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 انـجـٛـبَـبد انـشـخـصـٛـخ
 يٛبيٙ صالل صبصت انشكش٘ االسى انخالحٙ ٔانهقت 

 ثبثم يضم اإلقبيخ 

 خانـعـهـًـٛ دانًؤْالانتعهٛى/ 
 

 سُخ انتخشد انزبيعخ انتخصص انشٓبدح 

 2006 انقبدسٛخ عهٕو اقتصبدٚخ يبرستٛش

 2016 انكٕفخ عهٕو اقتصبدٚخ دكتٕساح

    
 

 يعهٕيبد ٔظٛفٛخ 
 3/4/2007 تبسٚخ أٔل تعٍٛٛ فٙ دٔائش انذٔنخ 

 2007/ 4/ 5 تبسٚخ انًجبششح فٙ انتعهٛى انعبنٙ 

 2007/ 4/ 5 تبسٚخ انًجبششح فٙ ربيعخ انقبدسٛخ 

 

 االنقبة انعهًٛخ 

 تبسٚخ انضصٕل عهّٛ  انهقت انعهًٙ

2017\10\31 أسخار هساعذ  
 

 االَشطخ انعهًٛخ 

 ٛانقبدسٛخربيعخ  / فٙ كهٛخ اإلداسح ٔاالقتصبد ختذسٚس 

 فٙ انذساسبد انعهٛبُظشٚخ االقتصبدٚخ انززئٛخ ٔاالقتصبد انقٛبسٙ انًسبعذ استبر ان. 

 ٍٛٛععٕ َقبثخ األكبدًٍٚٛٛ انعشاق. 

 فٙ ربيعخ انقبدسٛخ ٔانزبيعبد األخشٖ .ٔاغبسٚش االقتصبد ُبقشخ انعذٚذ يٍ سسبئم ًانششا  ٔاال 

 . يضكى عهًٙ نهعذٚذ يٍ سسبئم انًبرستٛش ٔاغبسٚش انذكتٕساِ ٔثضٕث انتشقٛخ ٔيعبيالد انتشقٛخ 
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  اقخصاد رياضي 5
  اقخصاد قياسي  6
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 انتشكشاد 

 كتبة انشكش  د

 7007 شكر وتقجير من عميج كمية واالقتراد /جامعة القادسية في 1

 .7008القادسية في سنة  شكر وتقجير من عميج كمية واالقتراد /جامعة 2

 . 7022شكر وتقجير من عميج كمية االدارة واالقتراد/جامعة القادسية في سنة 3

 7027شكر وتقجير من عميج كمية االدارة واالقتراد/جامعة القادسية في سنة 4
 .7022شكر وتقجير من رئيس جامعة القادسية في سنة  5

 .7024 /8/4في 6022العجد   ذيشكر وتقجير من رئيس جامعة القادسية  6

 .7024 /28/6في  9847ذي العجد شكر وتقجير من رئيس جامعة القادسية 7

في  2729شكر وتقجير من عميج كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة الكهفة ذي العجد  8
27/5/7026. 

ي ف 7227شكر وتقجير من عميج كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية ذي العجد  9
75/27/7026. 

 .74/2/7027في  2292شكر وتقجير من رئيس جامعة القادسية ذي العجد  10

 .74/27/7027في  11589شكر وتقجير من رئيس جامعة القادسية ذي العجد  11
 7070في عام  2شكر وتقجير من وزير التعميم العالي والبحث العممي عجد 12
 7070في عام  2عجدشكر وتقجير من رئيس جامعة القادسية   13
 7070في عام  4شكر وتقجير من عميج الكمية  عجد 
 7072في عام  7شكر وتقجير من وزير التعميم العالي والبحث العممي عجد 
 7072في عام  2شكر وتقجير من رئيس جامعة القادسية  عجد 
 7072في عام  2شكر وتقجير من عميج الكمية  عجد 

 

 

 انًؤتًشاد انعهًٛخ  ٔانُذٔاد ٔانًشبسكبد االكبدًٚٛخ 

 اسى انًؤتًش أ انُذٔح د

 . 7007نجوة قدم االقتراد المنعقجة في كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية عام  1

تحت عنهان"  7008نجوة قدم االقتراد المنعقجة في كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية  2
 ".شذاط االقترادياالقتراد السعرفي ودوره في ال
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 اسى انًؤتًش أ انُذٔح د

دور " 7008نجوة قدم المحاسبة المنعقجة في كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية في  3
 ". الزرائب في تذجيع واستقطاب االستثسارات األجشبية

العلهم اإلدارية تحت عنهان "  7009المؤتمر العممي األول لكمية اإلدارة واالقتراد  4
 ية في بشاء االقتراد العراقي  ". واالقترادية ركيزة أساس

تحت  7009نجوة قدم االقتراد المنعقجة في كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية في  5
 ". اآلثار االقترادية للتلهث البيئيعنهان"

تحت  7009نجوة قدم المحاسبة المنعقجة في كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية في  6
 ".أجهزة الرقابة السالية في مكافحة الفداد السالي واإلداري دور عنهان " 

تحت  7020نجوة قدم االقتراد المنعقجة في كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية في  7
 ". اقتراديات التعليم في العراق" عنهان  

الدياسة "7020في نجوة قدم المحاسبة المنعقجة في كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية  8
 ". الزريبية في العراق ودورها في تسهيل السهازنة العامة للدولة

نجوة قدم الجراسات المالية والمررفية  المنعقجة في كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية  9
 .الدياسة االقراضية للسرارف ودورها في التشسية" "تحت عنهان  7020في 

تحت  7022المنعقجة في كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية في  نجوة قدم االقتراد 10
 ". اإلصالح االقترادي في العراق التحديات واآلمالعنهان  " 

إدارة التشسية في عراق تحت عنهان "  7022المؤتمر العممي الثاني لكمية  اإلدارة واالقتراد  11
 ما بعد التغيير..التحديات والفرص الستاحة " .

  7027نجوة قدم االقتراد المنعقجة في كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية في  12
 7022نجوة قدم االقتراد المنعقجة في كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة القادسية في  13

. 
المؤتمر العممي الثالث لكمية االدارة واالقتراد /جامعة القادسية المنعقج في الفترة   14

 ..تحت عنهان " التعميم العالي وتحجيات سهق العمل" 74/4/7024 -72

نجوة قدم االقتراد المنعقجة في كمية االدارة واالقتراد /جامعة القادسية في  15
7/5/4102. 

نجوة قدم االحراء المنعقجة في كمية االدارة واالقتراد /جامعة القادسية في  16
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 اسى انًؤتًش أ انُذٔح د

42/2/4102 

قجة في كمية االدارة واالقتراد /جامعة القادسية في نجوة قدم االقتراد المنع 17
 تحت عشهان العجز في السهازنة العامة. 7/2/4107

نجوة قدم االقتراد المنعقجة في كمية االدارة واالقتراد /جامعة القادسية في  18
 قطاع الكهرباء. ةتحت عشهان خرخر 01/5/4107

أربيل بالتعاون مع جمعية إدارة االعمال العممية –المؤتمر العممي الجولي األول لجامعة كهيه  19
 .4/5/7027-7العراقية المنعقج في 

تشهيع مرادر التسهيل ركيزة جامعة التنمية البذرية في الدميمانية تحت شعار) مؤتمر 20
 7028( للتشسية السدتدامة

 7028( الجامعة وسهق العسل) تحت شعارمؤتمر جامعة كربالء  21
)السالية اإلسالمية والتسكين االقترادي  تحت شعار الزيتهنة _تهنس مؤتمر جامعة 22

 7028( نحه مقاربة مبتكرة للتشسية ومعالجة الفقر والبطالة
تركيا تحت –جامعة أالنيا كيكهبات -المؤتمر العممي الجولي األول لمعمهم اإلندانية 23

 7028( نظرة نحه السدتقبلشعار)
 7028ماليزيا  –دارة والتخطيط المؤتمر الجولي األول لإل 24
  7072و  7070نجوة و ورشة ومؤتمر الكتروني في عامي  700اكثر من  25

 

 سٔاثػ انًٕاقع انجضخٛخ 

 انشاثػ  انًٕقع 

Google scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=B5ibyJYAAAAJ&view  

Research gate https://www.researchgate.net/profile/Maiami_Salal2?  

ORCID https://orcid.org/my-orcid  

RESEARCHERID  http://www.researcherid.com/rid/B-4576-2018   

SCOPUS https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=&origin=sbrowse  

Academia https://independent.academia.edu/maiamisalal  

Linkedin https://www.linkedin.com/feed/  

Publons  https://www.webofscience.com/wos/author/record/941212  
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 انذٔساد 

 د
 يكبٌ انذٔسح  انذٔسح 

يدورة الخأهيل الخربو -1 1 هركز حطوير الخذريس 2008جاهعت القادسيت    
  2008واالنخرنج الحاسبت ادسيت هركزالقجاهعت  دورة الحاسباث 2
2009 هركز حطوير الخذريس جاهعت القادسيت دورة الخقنياث الخعليويت 3  
2010 هركز الحاسبت واالنخرنج جاهعت القادسيت دورة االنخرنج 4  
2015جاهعت القادسيت كليت علوم الحاسباث والرياضياث    ICDLدورة  5  
2016ت القادسيت جاهع دورة الخعلين االلكخروني 6  
2017جاهعت القادسيت  دورة سالهت اللغت العربيت 7  
2017جاهعت القادسيت  دورة الخأهيل الخربوي لطرائق الخذريس 8  

 

 انجضٕث انًُشٕسح 

 

انًز انعذد اسى انًزهخ  اسى انجضج د

 نذ

 ساثػ انجضج انسُخ 

انفسبد اإلداس٘ ٔانًبنٙ فٙ  -1 1

انعشاق ٔتضذٚبد انتًُٛخ" 

، انًزهذ انخبَٙ. 2008ح،   

 

يزهخ انقبدسٛخ 

نهعهٕو اإلداسٚخ 

 ٔاالقتصبدٚخ

ٔقبئع  

انًؤتًش 

انعهًٙ األٔل 

نكهٛخ اإلداسح 

 ٔاالقتصبد

2 2009  

انتزبسح االنكتشَٔٛخ ٔدٔسْب فٙ  2

 االقتصبد انعشثٙ _ انٕاقع ٔانتضذٚبد

يزهخ كهٛخ اإلداسح 

ٔاالقتصبد 

نهذساسبد 

االقتصبدٚخ 

-خٔاإلداسٚخ ٔانًبنٛ

 ربيعخ ثبثم

2  2010 https://www.iasj.net/ia

sj?func=fulltext&aId=

54027 

سٛبسبد ٔيتطهجبد االصالس االقتصبد٘  3

 فٙ انعشاق

يزهخ انقبدسٛخ 

نهعهٕو اإلداسٚخ 

 ٔاالقتصبدٚخ

ٔقبئع  

انًؤتًش 

انعهًٙ انخبَٙ 

نكهٛخ اإلداسح 

 ٔاالقتصبد

2 2011  

ًستذايخ انعالقخ انًتجبدنخ ثٍٛ انتًُٛخ ان 4

 ٔانجٛئخ

يزهخ انقبدسٛخ 

نهعهٕو اإلداسٚخ 

 ٔاالقتصبدٚخ

ٔقبئع 

انًؤتًش 

انعهًٙ انخبَٙ 

نكهٛخ اإلداسح 

 ٔاالقتصبد

2 2011  

يخشربد انتعهٛى انعبنٙ فٙ انعشاق  5

ٔيذٖ يٕاءيتٓب الصتٛبربد سٕق 

 انعًم.

يزهخ انقبدسٛخ 

نهعهٕو اإلداسٚخ 

 ٔاالقتصبدٚخ

ٔقبئع 

انًؤتًش 

 جانعهًٙ انخبن

نكهٛخ اإلداسح 

 ٔاالقتصبد

1 2014  

انجشيزخ انًبنٛخ كأصذ ثشايذ االصالس  6

 االقتصبد٘ نصُذٔق انُقذ انذٔنٙ 

يزهخ انقبدسٛخ 

نهعهٕو االداسٚخ 

 ٔاالقتصبدٚخ

1 19 2017 https://www.iasj.net/ia

sj?func=fulltext&aId=

121751 

انسٛبسخ انُقذٚخ فٙ انعشاق قٛم ٔثعذ  7

سخ تضهٛهٛخ دسا 2003عبو   

يزهخ انقبدسٛخ 

نهعهٕو االداسٚخ 

 ٔاالقتصبدٚخ

2 19 2017 https://www.researchg

ate.net/publication/331

968247_alsyast_alnqdy

t_fy_alraq_qbl_wbd_a

m_2003_drast_thlylyt 
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قٛبس األحش ٔدسرخ االستزبثخ ثٍٛ  8

االصتٛبغٛبد انذٔنٛخ ٔثعط انًؤششاد 

-2003اق نهًذح )االقتصبدٚخ فٙ انعش

2016)  

يزهخ ربيعخ انًخُٗ 

نهعهٕو اإلداسٚخ 

 ٔاالقتصبدٚخ

1 8 2018 https://www.iasj.net/ia

sj/download/34242cf3e

2f44aff 

9 The Impact of Foreign 

Investment on 

Balance of Payments in Iraq 

International 

Journal of 

Supply Chain 

Management 

6 8 2019 https://ojs.excelingtech

.co.uk/index.php/IJSC

M/article/view/4065 

10 Analysis and Measurement 

of the Impact of Global 

Supply Chain Strategies on 

Economic Reform Programs 

and Poverty in Iraq 

International 

Journal of 

Supply Chain 

Management 

1 9 2020 https://ojs.excelingtech

.co.uk/index.php/IJSC

M/article/view/4414 

11 The Impact of Financial 

Development on Activating 

the Banking Sector in Iraq( 

Econometrics Study) 

International 

Journal of 

Innovation 

2 11 2020 https://www.ijicc.net/in

dex.php/ijicc-

editions/2020/153-vol-

11-iss-2 

 Corona economyاقتصبد كٕسَٔب  13

-ضتًهخ انتذاعٛبد ٔانسُٛبسْٕٚبد انً -  

انًؤتًش انعهًٙ 

انذٔنٙ االفتشاظٙ 

األٔل نزبيعخ 

 انقبدسٛخ 

ٔقبئع 

 انكتشٔتٛخ 

   

فٙ انتأحٛش فٙ انسٛبسخ انُقذٚخ  فبعهٛخ 14

ثعط يؤششاد االستقشاس انًبنٙ فٙ 

:2003انعشاق ثعذ عبو  اسخ قٛبسٛخدس    

 

     

تضهٛم ٔقٛبس انعالقخ ثٍٛ عشض انُقذ  15

ٔيؤششاد االستقشاس انًبنٙ فٙ انعشاق 

(2017-2005نهًذح )  

 

     

16  

 Analysis of the internal 

public debt trend in Iraq for 

the period (2003-2018) 

يزهخ انقبدسٛخ 

نهعهٕو االداسٚخ 

 ٔاالقتصبدٚخ

1 23 2021  

ٛبس ٔتضهٛم احش انذٍٚ انعبو عهٗ انًُٕ ق 17

-2003االقتصبد٘ فٙ انعشاق نهًذح 

2018 

يزهخ انذساسبد 

 انًستذايخ 

2 3 2021  

 


