
 06/5/0227  الذولت دوائش في تعييه أول تاسيخ

 06/5/0227  العالي التعليم في المباششة تاسيخ

 06/5/0227  القادسيت جامعت في المباششة تاسيخ

 

 انًُبصت :

 خالل الفتشة المىصب  ث

 الى مه
 2008 0227  انقبدعٛخ عبيؼخ ٔاقزصبد االداسح نكهٛخ االػالو يذٚشح  .0
 2013 2007   ٔاقزصبد االداسح كهٛخ/  االقزصبد قغى فٙ رذسٚغٛخ  .0

ٔاقزصبد االداسح كهٛخ/  االؽصبء قغى فٙ رذسٚغٛخ  .3  2013 2016 
ٔاقزصبد االداسح كهٛخ/  االقزصبد قغى فٙ رذسٚغٛخ  .4   يغزًش  2016 

 ٔفق ٔاالداسّٚ قزصبدّٚاال نهؼهٕو انقبدعّٛ يغهخ رؾشٚش ْٛئخ ػعٕ  .5

   009 انؼذد رٔ االداس٘ االيش
03/4/0207 

  

0202 

  0202  04/4/0209 سئٛظ قغى االقزصبد / عبيؼخ انقبدعٛخ   .6

00/00/0209 ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔاالقزصبد   .7  يغزًش  
 

 االنقبة انؼهًٛخ :

 تاسيخ الحصىل عليه اللقب العلمي 
 2011\1\18 مذسس

  2015\12\20 أستار مساعذ
0202/ 00/ 02 استار   
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 انًؾبظشاد انذساعٛخ :

 المحاضرات   ت

 االقتصاد قسم/  الثانٌة المرحلة/   لالقتصادٌن الرٌاضٌات مادة   .2

 االحصاء قسم/  االولى المرحلة/  االقتصاد مبادىء مادة   .3

 االقتصاد قسم/  الثالثة المرحلة/  العامة المالٌة مادة   .4

 المحاسبه قسم/  الثانٌه المرحله/  المالً والتشرٌع العامة المالٌة مادة   .5
 مادة اقتصادٌات نقود / المرحلة الثانٌه/ قسم االقتصاد    .6

 / اقتصاد  دكتوراه /   البحث طرق مادة   .7

  اقتصاد/ ماجستٌر/   النقدٌه النظرٌه مادة   .8

 ماجستٌر/ اقتصاداقتصاد رٌاضً /    .9

:.  3132-3133 
 االقتصاد قسم/  الثانٌة المرحلة/   لالقتصادٌن الرٌاضٌات مادة

 ماجستٌر/ اقتصاداقتصاد رٌاضً / 
 

 

 انزشكشاد :

 كتاب الشكر  ت

 نتيجة  51/3/5153/ التاريخ/ 511 العدد/ القادسية جامعة واقتصاد االدارة كمية عميد من شكر كتاب  .1
 العراقي االقتصاد مستقبل) المهسهمة القادسية جامعة تصادواق االدارة كمية االقتصاد قسم ندوة قي المشاركة

 المعاصرة والدولية االقميمية التغيرات ظل في

 5153/ 35/5/ بتاريخ  35513 العدد,   الجامعة رئيس من شكر كتاب  .2
 التخرج بحوث على االشراف فً المبذولة الجهود نتٌجة  الكلٌة عمٌد من وتقدٌر شكر كتاب  .3

 بتارٌخ 229 العدد,  الطاللبً المؤتمر فً االولى  الثاللثة  بالمراكز الفائزة ٌةاالول للدراسات

13/5 /2115  
 من نسخة واهداء الدكتوراه شهادة على حصولً نتٌجة,  الكلٌة عمٌد من شكر كتاب  .4

 2115/ 6/7/  بتارٌخ,  218 العدد,    الكلٌة لمكتبة االطروحة

 لجنة باعمال القٌام نتٌجة القادسٌه جامعة من قتصادوا االداره كلٌة عمٌد من شكر كتاب  .5

   2116 - 2115 الدراسً للعام  التدقٌق

  2117-2116 الدراسً للعام التخرج حفل حضور نتٌجة واقتصاد االداره عمٌد من شكر كتاب  .6

وتقدٌر من عمٌد كلٌة االداره واقتصاد نتٌجة المشاركه فً الندوه العلمٌه لقسم كتاب شكر   .7

 2118/ 23/4فً    767قتصاد     العدد اال
 مناقشة فً المشاركه نتٌجة البصره جامعة/  واقتصاد االداره كلٌة عمٌد منوتقدٌر شكر كتاب  .8

   2118/  6/  21 فً 3517 العدد, ماجستٌر
 المؤتمر فً المشاركه نتٌجة تكرٌت جامعة/  واقتصاد االداره كلٌة عمٌد منوتقدٌر شكر كتاب  .9

  2118/ 28/3 فً 17/ 7/27 العدد,  للكلٌه ثالثال العلمً



3 

 

 كتاب الشكر  ت

 مناقشة فً المشاركه نتٌجة كربالء جامعة/  واقتصاد االداره كلٌة عمٌد منوتقدٌر شكر كتاب  .11

   2118/  9/  4 فً 3266 العدد, دبلوم
 مناقشة فً المشاركه نتٌجة  الكوفه جامعة/  واقتصاد االداره كلٌة عمٌد منوتقدٌر شكر كتاب  .11

   2118/  11/  8 فً 4192 العدد,  وراهدكت
 - 2117 الدراسً للعام التخرج حفل حضور نتٌجة واقتصاد االداره عمٌد من شكر كتاب  .12

 2118/ 12/12 فً  2176 العدد,  2118
 االقتصاد لقسم العلمٌه الندوه فً المشاركه نتٌجة واقتصاد االداره عمٌد من شكر كتاب  .13

  13/12/2118 فً 2211 العدد ,   17/12/2118 فً المقامه
 الدراسً للعام  االمتحانٌة اللجنة باعمال القٌام نتٌجة القادسٌه جامعة  رئٌس شكر كتاب  .14

  17/1/2119 فً 814 العدد 2117-2118
نتٌجة المشاركه فً الحمالت التطوعٌه لقسم االقتصاد  واقتصاد االداره عمٌد من شكر كتاب  .15

  31/1/2119فً  213العدد ,  2119-2118للعام الدراسً 
نتٌجة المشاركه فً الحمالت التطوعٌه لقسم االقتصاد  واقتصاد االداره عمٌد من شكر كتاب  .16

 3/4/2119فً  546, العدد  2119-2118للعام الدراسً 
  2121/ 6/ 6فً  893من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً بموجب العدد  شكر كتاب  .17
 2121/ 1/ 27فً  1212جامعة بموجب العدد من رئٌس ال شكر كتاب  .18
 2121/ 3/ 1فً  432من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً بموجب العدد  شكر كتاب  .19
 2121/ 3/ 9فً  2876من رئٌس الجامعة بموجب العدد  شكر كتاب  .21
 6823من رئٌس مساعد رئٌس الجامعة للشؤون االدارٌة والمالٌة  بموجب العدد  شكر كتاب  .21

 2121/ 6/ 21ً ف
 2121/ 2/ 4فً  741من محافظ البنك المركزي بموجب العدد  شكر كتاب  .22
/ 11/ 21فً  2451من عمٌد كلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد  بموجب العدد  شكر كتاب  .23

2121 
 2121/ 9/ 21فً  16139من االمانة العامة لمجلس الوزراء  بموجب العدد  شكر كتاب  .24
 2121/ 8/ 18فً  1382ن معالً الوزٌر بموجب العدد م شكر كتاب  .25
/ 15فً  4113من عمٌد كلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة الكوفة  بموجب العدد  شكر كتاب  .26

11 /2121 
 2121/ 11/ 27فً  11796من رئٌس جامعة القادسٌة بموجب العدد  شكر كتاب  .27

 

 : والكتب التأليف
 وىع المؤلف ث

0209/  ----يشزش  ----نٛخ انجُٕ  انًشكضٚخ فهغةخ ٔرغبسة اعزقالكزبة /   1  
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 انًإرًشاد انؼهًٛخ  ٔانُذٔاد ٔانًشبسكبد االكبدًٚٛخ 

 اسم المؤتمش او الىذوة  ث
 انًإرًش انؼهًٙ نكهٛخ االداسح ٔاقزصبد /عبيؼخ كشثالء /فٙ 07/ 4/0228.  .0
 اعبعٛخ سكٛضح ٔاالقزصبدٚخ االداسٚخ انؼهٕو" شؼبس رؾذ  انقبدعٛخ عبيؼخ/ ٔاقزصبد االداسح نكهٛخ االٔل انؼهًٙ انًإرًش  .0

0229/  3/ 08-07 ثزبسٚخ"  انؼشاقٙ االقزصبد ثُبء فٙ  

 انًؼشفٙ االقزصبد" ػُٕاٌ رؾذ 0228/  4/ 0 ثزبسٚخ"   انُؼقذح/ انقبدعٛخ عبيؼخ/ االقزصبد نقغى انؼهًٛخ انُذٔح  .3

االقزصبد٘ انُشبغ فٙ ٔدٔسِ  

 االقزصبدٚخ االصبس"  ٌ ػُٕا رؾذ 0229/  4/ 05ثزبسٚخ انُؼقذح/  انقبدعٛخ عبيؼخ/ االقزصبد نقغى هًٛخانؼ انُذٔح  .4

انجٛئٙ نهزهٕس  

 فٙ انزؼهٛى اقزصبدٚبد"  ٌ ػُٕا رؾذ 0202/  4/ 05ثزبسٚخ انُؼقذح/  انقبدعٛخ عبيؼخ/ االقزصبد نقغى انؼهًٛخ انُذٔح  .5

 انؼشاق

 انشقبثخ اعٓضح دٔس"  ػُٕاٌ رؾذ 0229/ 00/3 ثزبسٚخ انًُؼقذح/ انقبدعٛخ عبيؼخ/ انًؾبعجخ نقغى انؼهًٛخ انُذٔح  .6

ٔاالداس٘ انًبنٙ انةغبد يكبفؾخ فٙ انًبنٛخ  

0202/ 04/4 ثزبسٚخ انُؼقذح/انقبدعٛخ عبيؼخ االؽصبء نقغى انؼهًٛخ انُذٔح  .7  

 االقشاظٛخ انغٛبعخ"  ػُٕاٌ رؾذ 0202  ػبو انقبدعٛخ عبيؼخ ٔانًصشفٛخ انًبنٛخ انؼهٕو نقغى انؼهًٛخ انُذٔح  .8

انزًُٛخ فٙ ٔدٔسْب نهًصبسف  

 انزغٛٛش يبثؼذ ػشاق فٙ انزًُٛخ اداسح" ػُٕاٌ رؾذ انقبدعٛخ عبيؼخ/ ٔاقزصبد االداسح نكهٛخ انضبَٙ انؼهًٙ انًإرًش  .9

. 0200/  4/ 08-07 ثزبسٚخ"  انًزبؽخ ٔانةشص انزؾذٚبد  

 االقزصبد٘  االصالػ" ٌ ػُٕا رؾذ 0200/  4/ 6ثزبسٚخ انُؼقذح/  انقبدعٛخ عبيؼخ/ االقزصبد نقغى انؼهًٛخ انُذٔح  .02

".ٔااليبل انزؾذٚبد انؼشاق  فٙ  

 انؼبيخ انًٕاصَخ)  ػُٕاٌ رؾذ 0200/ 07/5 ثزبسٚخ  انًُؼقذح/ انقبدعٛخ عبيؼخ/ انًؾبعجخ نقغى انؼهًٛخ انُذٔح  .00

(.االعزًبػٛخ انزًُٛخ ٔيزطهجبد نهذٔنخ  

 االقزصبد يغزقجم) ػُٕاٌ رؾذ 0203/ 08/4 ثزبسٚخ  انًُؼقذح/ انقبدعٛخ عبيؼخ/  االقزصبد نقغى انؼهًٛخ انُذٔح  .00

   ٔانذٔنٛخ االقهًٛٛخ انزغٛشاد ظم فٙ انؼشاقٙ

/  00 – 02 فٙ انًُؼقذ,  ٔاقزصبد االداسح,  كشثالء نغبيؼخ(  ػشش انؾبد٘ انؼهًٙ,)  انضبيٍ انذٔنٙ انؼهًٙ انًإرًش  .03
( انؼشاق فٙ ٔاالداس٘ ٔانًبنٙ االقزصبد٘ نالصالػ اكبدًٚٛخ سؤ٘ ُٕاٌػ رؾذ,  0206/ 4  

 اعٓبو ػُٕاٌ رؾذ,  ٔاقزصبد االداسح,  كشثالء نغبيؼخ(  ػشش انضبَٙ انؼهًٙ,)  انزبعغ انذٔنٙ انؼهًٙ انًإرًش  .04

, 0207/ 3/  09 – 08 فٙ ٔانًُؼقذ ٔاالداسّٚ ٔانًبنّٛ االقزصبدّٚ انغٕاَت رذػٛى فٙ االػًبل ٔقطبع انغبيؼبد  

 انةغبد يكبفؾخ اعبط االقزصبد٘ االصالػ شؼبس رؾذ,  انؼشاقّٛ االقزصبدٍٚٛ نغًؼٛخ االٔل انغُٕ٘ انؼهًٙ انًإرًش  .05

09/4/0207 انًٕافق, ٔاالداس٘ انًبنٙ  

 ثزبسٚخ,  انًغزذايّ انزًُّٛ فٙ فبػهّ اداح انؼبيّ انًٕاصَّ ػُٕاٌ رؾذ,  انقبدعّٛ عبيؼخ االقزصبد قغى َذٔح  .06

06/4/0208 

يإرًشانؼهًٙ انضبنش  نغبيؼخ ركشٚذ , كهٛخ االدسِ ٔاقزصبد رؾذ شؼبس االعزضًبس ٔانزًٕٚم فٙ يؾبفظخ صالػ انذٍٚ   .07
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 اسم المؤتمش او الىذوة  ث

  3/0208 /  09-08 , فٙافبق انزطٕٚش ٔيؼٕقبد انزُةٛز 

  0208/ 4/ 02ٖ-9انًإرًش انؼهًٙ انذٔنٙ انؼبشش / االداسِ ٔاقزصبد/ عبيؼخ كشثالء /  فٙ   .08

يذخم –انًإرًش انؼهًٙ انذٔنٙ انغُٕ٘ انضبَٙ نغًؼٛخ اداسح االػًبل  رؾذ ػُٕاٌ انزؼهٛى انؼبنٙ انًغزذاو   .09

  0208-5 -02-8اعزٛشارٛغٙ الداسح انغبيؼبد انشصُّٛ  فٙ 

  0208/ اٚهٕل / 02-09يإرًش سفبد انذٔنٙ نالقزصبد ٔاالػًبل / رشكٛب / اعطُجٕل  فٙ   .02

  03/3/0200فٙ  330َٔٛخ فٙ يشكض انشافذٍٚ / ثغذاد ر٘ انؼذد َذٔح َقبشٛخ انكزش  .00

 

 سٔاثػ انًٕاقغ انجؾضٛخ:

 الشابط  المىقع 

Google scholar  
https://scholar.google.com/citations?user=1nPmUHgAAAAJ&hl=ar 
 

Research gate  
https://www.researchgate.net/profile/d_swsn_krym_hwdan_aljbwry 
 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0055-798X 
 

RESEARCHERID  
SCOPUS  

Academia  
Linkedin  

 

 انذٔساد 

 ث
 مكان الذوسة  الذوسة 

0228عبيؼخ انقبدعٛخ /  دٔسح انزأْٛم انزشثٕ٘ 0  
قُٛبد انزؼهًٛٛخ ددٔسح ال 0 0229عبيؼخ انقبدعٛخ /    

0202عبيؼخ انقبدعٛخ /  دٔسح االَزشَذ 3  

0202عبيؼخ انقبدعٛخ /  دٔسح انؾبعجبد انزأْٛهٛخ 4  

5   IC3 دٔسح انؾبعجبد     0200عبيؼخ انقبدعٛخ /   

0200عبيؼخ انقبدعٛخ / Tofl االَكهٛضٚخ انهغخ كةبئخ دٔسح 6  

0204/ عبيؼخ انقبدعٛخ دٔسح قٛبدح انؾبعٕة 7  

0206عبيؼخ انقبدعٛخ / دٔسح انزؼهٛى االنكزشَٔٙ   8    
0206 االيشٚكّٛ انًزؾذح انٕالٚبد, سٔ  نزم/ اسكُغبط عبيؼخ دٔسح  رؼهٛى انهغّ االَكهٛضّٚ   9  

0207ّ انؼشثّٛ دٔسح انهغ 10 0207 عبيؼخ انقبدعٛخ /     

 

https://scholar.google.com/citations?user=1nPmUHgAAAAJ&hl=ar
https://www.researchgate.net/profile/d_swsn_krym_hwdan_aljbwry
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انجؾٕس انًُشٕسح:

 

 السىت المجلذ العذد اسم المجلت مفشد/مشتشك اسم البحث ث
سابط 

 البحث

1 
 نزؾقٛق ٔعٛهخ انخصخصخ

" انؼشاق فٙ االقزصبد٘ صالػاال  
 يةشد

 انقبدعٛخ يغهخ

 االداسٚخ نهؼهٕو

 ٔاالقزصبدٚخ
377  0229  

2 
 فٙ طجٛقبرٓبٔر انششكبد ؽٕكًخ

انُبيٛخ انذٔل يٍ ػُٛخ  
 يةشد

 انًإرًش ٔقبئغ

 االٔل انؼهًٙ

 االداسح نكهٛخ

 عبيؼخ-ٔاقزصبد

ّانقبدعٛ  

028 0 2009  

3 

 االقزصبدٚخ انًزغٛشاد اعزغبثخ

 انُقذٚخ انًغبيٛغ فٙ نهزغٛشاد انكهٛخ

انًزقذيخ انذٔل يٍ ػُٛخ فٙ  

يشزش  يغ 

د.ػجذانؾغٍٛ 

 انغبنجٙ

 انقبدعٛخ يغهخ

 االداسٚخ ٕونهؼه

 ٔاالقزصبدٚخ
040  0228  

4 
 ثؼط ػهٗ انُقذ ػشض يقبٚٛظ اصش

 فٙ انكهٛخ االقزصبدٚخ انًزغٛشاد

"انًزقذيخ انذٔل يٍ ػُٛخ  

يشزش  يغ 

د.ػجذانؾغٍٛ 

 انغبنجٙ

 انغش يغهخ

 االداسٚخ نهجؾٕس

 ٔاالقزصبدٚخ
10 0 2008  

5 
 االقزصبدٚخ انًزغٛشاد اعزغبثخ

 انُقذٚخ يٛغانًغب فٙ نهزغٛشاد انكهٛخ

" انُبيٛخ انذٔل يٍ ػُٛخ فٙ  

يشزش  يغ 

د.ػجذانؾغٍٛ 

 انغبنجٙ

 انغش٘ يغهخ

  نهجؾٕس

 االداسٚخ

 ٔاالقزصبدٚخ

1 10 2008  

انجٛئٙ يشكهخ انؼصش" انزهٕس 6  يةشد 

 انؼهٕو يغهخ

 االقزصبدٚخ

 ٔاالداسٚخ

 كهٛخ, ٔانًبنٛخ

 االداسح

 عبيؼخ,ٔاقزصبد

 ثبثم

11  2009  

7 

 اصبسِ ٔاْى ٔانًبنٙ االداس٘ انةغبد

"انؼشاق فٙ االقزصبدٚخ  

 

 يةشد

  انغش٘ يغهخ

 االداسٚخ نهجؾٕس

 ٔاالقزصبدٚخ

انكٕفخ عبيؼخ,  

274  2010  

8 
 فٙ ئقزصبدانغٕق َؾٕ انزؾٕل

-يهؾخ ظشٔسح –  انؼشاق  

 

 يةشد
يغهخ  عبيؼخ 

 كشثالء
  2014  

9 
عذنٛخ انؼالقخ ثٍٛ انزؼهٛى انؼبنٙ 

نؼشاقٔيزطهجبد عٕق انؼًم فٙ ا  

يشزش  يغ 

د.ػجذانؼظٛى 

 انشكش٘

 انقبدعٛخ يغهخ

 االداسٚخ نؼهٕو

 ٔاالقزصبدٚخ
3  2014  
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10 

 انؼًهخ نًضاداد انكًٙ انزؾهٛم

 صشف عؼش ػهٗ ٔاصشْب االعُجٛخ

 – 0223 نهًذح انؼشاقٙ انذُٚبس

كشاَغش ًَبرط ثبعزخذاو  0203  

 يةشد

  انغش٘ يغهخ

 االداسٚخ نهجؾٕس

 ٔاالقزصبدٚخ

كٕفخان عبيؼخ,  

36 13 2015  

11 

اخزجبس انؼالقخ   انزٕاصَٛخ ثٍٛ  

ػغض  انًٕاصَخ  ٔاالؽزٛبغٙ  

انُقذ٘  االعُجٙ  فٙ  انؼشاق  نهًذح 

  -(  ثبعزخذاو 0203 -0223)

 (Johansenًَٕرط )
 

 يةشد
 انقبدعٛخ يغهخ

 االداسٚخ نؼههٕو

 ٔاالقزصبدٚخ
3 17 2015  

12 

 انجُك ئعزقالنٛخ ثٍٛ انؼالقخ

 فٙ انصشف ٔعؼش انًشكض٘

 يغهخ -قٛبعٛخ دساعخ -يصش

 ٔاقزصبدٚخ االداسٚخ نهؼهٕو انقبدعٛخ

0206 انغُخ,   انؼذد,   

 

يشزش  يغ 

د.ػجذانؾغٍٛ 

 انغبنجٙ

 انقبدعٛخ يغهخ

 االداسٚخ نؼههٕو

 ٔاالقزصبدٚخ
5  2016  

13 

  يؼبنغخ فٙ انًشكض٘ انجُك دٔس

  انؼشاقٙ االقزصبد يشبكم ثؼط

 دساعخ( ) 0203-0990,  ) نهًذح

 انقٛبط اعبنٛت ثبعزخذاو رؾهٛهٛخ

(انؾذٚضخ  

 

يشزش  يغ 

د.ػجذانؼظٛى 

 انشكش٘

 انًإرًش ٔقبئغ

,  انؼهًٙ

 االقزصبد

 ياليؼ انؼشاقٙ

 ٔفشص االَٓٛبس

 عبيؼخ  االخزٛبس

 كهٛخ/  انجصشح

 االداسح

  ٔاالقزصبد

/   00-02فٙ

4 /0206.  

 

عذد 

 خاص
 2016  

14 

ARLDاعزخذاو ًَٕرط  س نقٛبط دٔ 

االعزضًبس االعُجٙ انًجبشش فٙ 

رؾقٛق انزًُٛخ االقزصبدٚخ فٙ 

(0203-0223نهًذح) انؼشاق   

يشزش  يغ 

د.ػجذانؼظٛى 

 انشكش٘

)انًإرًش انؼهًٙ 

انؾبد٘ ػشش(  

عبيؼخ كشثالء / 

كهٛخ االداسح 

ٔاالقزصبد  فٙ 

32-30  /3 /
0206 

 1 2016  

15 

 انزكبيم نزؾهٛم عْٕبَغٍ ًَٕرط

 انًؾهٙ برظانُ ثٍٛ انًشزش 

 ٔثؼط انؼشاق فٙ االعًبنٙ

-0223 نهًذِ فّٛ انًإصشِ انؼٕايم

0205 

يشزش  يغ 

د.ػجذانؼظٛى 

 انشكش٘

نهًإرًش انؼهًٙ 

انذٔنٙ انزبعغ 

)انًإرًش انؼهًٙ 

انضبَٙ ػشش(  

عبيؼخ كشثالء / 

كهٛخ االداسح 

ٔاالقزصبد  فٙ 

08-09/3  /
0207 

 

  2017  
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16 

 انصشف عؼش نذٔس كًّٛ دساعّ

 االصالػ رؾقٛق فٙ عُجٙاال

 نهًذِ انؼشاق فٙ االقزصبد٘

0223-0205  

يشزش  يغ 

د.ػجذانؼظٛى 

 انشكش٘

 عًؼٛخ يإرًش

 االقزصبدٍٚٛ

 انًٕافق انؼشاقّٛ

09/4 /0207  

  2017  

17 
 انؼبنٙ انزؼهٛى يخشعبد ثٍٛ انؼالقّ

 ؽزٗ رُجإّٚ دساعخ انؼشاق فٙ ٔانجطبنّ

0232 ػبو  

يشزش  يغ 

د.ػجذانؼظٛى 

٘انشكش  

نهًإرًش انؼهًٙ 

 ؼبشش/انذٔنٙ ان

عبيؼخ كشثالء / 

كهٛخ االداسح 

-9ٔاالقزصبد  فٙ 
02 /4/0208  

 

1255  2018  

18 
 انًجبششٔانًُٕ االعُجٙ االعزضًبس

 انؼشاق ػٍ قٛبعّٛ دساعخ االقزصبد٘

0206-0223 نهًذح  

يشزش  يغ 

د.ػجذانؼظٛى 

 انشكش٘

يغهخ ركشٚذ نهؼهٕو 

االداسٚخ 

 ٔاالقزصبدٚخ
 

  2018 3 خاص

19 
رؾهٛم انةغِٕ  ثٍٛ يخشعبد انزؼهٛى انؼبنٙ 

-0223ٔعٕق انؼًم فٙ انغبيؼّ نهًذح 

0206 

 يةشد

انًإرًش انؼهًٙ 

انذٔنٙ انغُٕ٘ 

انضبَٙ نغًؼٛخ اداسح 

 02-8االػًبل فٙ 
/5 /0208  

قيذ 

 الىشش
 2018  

20 

قٛبط ٔرؾهٛم انؼالقخ انزٕاصَّٛ ثٍٛ 

ًٛخ االعزضًبس االعُجٙ انًجبشش ٔانزُ

االقزصبدٚخ فٙ انؼشاق يٍ خالل ًَبرط 

(0206-0223انزكبيم انًشزش  نهًذح )  

 

 
يإرًش سفبد انذٔنٙ 

 نالقزصبد ٔاالػًبل

قيذ 

 الىشش
 2018  

12 
اصش ثؼط انًإششاد انُقذٚخ فٙ عؼش 

ـ  0992صشف انذُٚبس انؼشاقٙ نهًذح 

0206 

يشزش  يغ قبعى 

 عؼذ صكجبٌ

 –عبيؼخ اْم انجٛذ 

0200كشثالء   
  1212  مىشىس

11 

 

اصش انصذيبد انُقذٚخ ػهٗ انُبرظ انًؾهٙ 

 – 0224االعًبنٙ فٙ انؼشاق نهًذح 

0208 

يشزش  يغ َٕس ػجذ 

 انْٕبة ػجذ انشصاق
 مىشىس يغهخ دَبَٛش

المجلذ 

2 
12العذد  

1212  

 

 
Early warning indicators of the 
banking crises and their GDP in 

Iraq impact on 
Analytical study for the 

period(2003-2016) 

 يةشد

International 
Journal of 

Innovation, 
Creativity and 

Change 

11 
ISSUE 

7 
2020  

 

Analytical study of financial 
markets indicators and their role 

in GDP- Iraq Financial Market 
model . 

ةشدُي  

PalArch s 
Journal of 

Archaeology of 
Egypt 

:Egyptology 

17  2020  

 

The Role of Early Warning 

Indicators of Banking Crises and 

Their Effect on GDP in Iraq ( An 

Analytical Study for the Period 2003 

– 2016 ). 

 يُةشد

International 
Journal of 

Innovation . 
Creativity 

11 7 1212  
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 :انؼهٛب انذساعبد ػهٗ االششاف

بنتاعى انط د   ػُٕاٌ انشعبنخ أ االغشٔؽخ انغُّ   انذساعخ 

   0207 يبعغزٛش  قبعى عؼذ صكجبٌ   .0

َبعٙيشِٔ ػالٔ٘   .0 عٛبعبد رؾشٚش انزغبسح انذٔنٛخ ٔدٔسْب فٙ رةؼٛم  0209 دكزٕساِ  

االعزضًبس االعُجٙ فٙ ثهذاٌ يخزبسح يغ االشبسح 

 نهؼشاق 

ػجذ َٕس ػجذ انْٕبة   .3

 انشصاق

صذيبد انُقذٚخ ٔاصشْب ػهٗ ثؼط انًزغٛشاد ان  2020 يبعغزٛش 

االقزصبدٚخ انكهٛخ فٙ انؼشاق /دساعخ قٛبعٛخ نهًذح 

0224/0208  

يٓذ٘ أيٛش  ؽٍُٛ  .4 انزخطٛػ انزًُٕ٘ االقهًٛٙ اعهٕة يؼبصش نزًُٛخ   2020  يبعغزٛش  

 االقزصبد انؼشاقٙ : دساعخ اعزششافٛخ 

ؾذصخ نهجُك انًشكض٘ انؼشاقٙ ٔاصشْب االدٔاد انًغز 2020 يبعغزٛش  ادٚبٌ عبنى ػهٙ   .5

ػهٗ ثؼط انًزغٛشاد االقزصبدٚخ انكهٛخ نهًذح 

0224-0209  

يإششاد االَزاس انًجكش ثبالصيبد انًصشفٛخ  0200 دكزٕساِ قبعى عؼذ صكجبٌ  .6

 ٔاصشْب ػهٗ ثؼط انًزغٛشاد االقزصبدٚخ 

فؼبنٛخ انخجشح يإششاد انشًٕل انًبنٙ ٔدٔسْب فٙ  0200 يبعغزٛش  ؽغٍٛ يغبػذ عٕاد  .7

0202-0224انزُبفغٛخ نهًصبسف انؼشاقٛخ نهًذح   


