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 -: ةاآلتیة ــادات العلمیــى الشھــل علـحاص  : ة ـادات الدراسیــالشھ
 . 1984ام ـــداد عــة بغــاد /جامعــواالقتص اإلدارةة ــكلی –وس محاسبة ــبكالوری -1
 . 1991 امـــداد عــة بغــاد /جامعــة اإلدارة واالقتصــكلی  -ارف ــلي ادارة مصاوم عــــدبل -2
 . 1995/ الجامعة المستنصریة اد ــة اإلدارة واالقتصــكلی  -   الأعم أدارةر ــاجستیم -3
 . 1999اد / الجامعة المستنصریة ــة اإلدارة واالقتصــكلی  -    الأعم أدارة هورادكت -4

  

  ـــالأعم أدارة       -ام :ــــــــــاص العـــــاالختص
 مالیة ومصرفیة رةأدا   - ق :ــــــــاص الدقیــــاالختص
 -وراه : ـــدكتال أطروحةعنوان 

 في ظل الصیرفة الشاملة /دراسة میدانیة في عینة من المصارف العراقیة ) األموال أدارة(     
  ةــــالعلمیرة ـــــالخب

 : ــةــآالتیـاالت ـــالمجي ـــة فــسن 27دة ـــلم ةـــعلمیرة ــخب        
ی��د م��ن الم��واد الدراس��یة ف��ي الكلی��ات والمعاھ��د وف��ي الدراس��ات االولی��ة العد درس ف��ي مج��ال الت��دریس -1

  -والمواد التي تم تدریسھا ھي : ) والدكتوراه والدراسات العلیا ( دراسة الماجستیر
 المصارف  أدارة •
 والتحصیل  اإلقراض •
 الحسابات الجاریة والتوفیر  •
 الریاضیات المالیة  •
 یزیة قراءات مالیة ومحاسبیة باللغة االنكل •
 العملیات المصرفیة  •
 . التحویل الخارجي واالعتمادات المستندیة •
 طرق ومناھج البحث العلمي . •
 المؤسسات المالیة. •

داخل وخارج  ماجستیر لةرسا 39ى ـرف علـاش –ا ــات العلیـة الدراسـى طلبـعل افراألشال ـــي مجـف -2
وفـ�ـي ریة ـة المستنص�ــ�اد /الجامعــ�ـواالقتص دارةاإلالتقنیة االداریة / بغداد وفي كلی�ة ـة ـكلیالي ـف العراق

/ جامعة بغداد وفي كلیة االقتصاد وادارة االعمال / الجامع�ة  ـي للدراسات المحاسبیة والمالیـةالمعھـد العال
 . االسالمیة في لبنان

اجس�تیر و رس�ائل ال�دبلوم الع�الي والمن ـد م�ـش العدیـناق -: حـطاریالرسائل واالات ــي مجال مناقشــف -3
ودبل�وم  رـ�ـماجستی ةـل�رسا 80و وراه ـدكت� ةـروح�أط 35ي ـة وھ�ـات العراقیـاطاریح الدكتوراه في الجامع

 . عالي
 شغل المراكز التالیة-في مجال التعاون مع حقل العمل : -4

  2014 – 2009خبیر مستقل في مجلس محافظي سوق العراق لالوراق المالیة من . 

mailto:alemam@yahoo.com
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 لحد االن . 2015ین االسالمي من عضو مجلس ادارة مصرف النھر 
  عضو ھیئة تحریر مجلة االطروحة العلمیة المحكمة. 
 . عضو لجنة التنسیق االكادیمي في رابطة المصارف الخاصة العراقیة 
  االشراف على البحث المعمق للدكتور ك�اظم ن�زار عطی�ة الرك�ابي ف�ي وزارة الخارجی�ة كج�زء م�ن

 . متطلبات الترقیة الى درجة وزیر مفوض
  خبی���ر معتم���د ف���ي الع���راق الختب���ارات المجل���س الع���ام للبن���وك والمؤسس���ات المالی���ة االس���المیة

CIBAFI . الذي مقره في مملكة البحرین 
  24/2/2019عضو في المالك العلمي لمجلة كلیة التراث الجامعة . 

 المشاركة في المؤتمرات العلمیة 
    

  -: يـــرات ھـراق والمؤتمـارج العـوخ لـرات العلمیة داخــن المؤتمـي العدید مـشارك ف
 

 .راق ــالع 1998،1996،1994 لألعوامرات ھیئة التعلیم التقني الرابع والخامس والسادس ــمؤتم )1
  لألعوامة ـــالجامع ونـالمأمــة ـــي كلیــع فــادس والسابــس والسـة الخامــرات العلمیـالمؤتم )2

 . العراق )1999-2000-2001(        
 العــــراق .2001مؤتمر العلمي الثالث لقســم الدراســات االقتصادیــة / بیـت الحكمــة ال )3
 العــراق . 2002المؤتمر العلمي السادس لكلیـــة المنصـور الجامعــة  )4
 االردن . 2002المؤتمر العلمي /كلیــة االقتصــاد والعلــوم االداریـة / جامعة الیرمـوك /  )5
 . راق ــالع 2003ي ــزي العراقـــك المركـي للبنـثاني الـصرفمالمؤتمر ال )6
 االردن  2003المؤتمر العلمي األول كلیة االقتصـاد والعلوم اإلداریة /جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة / )7
 ن االرد 2004 األردنیة ةـالزیتونجامعة ة ـاد والعلوم االداریـة االقتصــالمؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع /كلی )8
 االردن.2004/   األھلیةرش ــة جــ( جامع اإلداریةوم ـاد والعلـة االقتصـالثاني / كلی المؤتمر العلمي )9

 ./ االردن2004ا ـــة فیالدلفیــــة /جامعـــمالیالو اإلداریةوم ــــة العلــــبع /كلیاي السنوي الرالعلمالمؤتمر  )10
 .راق ـــ/ الع2005ي ــم التقنــة التعلیـالعلمي التاسع / ھیئ المؤتمر )11
 .االردن    2006ر العلمي الثاني / كلیة االقتصاد والعلوم االداریة /جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة المؤتم )12
 . 3/2007/ 28 -26 ةـالخاص اإلسراءة ـة /جامعـوالمالی اإلداریةوم ـة العلـر العلمي الثاني /كلیــالمؤتم )13
 راق .ـــالع 2008ات ــــة الشركــي موضوع حوكمــة فــــلنزاھة اــھیئ – األولي ــر العلمــالمؤتم )14
 . 4/2009/ 29-28ن ان االردــعم –ة ــالخاص اإلسراءة ــجامع –ترك ــي المشـر العلمــالمؤتم )15
  3/2011/ 9-8 جامعـــة بغـــــداد –المعھــد العالـــي للدراســات المحاسبیــة والمالیـــة  – األولالمؤتمــر العلمـي  )16
 . 5/2011/  26-25المؤتمــر العلمــي الحـــادي عشــر / كلیــة االدارة واالقتصــــاد / الجامعــة المستنصریـــــــة  )17
 . 3/4/2012-2مؤتمر اتحاد البورصات العربیة في سلطنة عمان من  )18
 . 2012/  4/  18كلیة المأمون الجامعة المؤتمر العلمي الثالث عشر /  )19
 . 12/5/2012لسوق العراق لألوراق المالیة المنعقد في  المؤتمر الثاني )20
 . 15/5/2012-14تصاد / جامعة كربالء المؤتمر العلمي الدولي األول المنعقد في كلیة االدارة واالق )21
 . 26/9/2012-24مؤتمر اتحاد البورصات العربیة واالسالمیة في الشرق االوسط في اسطنبول للفترة من  )22
 . 9/1/2014-8ي النسوي الثاني / وزارة العلوم والتكنلوجیا المؤتمر العلمي الوطن )23
 . 28/1/2014-27المؤتمر الدولي الرابع للبنك المركزي العراقي  )24
 . 6/4/2014-5من مؤتمر كلیة المنصور الجامعة الثالث عشر  )25
 . 17/4/2014-16االردن من  –مؤتمر كلیة االسراء الجامعة / عمان  )26
-3دولة االمارات العربی�ة المتح�دة  –جامعة الشارقة  -مس لضمان جودة التعلیم العالي المؤتمر العربي الدولي الخا )27

5/3/2015 . 
 . 26/4/2015-25المؤتمر العلمي الرابع عشر في كلیة المنصور الجامعة  )28
 . 1/12/2015-30/11الجامعة االسالمیة في لبنان للفترة من  –المؤتمر الدولي الثالث المتعدد االختصاصات  )29
 . 20/1/2016 –وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في العراق  –مر ( ترصین التعلیم العالي في العراق ) مؤت )30
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 –م��ؤتمر اتح��اد المص��ارف العربی��ة ال��دولي الموس��وم ( ت��أثیر التغی��ر المن��اخي عل��ى الص��یرفة والتموی��ل ) ف��ي روم��ا  )31
 . 30/5/2016-29، ایطالیا 

 . 4/2017/ 13-12ن الجودة واالعتماد االكادیمي / جامعة الكوفة المؤتمر الدولي السنوي السادس لضما )32
 IRAQ stock exchange forum / investment prospects andمؤتمر سوق العراق لالوراق المالی�ة  )33

trading technology   9/5/2017-8في لبنان . 
ص���ادیة ومالی���ة ف���ي الع���راق ) م���ؤتمر مرك���ز البی���ان للدراس���ات والتخط���یط بعن���وان ( التخط���یط لرس���م سیاس���ات اقت )34
16/9/2017 . 

  Iraqi banking and investment summitالقمة المصرفیة االستثماریة العراقیة بعنوان عراق المستقبل  )35
2-3/12/2017 . 

الم��ؤتمر الس��نوي الثال��ث للبن��ك المرك��زي العراق��ي ( دور البن��ك المرك��زي العراق��ي ف��ي تحقی��ق االس��تقرار الم��الي  )36
  10/12/2017-9واالقتصادي 

بالتع�اون م�ع جامع�ة  AMEPPAالمؤتمر العالمي السادس لمعھد االدارة والسیاس�ات العام�ة ف�ي الش�رق االوس�ط  )37
   18/12/2017-17الكویت بعنوان ( االدارة والسیاسات العامة في الشرق االوسط ) 

ص�ة العراقی�ة برعای�ة البن�ك مؤتمر ( ملتق�ى المص�ارف االس�المیة ف�ي الع�راق ) ال�ذي اقامت�ھ رابط�ة المص�ارف الخا )38
 المركزي العراقي بالورقة الموسومة ( الشمول المالي في المصارف االسالمیة ) 

27/1/2018. 
مؤتمر ( القیادة الرش�یدة واالص�الح االقتص�ادي ) ال�ذي اق�یم م�ن قب�ل وزارة التعل�یم الع�الي والبح�ث العلم�ي بالبح�ث  )39

ر في بناء ثقافة الحوكم�ة الرش�یدة ) م�ع د.اس�عد ك�اظم ن�ایف ، د.ش�ذى الدارة التغیی ADKARالموسوم ( استخدام نموذج 
 عبد الحسین جبر .

الذي اقیم في الجامعة اللبنانی�ة الدولی�ة  IACQA2018المؤتمر العربي الدولي الثامن لضمان جودة التعلیم العالي  )40
LIU امع�ات العراقی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر اعض�اء في لبنان بالبحث الموسوم ( متطلبات تحسین جودة العملیة التعلیمیة في الج

  13/4/2018-11 الھیئة التدریسیة في الكلیة التقنیة االداریة / بغداد )
الم���ؤتمر العلم���ي الطالب���ي الث���امن تح���ت ش���عار ( البح���ث العلم���ي للطلب���ة انطالق���ة نح���و بن���اء االقتص���اد العراق���ي )  )41
10/5/2018  

) ف�ي كلی�ة البریم�ي  BUC 4th International conference ICEE CR-2018الم�ؤتمر ال�دولي الراب�ع (  )42
( ت�أثیر االزم�ة المالی�ة عل�ى تموی�ل المش�اریع الص�غیرة والریادی�ة / دراس�ة حال�ة الجامعة / سلطنة عمان بالبح�ث الموس�وم 

 العراق ) .
بنانی�ة الذي اقیم في رحاب الجامع�ة الل  IACQA2019المؤتمر العربي الدولي التاسع لضمان جودة التعلیم العالي  )43

 . 11/4/2019-9للفترة  LINالدولیة 
  5/5/2019المؤتمر العلمي الطالبي التاسع تحت شعار ( مشاریع بحوث تخرج الطلبة خطوة لولوج سوق العمل )  )44

 
 المشاركة في الندوات والحلقات النقاشیة 

 

  :ي ـــــة وھــات النقاشیــدوات والحلقــن النــدد مــي عــارك فـــــش
 
ل ـ�ـن قبـة م�ـة والمقام�ـ�ـة /رؤی�ا مستقبلیــل العولمـي ظـار العربیة فـي االقطـة فــة المصرفیــل الصناعــة (مستقبدوـــن -1

 . 30/2000 -28العراق للفترة  –ي العربیة ــث العلمــس البحــاد مجالــاتح
ة ـة التقنی��ـ��ـكلیالل ـ��ـن قبـام��ة م��ات مس��تقبلیة ) والمقـ��ـن��وان (الخ��دمات المالی��ة والمص��رفیة /طموحعة بـ��ـة نقاشیـ��ـحلق -2

 .راق ــ،الع2001 اإلداریة
قب�ل ن ـ�ـم ـةالمقام�ي العالم العربي ) ــم التقني فــة التعلیـیـا وستراتیجــة العلیـوان (القیادات االداریــبعن نقاشیةة ـــحلق -3

 راق .ــالع2001ي /ــم التقنــاد العربي للتعلیـــــاالتح
 . 2009كلـیة بغـداد للعلـوم االقتصـادیة الجامعـة –لضرائـب والمتغیــرات البیئیــة بعـنوان ( أدارة ا ندوة -4
 . 14/12/2011 / سوق العراق لالوراق المالیةالمالیة  لألوراقاالستثمار في سوق العراق  آلیاتندوة حول (  -5
 .9/1/2012/ جامعة النھرین  عمالاأل تقتصادیااحذف االصفار ) في كلیة  –العراقیة  ةة العملندوة حول ( أعادة ھیكل -6
 . 4/5/2012ندوة ( تطویر شركات القطاع المختلط ) في سوق العراق لالوراق المالیة  -7
 . 2013ندوة ( الموازنة االتحادیة وافاق تطویرھا ) في الكلیة التقنیة االداریة / بغداد  -8
 . 24/1/2015الفرص والتحدیات )  –ملتقى الصباح االقتصادي ( البرنامج الحكومي  -9

الص��یرفة االلكترونی��ة وتقی��یم اداء المص��ارف ) ف��ي المعھ��د الع��الي  –حوكم��ة المص��ارف  –ن��دوة ( االب��داع المص��رفي  -10
 . 21/5/2015للدراسات المحاسبیة والمالیة / جامعة بغداد 

 . 15/9/2015ندوة ( نحو اجراءات محفزة للقطاع الخاص دعما لالصالحات االقتصادیة في العراق ) بیت الحكمة  -11
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الن��دوة االقتص��ادیة الموس��ومة ( مرتك��زات االقتص��اد العراق��ي وتحدیات��ھ ) الت��ي اقیم��ت م��ن قب��ل وزارة التعل��یم الع��الي  -12
 . 16/12/2015والبحث العلمي 

ن��دوة ( تعظ��یم االی��رادات الض��ریبیة ل��دعم االتف��اق الحك��ومي ) ف��ي المعھ��د الع��الي للدراس��ات المحاس��بیة والمالی��ة ف��ي  -13
14/1/2016 . 

ة ( نح��و اج��راءات عملی��ة ف��ي مج��ال الض��ریبة للمس��اھمة ف��ي الخ��روج م��ن االزم��ة المالی��ة ) ف��ي بی��ت الحكم��ة ن��دو -14
29/2/2016. 

 . 19/7/2016ندوة ( عالقة العراق مع المؤسسات االقتصادیة الدولیة ) في بیت الحكمة  -15
 . 26/9/2016ندوة ( الدور التنموي للبنك المركزي العراقي ) في بیت الحكمة  -16
  29/11/2016( النظام المالي والمصرفي في العراق .. الفرص والتحدیات ) في بیت الحكمة  ندوة -17
ن��دوة ( متطلب��ات االص��الح الم��الي والنق��دي ف��ي الع��راق ف��ي ظ��ل توجھ��ات ص��ندوق النق��د ال��دولي ) ف��ي المعھ��د الع��الي  -18

 . 12/10/2017للدراسات المحاسبیة والمالیة 
وره ف�ي ج�ذب االس�تثمار ب�االوراق المالی�ة ) ف�ي بی�ت الحكم�ة قس�م الدراس�ات ندوة ( سوق رأس المال في الع�راق ود -19

 . 22/10/2017االقتصادیة 
) ف�ي مجل�س االعم�ال ال�وطني العراق�ي  2018ندوة حواریة ( تصورات عن اوضاع العراق المالیة واالقتصادیة لع�ام  -20

 . 28/10/2017والمعھد العراقي لالصالح االقتصادي 
ن ب��ین الجامع��ات والھیئ��ات المھنی��ة وانعكاس��ھ عل��ى تط��ور مھن��ة المحاس��بة والت��دقیق ) ف��ي كلی��ة ن��دوة ( اف��اق التع��او -21

  13/12/2017االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصریة 
ندوة ( دور المصارف العامة في تحقیق التنمیة االقتصادیة ) التي اقیمت من قبل المعھد العراقي لالصالح االقتصادي  -22

3/2/2018  
( دور الت��دقیق والمع��اییر الدولی��ة ف��ي ج��ودة المعلوم��ات المحاس��بیة ) الت��ي اقامھ��ا المعھ��د الع��الي للدراس��ات ن��دوة  -23

  13/2/2018المحاسبیة والمالیة 
ندوة ( تطبیق معاییر الجودة في مختلف قطاعات االعمال ) الذي اقیم من قبل قسم تقنی�ات الج�ودة الش�املة ف�ي الكلی�ة  -24

  15/2/2018د التقنیة االداریة / بغدا
مھ�دي الع�الق االم�ین ندوة ( مؤتمر الكویت والدور المتوقع من االستثمار واعادة االعمار ) مقدم�ة م�ن قب�ل ال�دكتور  -25

  24/2/2018العام لمجلس الوزراء في معھد التقدم للسیاسات االنمائیة 
س�ات االقتص�ادیة ف�ي بی�ت الحكم�ة ندوة ( البنك المركزي العراق�ي والش�مول الم�الي ) الت�ي اقیم�ت م�ن قب�ل قس�م الدرا -26

26/2/2018  
ندوة ( نحو حاكمیة فكریة متواسقة لتحقیق االس�تدامة االقتص�ادیة ) اقیم�ت م�ن قب�ل كلی�ة االدارة واالقتص�اد / جامع�ة  -27

  28/2/2018اوروك 
مص�ارف ندوة ( دور الجھاز المصرفي ف�ي تموی�ل المش�اریع االقتص�ادیة ف�ي الع�راق ) اقیم�ت م�ن قب�ل قس�م تقنی�ات ال -28

  13/3/2018بغداد   –والتمویل / الكلیة التقنیة االداریة 
) الت��ي اقیم��ت م��ن قب��ل دائ��رة السیاس��ات  2040ن��دوة ( المس��ارات المس��تقبلیة لنم��و االقتص��اد العراق��ي نح��و ع��ام  -29

  28/3/2018االقتصادیة / وزارة التخطیط والتي اقیمت في مقر الوزارة 
ل من الموازنة التقلیدیة لمواجھة تحدیات االقتصاد العراق�ي ) الت�ي اقامتھ�ا كلی�ة ندوة ( نحو استراتیجیة وطنیة للتحو -30

  21/4/2018جامعة اوروك  –االدارة واالقتصاد 
 والمالیة للحكومة العراقیة القادمة ) اقامتھا منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقیة .ندوة ( التحدیات االقتصادیة  -31
  1/5/2018) التي اقامھا المعھد العراقي لالصالح االقتصادي ندوة ( تحدیات قطاع التأمین  -32
حض���ور الن���دوة الموس���ومة ( دور االجھ���زة الرقابی���ة ف���ي الح���د م���ن الفس���اد االداري ) ف���ي معھ���د االدارة الرص���افة  -33

3/1/2019  
یة حض��ور الن��دوة العلمی��ة ( تج��ارب اقتص��ادیة ناجح��ة ) الت��ي اقیم��ت ف��ي بی��ت الحكم��ة / قس��م الدراس��ات االقتص��اد -34

2/2/2019 . 
كلی�ة االدارة واالقتص�اد الجامع�ة  –المشاركة ف�ي الن�دوة العلمی�ة الثانی�ة الت�ي اقامھ�ا قس�م العل�وم المالی�ة والمص�رفیة  -35

 . 26/2/2019المستنصریة تحت عنوان ( االداء المصرفي العراقي ... الواقع والطموح ) 
بغ�داد بعن�وان ( العم�الت  –االداری�ة / الكلی�ة التقنی�ة في قسم المصارف والتمویل حضور حلقة نقاشیة  -36

 . 28/2/2019الرقمیة ) یوم 
   التدریب والتطویر

 
ؤسس�ات التدریبی�ة والمھنی�ة مساھم في القاء المحاضرات التدربییة لتدریب وتطویر القیادات االداریة الوسطى ف�ي ع�دد م�ن ال

  -ھي :والوزارات في المحاور االداریة والمالیة والمصرفي و
 

 .القاء محاضرات تدریبیة في معھد التدریب المھني / وزارة الصناعة  -1
 . /مصرف الشرق االوسط صرفیة  مالقاء محاضرات تدریبیة في معھد الدراسات ال -2
 . / البنك المركزي العراقيةمركز الدراسات  المصرفی القاء محاضرات تدریبیة في -3
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 .تمر /وزارة النفط القاء محاضرات تدریبیة/ مركز التعلیم المس -4
 لیة .وزارة الما –القاء محاضرات تدریبیة / مركز التدریب المالي والمحاسبي  -5
  .بغداد–الكلیة التقنیة االداریة –مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة ء محاضرات تدریبیة/القا -6
طویر في مجال الجودة الشاملة القاء محاضرة علمیة في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة ضمن سلسلة المحاضرات الت -7

 . 24/5/2016والتطویر المؤسسي لمنتسبي الوزارة 
-10القاء محاضرات تدریبیة في البنك المركزي العراقي لدورة ( المصطلحات المالیة والمصرفیة باللغة االنكلیزیة للم�دة  -8

14/2/2019 . 
 

 المراكز الوظیفیة التي شغلھا 
     

  -لیة :شغل المراكز الوظیفیة التا 
ولغای���ة  17/5/2003م التقن���ي م��ن رئ��یس قس��م التقنی���ات المالی��ة والمحاس��بیة /الكلی���ة التقنی��ة االداری���ة /ھئی��ة التعل��ی -1

31/10/2009 . 
 . 17/3/2013لغایة  1/11/2009بغداد من  –معاون عمید شؤون الطلبة / الكلیة التقنیة االداریة  -2
ولغای���ة  18/3/2013التقنی��ة االداری���ة /ھئی��ة التعل��یم التقن���ي م��ن  رئ��یس قس��م التقنی���ات المالی��ة والمحاس��بیة /الكلی���ة -3

4/8/2013 . 
 . 31/8/2015لغایة  5/8/2013بغداد من  –معاون عمید شؤون الطلبة / الكلیة التقنیة االداریة  -4
 . 1/11/2017ولغایة  1/11/2015مدیر مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة في الكلیة التقنیة االداریة / بغداد من  -5
 . 20/8/2018معاون العمید للشؤون العلمیة والدراسات العلیا من  -6

 
 

   انــــــــاللج
    
   -ة :ــــان التالیـــــي اللجــــارك فــــش

 -2000ص�رف مادارة المح�افظ االس�تثماریة ف�ي الید لمناقش�ة امكانی�ة تأس�یس وح�دة ة مش�كلة ف�ي مص�رف الرش�ـــلجن -1
 .العراق 

 . 2004 -2003بنك المركزي العراقي العداد التقریر السنوي للبنك المركزي العراقي ة مشكلة في الـلجن -2
 . 31/10/2009ة ـلغای 27/5/2003ي ـم التقنـة التعلیـ/ ھیئ اإلداریـةة ـة القطاعیـــلجن -3
 . 30/9/2008لغایة  1/10/2006ن ــني مـ/ھئیة التعلیم التقتعضید التألیف والترجمة ة ـــلجن -4
 . 2016لغایة  1/10/2006ن ــم التقني ملتدریس / ھئیة التعلیالصالح لار ـــتیة اخـــلجن -5
 . 2007/ 31/8 -2005/  1/10ن ــیراد / ھئیة التعلیم التقني مـة االستـــلجن -6
 . 2009ة ــؤون االجتماعیـل والشـي وزارة العمـة فــة التشغیل الوطنیـسیاس أعدادة ـــلجن -7
 . 1/11/2010ولغایة  11/2009/ 15لمیة من لجنة اعتراضات الترقیات الع -8
  . لحـد اآلن و 14/11/2013مــن  في الجامعة التقنیة الوسطى لجنـــة اختـبار الصــالح للتدریس -9

 . 31/8/2013لغایة  9/1/2011من لجنة المناھج العلمیة  -10
  . 29/2/2012لجنة تقویم المحتوى العلمي للمكتبة االفتراضیة في  -11
 . 31/8/2015الى  1/11/2012مركزیة بالتعلیم التقني من لجنة التوعیة ال -12
 . 2016لغایة  14/4/2013ة التعلیم التقني من لجنة الترقیات العلمیة في ھیأ -13
  1/10/2014التعلیم المھني في  –العلوم المالیة والمصرفیة في الفرع التجاري  قسم لجنة استحداث -14
-28اب��ع المزم��ع عق��ده ف��ي الكلی��ة التقنی��ة االداری��ة / بغ��داد م��ن اللجن��ة التحض��یریة للم��ؤتمر العلم��ي التخصص��ي الر -15

29/11/2018  ,22/1/2018  
  31/1/2018,  2017لسنة  167لجنة ( تدقیق المعامالت المقدمة للترقیة العلمیة ) وفقاً لتعلیمات الترقیة العلمیة رقم  -16
  6/2/2018للترقیات العلمیة في الكلیة ,  لجنة ( استالل الرسائل واالطاریح ) التي یشرف علیھا الباحث المقدمة -17
لجنة ( اعطاء التفسیرات والمعالجات لمعاییر المحاسبة الدولیة والمعاییر الدولی�ة الع�داد التق�اریر المالی�ة ) ف�ي دی�وان  -18

ف���ي  IAS 134   ,IAS40الرقاب���ة المالی���ة االتح���ادي / مجل���س المع���اییر المحاس���بیة والرقابی���ة , للمع���اییر 
26/3/2018  

 . 1/9/2018جنة الدراسات العلیا من ل -19
 . 1/9/2018اللجنة االمتحانیة للدراسات العلیا من  -20
 . 1/9/2018اللجنة االمتحانیة المركزیة للدراسات الصباحیة من  -21
 . 1/9/2018اللجنة االمتحانیة المركزیة للدراسات المسائیة من  -22
 . 1/10/2018لجنة تقییم المبدعین من  -23
  2018/2019ي الكلیة للعام الدراسي لجنة التقییم الذاتي ف -24
  12/3/2019اللجنة المركزیة لمعاییر االعتماد المؤسسي في الكلیة التقنیة االداریة / بغداد  -25
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 لجنة تقییم االعمال االبداعیة في الجامعة التقنیة الوسطى -26
  2020/  2019اللجنة الفرعیة للترشیح لالجازات الدراسیة للعام الدراسي  -27
 یة ترشیح التدریسیین برنامج تطویر المالكات التدریسیة خارج العراق .اللجنة العلم -28
لجنة االمتحان الشامل / الدراسات العلیا لقسم ادارة االعم�ال / كلی�ة االدارة واالقتص�اد / الجامع�ة المستنص�ریة ف�ي ی�وم  -29

5/3/2019 . 
   بــــــالكت

  -ف :ـــــــــلیأام بتـــــــق 
د ــ�ـي معاھــ�ـارف فـالمص� أدارةم ـي قس�ـــ�ي فـ�ـر ) ككتاب منھجـــة والتوفیـات الجاریــحسابوان ( الـــاب بعنــــكت -1

 .ي ـــم التقنـــة التعلیــھیئ –االدارة 
 كتاب بعنوان ( التنمیة المستدامة والصیرفة المستدامة ) , دار نشر نور , المانیا  -2
 

   المنشورة والمقبولة للنشر وثـــــالبح
 

  -: يــیأتا ـي كمــوھ ة وادارة المصارفیــالمال االدارة لــحقي ــــات فــیة والدراســوث العلمــن البحـم دأنجز العدی 
  .1993ة ــاریة العراقیــارف التجــالمص فية ــة النقدیــن السیولــض مــمار الفوائــاستث -1
 . 1994وق الموازیة ـــة والســـالمالی لألوراق(  دادـــلة في سوق بغوالمتدا األسھم أسعارى حركة ــر المضاربة علــاث -2
ل��دى المص��ارف التجاری��ة / بح��ث تطبیق��ي عل��ى عین��ة م��ن المص��ارف التجاری��ة العراقی��ة  وظیف��ة بح��وث التس��ویق أھمی�ة -3

1995 . 
 . 1998المصارف التجاریة / دراسة میدانیة في مصرف الرافدین  أموال أدارةعلى  وأثرهسلوك الودائع  -4
 . 1999ھ االستثماریة في المصارف التجاریة العراقیة / دراسة میدانیة في عینة من المصارف الحكومة تقییم السیاس -5
 . 1998دراسة میدانیة في سوق بغداد االوراق المالیة  / صارف االستثماریة في صناعة سوق االوراق المالیةمدور ال -6
 . 2000بیئة الصناعة المصرفیة  إلىة ــــرد البشریواــالم أدارةي ـة فـة الیابانیــف الستراتیجیــتكیی أمكانیة -7
 . 2001ة ـــداد الال وراق المالیــــي سوق بغــیط االستثمار المؤسسي فـتنش -8
  . 2002ة ـــالمالی األوراقوق ـــي تنشیط ســـا فـــف ودورھیالتغییرات الھیكلیة في الصار -9

 ( المص��ارف / دراس��ة تحلیلی��ة ف��ي مص��رف الراف��دین للفت��رة زی��ز اداءعاث��ر التغی��رات ف��ي الق��وانین والتش��ریعات عل��ى ت -10
1990-2000/ (2001 . 

 2001العق�اري ص�رف مصارف االختصاصیة في مزوالة اعمال الصیرفة التجاریة دراسة تحلیلیة ف�ي المتقییم تجربة ال -11
. 

 ص�ناعيص�رف المي الصارف وتنشیط االستثمار المؤسسي /دراس�ة تحلیلی�ة ف�مدور الصیرفة الشاملة في تعزیز اداء ال -12
2001 . 

 . 2002تطویر القطاع المالي والصرفي العربي /دراسة تحلیلیة  إمكانیاتعلى  وانعكاساتھاالعولمة  -13
 . 2003دراسة تطبیقیة في الصرف الصناعي تقییم اداء المصارف / كشف التدفق النقدي كأحد متطلبات  -14
 . 2004تحلیلیة دراسة  –ه على ادارة المخاطرة األئتمانیة دور الثقافة االئتمانیة في بناء نظم ادارة لمعرفة واثر -15
  . 2004ار الفروع المصرفیة ــى انتشــة علـــالصیرفة االلكترونی أنشطـةوات توزیع ـي قنـر تنامـاث -16
 .2004/ التغییر الحدیثةات یـة وستراتیجـة التقلیدیـة المصرفیـة بین الوساطـدات الثقـات وحـخدم -17
 . 2005ارف /ــن المصـة مــي عینـة  فـــارف /دراسة میدانیــة المصـتلك وربحیـال الممــالم أسرن ـة بیــالعالق -18
 . 2006ادي /ــــیي بناء المصرف الرـــة فـــودة الشاملـــالج أدارةدور  -19
 . 2006ارف ــــالمص أمـــوال أدارةي ــف هالمالي ودور اإلبـــداعمداخل  كأحـــدید ـالتسن -20
ن ـ��ـة لعین��ة مـ��ـة تحلیلیـق المع��اییر الدولی��ة (دراس��ـ��ـة وفـ��ـي المص��ارف العراقیـ��ـة فـ��ـق ض��وابط الحوكمـدى تطبی��ــ��ـم -21

 . 2008 ة)ــة الخاصــارف العراقیــالمص
 . 2009ار المؤسسي ــى االستثمــز علــة بالتركیـــالمالی األزماتال ـــانتق أثارتجنب  إجراءات -22
 . 2010ارف ــــالمص أداءم ــي تقییــف CAMELSم ــوذج التقییــدام نمــاستخ -23
 . 2010ي العراق ــــة الشركات فـــضرورة التشریع القانوني لحوكم -24
 . 2011ة ــــة العراقیـــــللبیئ ـةــــالمالئمـم المؤسسي ــالتحك آلیــات -25
عین�ة م�ن المص�ارف  دراس�ة ف�ي –استعمال انم�وذج عائ�د رأس الم�ال المع�دل بالمخ�اطر ف�ي ادارة المخ�اطر المص�رفیة  -26

 . 2012العراقیة الخاصة 
 2012نموذجا   GRAFTEنظام  –تفعیل انظمة الرقابة المصرفیة وتطویرھا وفق المعاییر الدولیة  -27
 . 2012اطار معرفي وصفي  –االبداع المالي في االسواق المالیة البنك الضامن انموذجا  -28
المص��ارف العراقی��ة ( دراس��ة اس��تطالعیة ألراء عین��ة م��ن  متطلب��ات انم��وذج اختب��ارات التحم��ل وامكانی��ة التطبی��ق ف��ي -29

 . 2013موظفي البنك المركزي العراقي ) 
دراسة تطبیقیة في عینة من المصارف المدرجة  -اثر المحتوى المعلوماتي للتقاریر المالیة المرحلیة في اسعار االسھم  -30

 . 2014في سوق العراق لالوراق المالیة 
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التقنی�ة الجامع�ة  –العربي في بیئة النشر العالمیة من وجھة نظر اعضاء الھیئ�ة التدریس�یة معوقات نشر البحث العلمي  -31
 . 2015الوسطى انموذجا 

دراس�ة اس�تطالعیة تحلیلی�ة ف�ي س�وق الع�راق ل�الوراق  -اثر العوامل السلوكیة للمس�تثمر ف�ي مؤش�رات ت�داول االس�ھم  -32
 .  2015المالیة 

التعلیم لتحقیق الموائمة مع متطلبات سوق العمل الكلیة التقنیة االداریة انموذج�ا اعتماد مدخل المخرجات المستندة الى  -33
2015 .   

دراسة تحلیلیة لنسبة السیولة المثلى في المصارف التجاریة العراقیة / بحث تطبیقي في البنك المركزي العراقي وعین�ھ  -34
 من المصارف التجاریة العراقیة .

دراسة استطالعیة تحلیلیة في عینة م�ن المص�ارف  –نشطة الصیرفة المستدامة قیاس توجھات المصارف نحو تطبیق ا -35
 . 2016العراقیة الخاصة 

السوقیة لالسھم / دراسة تحلیلیة لعینة من الشركات المدرجة في س�وق الع�راق مؤشرات الربحیة وتاثیرھا في االسعار  -36
 .  1/2/2017لالوراق المالیة 

دراسة في عینة من شركات القطاع الصناعي  اً /سھم / اثر یوم في االسبوع انموذجتحلیل الشذوذ في عملیات تداول اال -37
 . 25/2/2017المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة 

  11/3/2018تأثیر تركیبة الھیكل المالي في اسعار اسھم المصارف المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة )  -38
  25/3/2018دراسة تحلیلیة في المصرف الصناعي العراقي  – تأثیر السیولة المصرفیة في االداء -39
  4/4/2018الدارة التغییر في بناء ثقافة الحوكمة الرشیدة  ADKARاستخدام نموذج  -40
  7/4/2018بحث تطبیقي في المصرف الصناعي العراقي  –تأثیر ھیكل رأس المال في االداء المالي  -41
الجامع�ات العراقی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر اعض�اء الھیئ�ة التدریس�یة ف�ي الكلی�ة متطلبات تحسین ج�ودة العملی�ة التعلیمی�ة ف�ي  -42

  11/4/2018التقنیة االداریة / بغداد 
الدارة مخ��اطر الس��یولة /  NSFRونس��بة ص��افي التموی��ل المس��تقر   LCRاس��تعمال مؤش��ري نس��بة تغطی��ة الس��یولة  -43

االنب��ار للعل��وم االقتص��ادیة واالداری��ة مجل��ة جامع��ة  –دراس��ة تطبیقی��ة ف��ي عین��ة م��ن المص��ارف التجاری��ة العراقی��ة 
)21/11/2018  ( 

مجل���ة كلی���ة االدارة واالقتص���اد / الجامع���ة  –اث���ر اعتم���اد الص���یرفة الرش���یقة ف���ي تحس���ین ج���ودة الخدم���ة المص���رفیة  -44
 . 26/3/2019المستنصریة 

 البحثیة  األوراق
 
 .رة ) ــفي ظل القوى المؤث مصرفیة إلستراتیجیةو رؤیا جدیدة ــیة بعنوان ( نحـثحة بـــــورق أعداد -1
ي وزارة المالی�ة ــــ�ـي والمص�رفي فـب المال�ـ�ـز التدریـ�ـي مركـ�ـة فــ�ـة مقامـ�ـة علمیـ�ـورش إل�ىة ـ�ـة بحثیـــ�ـورق أعداد -2

 .2008)  المالیة العالمیة على االقتصاد العراقي األزمة اثأر بعنوان(
 7/2009-18/19رة ـ�ـة للفتـــ�ـوم االقتصادیـ�ـداد للعلـــ�ـة بغــي كلیـة فـة مقامـة علمیـورش إلــىة بحثیة ــــورق أعــداد -3

 ات ) . ـــة الشركــة وحوكمــالضریبی اإلدارةوان ( ـــبعن
  4/5/2019ورقة بعنوان ( المنتجات والخدمات المصرفیة الساندة لسوق العمل ) مقدمة الى ورشة العمل المقامة یوم  -4
 

 ورش العمــــل 
 
 . 2011/  12/  17خ ــــــبتاری 10والقاعدة المحاسبیة  6صرف الخلیج حول القاعدة المحاسبیة ورشة عمل في م -1
 . 3/10/2012-2من  JIZورشة عمل حول تطویر المناھج من قبل منظمة  -2
 . USAID 2013ورشة عمل حول تطویر المناھج من قبل منظمة  -3
( مخرج�ات تعل�م الطلب�ة والتق�ویم ) للفت�رة دة بعنوان دولة االمارات العربیة المتح –في جامعة الشارقة ورشة عمل  -4

3-5/3/2015 . 
اس�ة الذاتی�ة للبرن�امج االك�ادیمي ) ر( الددول�ة االم�ارات العربی�ة المتح�دة بعن�وان  –في جامعة الشارقة ورشة عمل  -5

 . 5/3/2015-3للفترة 
الس��تثمار ف��ي اس��ھم الش��ركات ورش��ة عم��ل بعن��وان ( تنمی��ة االقتص��اد العراق��ي وتحفی��ز القط��اع الخ��اص یب��دأ م��ن ا -6

 .14/3/2015عراق لالوراق المالیة المساھمة ) اقیمت من قبل مجلس محافظي سوق ال
ورشة عم�ل بعن�وان ( البیان�ات المالی�ة ودورھ�ا ف�ي تحدی�د عوائ�د االس�ھم ) اقیم�ت م�ن قب�ل س�وق الع�راق ل�الوراق  -7

 . 12/9/2015المالیة 
د سوق العراق لالوراق المالیة في تنشیط االستثمار التي اقامھا س�وق ورشة عمل ( دور التداول االلكتروني وقواع -8

 . 23/4/2016العراق لالوراق المالیة 
في العراق ) اقیمت من قب�ل المعھ�د العراق�ي لالص�الح  التصدي للبیروقراطیة لتحسین مناخ االستثمارورشة عمل (  -9

)  CIPEالمش���روعات الدولی���ة الخاص���ة ( االقتص���ادي بالتع���اون م���ع اتح���اد رج���ال االعم���ال الع���راقیین ومرك���ز
23/9/2017. 
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ورشة عم�ل ( ض�عف التخط�یط االس�تراتیجي ف�ي الع�راق ) اقیم�ت م�ن قب�ل المعھ�د العراق�ي لالص�الح االقتص�ادي   -10
 .  CIPE  (14/10/2017بالتعاون مع اتحاد رجال االعمال العراقیین ومركز المشروعات الدولیة الخاصة (

 م المواقع االلكترونیة ) في الكلیة التقنیة االداریة / بغداد قسم المعلوماتیة ورشة عمل ( اساسیات تصمی -11
الخاص��ة العراقی��ة ورش��ة عم��ل ( تمك��ین الش��باب / المحط��ة انموذج��اً )ف��ي موق��ع المحط��ة / رابط��ة المص��ارف  -12

3/4/2018  
  Tem.mtu.edu.iq (18/4/2018(   ء عناوین برید الكتروني رسمیة للتدریسیین باعتمادانشا ورشة العمل ( -13
ورشة العمل الخاص�ة ب�االوراق المالی�ة الت�ي اقامتھ�ا ھیئ�ة االوراق المالی�ة وبالتع�اون م�ع ھیئ�ة المستش�ارین ف�ي  -14

 ( الورشة االولى) 3/2/2019مجلس الوزراء 
ورشة العمل الخاص�ة ب�االوراق المالی�ة الت�ي اقامتھ�ا ھیئ�ة االوراق المالی�ة وبالتع�اون م�ع ھیئ�ة المستش�ارین ف�ي  -15

 ( الورشة الثانیة ) 12/2/2019مجلس الوزراء 
ورشة العمل ( استراتیجیة الش�مول الم�الي ) الت�ي اقیم�ت ف�ي الكلی�ة التقنی�ة االداری�ة / بغ�داد بالتنس�یق م�ع البن�ك  -16

 . 28/2/2019المركزي العراقي 
لس ال�وزارء بعن�وان ( ( االوراق المالیة بالتعاون مع ھیئة المستشارین في مجورشة العمل المقامة من قبل ھیئة  -17

  4/3/2019الیات الدعم ) 
الت�ي اقامتھ�ا ش�عبة ض�مان الج�ودة وتق�ویم االداء ف�ي الكلی�ة التقنی�ة ورشة العمل ( مع�اییر االعتم�اد المؤسس�ي )  -18

 . 26/3/2019االداریة / بغداد 
الت�ي  المالی�ة ص�ندوق تمك�ین وس�وق اربی�ل ل�الوراق ورشة عمل رابطة المصارف الخاصة العراقیة بالتعاون مع  -19

 . 4/5/2019اقیمت في اربیل یوم 
 
 
 
 

 مالحظة : جمیع ماتم ذكره موثق رسمیأ. 
 
 
 

 ور ــــالدكت                                                                               
 امین االمام  صالح الدین دمحم                                                                  

 د ـــمساع أستــاذ                                                                         
 / بغــداد  اإلداریةة ـة التقنیـالكلی                                                                


