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 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة االنبار  مكان العمل

 العراق-الرمادي  
 جامعة االنبار–كلية االدارة واالقتصاد –معاون العميد للشوؤن االدارية  الموقع الحالي

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة االنبار،  –عضو الهيئة التدريسية لقسم االقتصاد 

، دراسات الجدوى ، بحوث العمليات ،اقتصاديات والرياضي االقتصاد التطبيقي والقياسيالسياسات النقدية و ، االهتمامات البحثية 
 . التعليم العالي

 لغة االم : العربية  اللغات
 االنكليزية جيدة جدا

 استاذ مساعد اللقب العلمي :
  والمؤهالت الشهادة

 1993-1992كلية االدارة واالقتصاد  –/ جامعة بغداد  بدرجة شرفبكالوريوس اقتصاد 1992-1993
2000  عنوان  2000-1999كلية االدارة واالقتصاد -/جامعة بغداد  تخصص اقتصاد قياسي –ماجستير اقتصاد. /

تقدير وتحليل دالة الطلب على النقود في بلدان مجلس التعاون الخليجي للمدة  رسالة الماجستير :
(1980-1995) 

2012  جامعة بغداد ، عنوان اطروحة –/كلية االدارة واالقتصاد تخصص اقتصاد نقدي وقياسي/  دكتواره اقتصاد 
 قياس وتحليل كفاءة اداء المصارف الخاصة في العراق باستخدام تكنيك تحليل مغلف البياناتالدكتوراه : 

 . 2001-2000محاضر في مديرية تربية محافظة االنبار  للعام   الخبرات العملية
 2001-2000 –فلوجة –جامعة االنبار -محاضر في كلية االدارة واالقتصاد . 
  التدريسية في قسم العلوم المالية والمصرفية / كلية المعارف الجامعة األهلية / االنبار ، للفترة عضو الهيئة

 .2004 -2001من 
 2004 /1/10عضو الهيئة التدريسية في قسم االقتصاد / كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة االنبار . من –

 ولحد االن .
  عضو لجنة تطوير مناهج العلوم االقتصادية واالدارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  2015ولغاية  2013مدير قسم التخطيط والمتابعة في رئاسة جامعة االنبار من . 
  ولحد االن 2015-8-1مدير تحرير مجلة جامعة االنبار منذ 
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  ولغاية االن. 2015جامعة االنبار من عام –عضو لجنة لترقيات العلمية في كلية االدارة االقتصاد 
  ولحد االن . 2016-3-14معاون العميد للشون االدارية منذ 
  2016-3-14عضو مجلس كلية االدارة االقتصاد منذ عام 
  2017عضو لجنة اعداد خطة التنمية االقتصادية لمحافظة االنبار لعام 
  عضو اللجنة التطوعية لالستشارات االستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 البحوث المنشورة :
 

باستخدام برنامج الجداول اإللكترونية )االكسل( ، مجلة كلية  نماذج البرمجة الخطيةصياغة وحل  .1
   2004،السنة الخامسة ، 6المعارف الجامعة ، العدد 

النبار للبحوث اإلنسانية في التنبؤ االقتصادي ، مجلة جامعة ا ARIMAاستخدام نماذج  .2
 . 2005، نيسان    6واالقتصادية ، العدد 

التحليل التطويقي استخدام برنامج االكسل في قياس الكفاءة الفنية للمصارف االسالمية باعتماد طريقة  .3
 ،  2006، سنة  10. المجلة العراقية للعلوم االقتصادية ، العدد للبيانات

4. Khalid S. Khalaf and Ahmed H. Battall " Using Data Envelopment Analysis 
to measure Cost Efficiency With an application on Islamic Banks " Scientific 

Journal of Administrative Development , vol. 4 , 2006. 
:دراسة حالة جامعة االنبار،  قياس اداء الموسسات التعليمية باستخدام نموذج المعلمي )مشترك( .5

 2008مجلة كلية المعارف الجامعة ، العدد  ، 
باستخدام البرمجة التربيعية :مع اشارة خاصة لقطاع المصارف في  المحفظة االستثمارية المثلىتحديد  .6

 .2008،  2سوق العراق لالوراق المالية ، مجلة جامعة االنبار العلوم االقتصادية واالدارية ، العدد 
في تدريس  االنحدار الخطي البسيط ، مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة ، المجلد   المحاكاةاستخدام  .7

 .2008.  3، العدد  2
رية في ظل المخاطرة والالتاكد :دراسة في تقييم المشاريع االستثما تحليل الحساسية)مشترك( استخدام  .8

حالة مشروع القناني الزجاجية المقترح في محافظة االنبار ، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية لجامعة 
 . 54، العدد  15بغداد ، المجلد 

دور السياسة النقدية في تحقيق االستقرار النقدي في العراق خالل فترة االصالح االقتصادي  .9
جامعة االنبار للفترة من -( ، مشاركة في المؤتمر االول لكلية االدارة واالقتصاد 2004-2008)

 . 2009تشرين االول  28-29

)مشترك( العالقة السببية بين االزمة المالية واسعار النفط الخام ، مجلة كلية المعارف الجامعة ،  .10
 2011،  15العدد 

،  مجلة جامعة االنبار للعلوم  لمشروع اسمـنت االنباردراسـة الجدوى االقتصادية )مشترك (  .11
 2011،  6العدد  3االقتصادية واالدارية ،المجلد 

حساب متوسط مدة بقاء الطالب في قسم الرياضيات بكلية  في سالسل ماركوفاستخدام )مشترك(  .12
 4، مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ، المجلد  التربية للعلوم الصرفة / جامعة االنبار

 2011،  7العدد 
، ، مجلة  والمتوسطة في العراق تمويل المشاريع الصغيرةدور المصارف الخاصة في )مشترك(  .13

 . 2011،  7العدد  4جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ، المجلد 
)مشترك (اثر االصالح المصرفي على كفاءة المصارف الخاصة في العراق  ، بحث منشور في  .14

صاد ، الجامعة المستنصرية، خالل الفترة ما وقائع المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية االدارة واالقت
 . 5/2011/ 26-25بين 

، بحث منشور في وقائع المؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة  االثار االقتصادية الكلية للنقود الرقمية .15
 19/4/2011-18واالقتصاد ،جامعة القادسية ، القادسية للمدة 

بين المفهوم ومؤشرات القياس ، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية لجامعة  الكفاءة المصرفية)مشترك( .16
 2012. 66العدد ،  18بغداد المجلد 
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درسات عربية في مجلة )مشترك ( اقتصاديات التعليم االلكتروني :بين المفهمومومئشرات القياس ، .17
 2012،  27العدد التربية وعلم النفس ،

متطلبات تطوير الصناعة المصرفية الخاصة ،مشاركة بحثية المؤتمر العلمي الوطني الثاني لكلية  .18
 . 20/9/2012-19االدارة واالقتصاد الجامعة العراقية ، بغداد للفترة 

الضبط االحصائي لجودة االداء التدريسي من وجهة نظر القيادات االكاديمية :دراسة تطبيقية على  .19
جامعة االنبار ، كتاب وقائع المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعليم العالي ، لجامعة 

 . 4/4/2013-2الزيتونة االردنية ، عمان للمدة 
20.  Total Productivity Growth in the Faculties of Anbar University using 

Malmquist Productivity Index, International Journal of Global Education-
2013 volume 2, issue 3 

21. Evaluating the efficiency of Faculties in Qassim University using Data 
Envelopment analysis,   Journal of Business Administration and Education ,  
2013, Volume 4, issue 2  

، وقائع 2010-1980بين سعر الصرف والتضخم في العراق للمدة  الديناميكيةالعالقة )مشترك (  .22
–، االنبار  24/10/2013-23جامعة االنبار للمدة –المؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة واالقتصاد 

 العراق.
23. Ahmad H. Battall (2014) Measuring the efficiency of quality health services 

in Heet City , paper published in The Fourth International Arab Conference 
on Quality Assurance in Higher Education for 1-3/4/2014. Amman –Jordan .  

تطبيقية في جامعة دراسة : االداء الجامعي)مشترك ( اثر تطوير راس المال البشري على جودة  .24
جامعة الزرقاء االردنية ، بع لضمان جودة التعليم العالي ، ، المؤتمر العربي الدولي الرا االنبار

 4/4/2014-2عمان للمدة 
)مشترك ( دور التطوير المالي في تحفيز النمو االقتصادي : العراق حالة دراسية ، بحث مشارك في  .25

 . 2014نيسان  11-10  مؤتمر جامعة نوزر الدولي الثاني للمدة
، بحث مشارك في  دراسة قياسية: العالقة بين تقلبات سوق الصرف وسوق االوراق المالية في العراق  .26

 . 2014/نيسان 21-20المؤتمر العلمي الدولي االول لجامعة جيهان للفترة 
 

ث مشارك ي تقدير كفاءة المصارف االسالمية  : دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية ، بح .27
-23اعمال المؤتمر الدولي العاشر لالقتصاد والتمويل االسالمي في جامعة حمد بن خليفة، الدوحة 

 .قطر 24/3/2015
منوشر في اعمال ،  تطبيقيةدراسة  :قياساالنتاجيةالكليةللتعليمالعاليفيدولمجلسالتعاونالخليجي .28

 . 4/4/2016-2في عمان االردن للمدة  نعقدمال المؤتمرالعربيالدوليالسادسلضمانجودةالتعليمالعالي
)مشترك (تحديد المحفظة االستثمارية المثلى لسوق دبي المالي في ظل سياسة التنويع ، مجلة جامعة  .29

 .(2016،) 3العدد   24االسالمية للدارسات االقتصادية واالدارية ، المجلد 
ية ميدانية للمؤشرات والمعوقات ، )مشترك ( تقييم واقع البيئة االستثمارية في العراق ،دراسة تحليل .30

 (.2016)(.47العدد )مجلة الدراسات االجتماعية ،  
:دراسة تطبيقية المالية  لألوراق)مشترك (اثر التضخم على عوائد اسهم قطاعات سوق العراق  .31

، ، مجلة جامعة االسالمية للدارسات (2015-2005باستخدام نموذج االبطاء الموزعة للمدة )
 (2017،) 2العدد   25االقتصادية واالدارية ، المجلد 

المشاركات في 
 المؤتمرات

  السلطة /  –جامعة البلقاء التطبيقية  - 4/5/2006-2المؤتمر االول لالقتصاد المعرفي
 االردن .

  الرياض / المملكة العربية  – 6/12/2006-2المؤتمر والمعرض السعودي التقني الرابع
 السعودية .

  29-28جامعة االنبار للفترة من -المؤتمر االقتصادي االول لكلية االدارة واالقتصاد 
 العراق-. االنبار 2009تشرين االول 

http://www.faculty.qu.edu.sa/24574/publication/TOTAL%20PRODUCTIVITY%20GROWTH%20IN%20THE%20FACULTIES%20OF%20ANBAR%20UNIVERSITY%20USING%20MALMQUIST%20PRODUCTIVITY%20INDEX.pdf
http://www.faculty.qu.edu.sa/24574/publication/Evaluating%20the%20Efficiency%20of%20Faculties%20in%20Qassim%20University%20Using%20Data%20Envelopment%20Analysis.pdf


  جامعة كربالء للفترة من  –المؤتمر االقتصادي الدولي الثاني لكلية االدارة واالقتصاد
 اقالعر -كربالء. 11-12/5/2010

  13/3/2011-12للمدة –االنبار –المؤتمر العلمي السابع لكلية المعارف الجامعة . 
  18المؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة واالقتصاد ،جامعة القادسية ، القادسية للمدة-

19/4/2011 
  ، المؤتمر االقتصادي العلمي الحادي عشر لكلية االدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرية

 26/5/2011-25، للمدة  بغداد
  المؤتمر العلمي الوطني الثاني لكلية االدارة واالقتصاد الجامعة العراقية ، بغداد للفترة

19-20/9/2012 , 
  ، المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعليم العالي ، لجامعة الزيتونة االردنية

 4/4/2013-2عمان للمدة 
 تركيا  –مايس في سامسون  21لبيانات المنعقد لجامعة المؤتمر الحادي لتحليل مغلف ا

 . 30/6/2013-26للمدة 
  ، المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليم العالي ، لجامعة الزرقاء االردنية ،

 4/4/2014-2عمان للمدة 
 12th International Conference on Data envelopment analysis  the university of 

Malaya, Malaysia, 14-17 April 2014. 
  23المؤتمر العالمي العاشر لالقتصاد السالمي ، جامعة حمد بن خليفة ، الدوحة-

 .، قطر 24/3/2015
 تطبيقيةدراسة  :قياساالنتاجيةالكليةللتعليمالعاليفيدولمجلسالتعاونالخليجي  ،

-2نعقد في عمان االردن للمدة مال لعاليالمؤتمرالعربيالدوليالسادسلضمانجودةالتعليما
4/4/2016 . 

  تقييم البيئة االستثمارية في العراق من قبل المنظمات الدولية ، بحث مشارك في المؤتمر
 11/4/2016-10للفترة  كربالءجامعة –لكلية االدارة االقتصاد   ثامنالدولي ال

  الية تخطيطةالستراتجية التنمية المستدامة في محافظة االنبار ، بحث مشارك في
 29/3/2017-28جامعة كربالء للفترة –المؤتمر الدولي التاسع  لكلية االدارة االقتصاد 

 
الندوات والدورات 

 التدربية
  في مدرسة  11/10/2011لغاية  5/10/2011دورة تدربية لمهارات اللغة النكليزية االكاديمية للمدة من

 المملكة المتحدة –ليفربول –ليفربول للغة االنكليزية 
  4/10/2011دورة تدربية اكاديمية في التدريب التطوير االكاديمي في جامعة جون مورس ليفربول للمدة 

 يفربول ، المملكة المتحدة .، ل 28/10/2011ولغاية 
  ورشة عملCurrent Development in International Finance   في  28/7/2012-24للمدة

 للتطوير المالي في العراق . USAIDبغداد ، من قبل منظمة 
  ورشة عمل بعنوانIntegrating Entrepreneurship Into Curriculum  28المنعقدة للمدة من-

 للتطوير المالي في العراق . USAIDاد من قبل منظمة في بغد 30/8/2012
  ورشة عمل بعنوانDesigning of a Model Syllabus  في بغداد من قبل منظمة  13/10/2012في

USAID .للتطوير المالي في العراق 
  في  14/4/2012بتاريخ  أجتماع اللجنة التأسيسية لمؤتمر النهوض بواقع القطاع الخاص العراقيحضور

 عهد العراقي لالصالح االقتصادي ،بغدادالم
 المعهد العراقي في  26/5/2012"  2012" الواقع المصرفي الحكومي و الخاص عام  ورشة عملحول

 لالصالح االقتصادي ، بغداد .
  بتاريخ "  2012-2005ورشة عمل حول "تداعيات العملية السياسية على أداء االقتصاد العراقي لالعوام



 معهد العراقي لالصالح االقتصادي ،بغدادالفي  23/6/2012
   15/4/2013في رئاسة جامعة االنبار والتي اقيمت ورشة عمل الخاصة بالترقيات العملية. 
 عة والتي اقيمت في رئاسة جامعة االنبار ورشة عمل الخاصة بمهام واجراءات قسم التخطيط والمتاب

28/10/2013 . 
  جامعة االنبار –، المنعقدة في كلية االدارة واالقتصاد ندوة تداعيات اسعار النفط على االقتصاد العراقي

 2016عام 

  1-17جامعة االنبار عام –ندوة عن المعايير المحاسبية الدوللية المنعقدة في كلية االدارة واالقتصاد-
2017. 

 12-28حرير ، المنعقدة في رئاسة جامعة االنبار ندوة مستقبل االستمثار ففي محافظة االنبار بعد الت-
2016 . 

Macroeconometric Forecasting, course of study offered by the 
InternationalMonetary Fund from 2-2-2017 to 14-4-2017> 

الخبرات المكتسبة 
 والمهارات

  التحليل الكمي واالحصائي باستخدام البرامجEViewsSPSS,  Statgraphics, Excel, Minitab, 
QSB, LINDO 

 . عمل دراسات الجدوى االقتصادية والتحليل االحصائي للقطاع الخاص 

االشراف على طلية 
 الدراسات العليا

  سراب عبد الكريم مطر ، اثر التضخم على عوائد اسهم قطاعات سوق العراق لالوراق المالية :دراسة
 2017جامعة االنبار ، -اقتصاد ، كلية االدارة واالقتصادلة ماجستير رسا (.2015-2005تطبيقية للمدة )

  عثمان العبيدي ، اثر السياسة النقدية المثلى على متغيرات االستقرار المالي في العراق : دراسة قياسية
 جامعة االنبار ، -رة واالقتصاد، كلية االدا، قيد التسجيل اقتصاد رسالة ماجستير  (.2016 2005للمدة )

مناقشة الرسائل 
 العلمية

 بحث مقارن -مهند خليفة عبيد ، قياس الكفاءة النسبية للجامعات العراقية باستخدام اسلوب مغلف البيانات
 . 2015جامعة بغداد -، كلية االدارة واالقتصاد، اطروحة دكتوراه اقتصاد  2015على جامعة االنبار 

  ريسان حاتم كاطع ، دور السياسة النقدية في جذب االستثمار االجنبي المباشر لدول مختارة مع اشارة
 2015جامعة بغداد -، كلية االدارة واالقتصاد، اطروحة دكتوراه اقتصادخاصة الى اقليم كوردستان العراق 

 1992لكلي في العراق للمدة عبد الرزاق ابراهيم ، البيئة المالية واثرها في بعض متغيرات االقتصاد ا-
 . 2015جامعة االنبار ، -كلية االدارة واالقتصاد، اقتصاد رسالة ماجستير ،  2012

  ، كلية االدارة اقتصاد رسالة ماجستير وضاح عايد ، اثر التحرر المالي في النمو االقتصادي ،
 . 2015جامعة االنبار ، -واالقتصاد

 دراسة قياسية  2012-1990ائية للمحاصيل االستراتجية في العراق غصون تلفان ، تقدير حجم الفجوة الغذ
 . 2015جامعة االنبار ، -، كلية االدارة واالقتصاداقتصاد رسالة ماجستير .، 

  شكر حسن محمد ، تحليل اثر ظاهرة االغراق السلعي في انتاج واستهالك الخضروات الرئيسة في اقليم
جامعة -، كلية االدارة واالقتصاداقتصادرسالة ماجستير  .  2013- 2007العراق للمدة  –كوردستان 

 . 2015صالح الدين 
  العراق ،دراسة تطبيقية الراء عينة من –ميديا صالح يابا علي، تحليل ظاهرة الدولرة في اقليم كوردستان

 2016 صالح الدين ،جامعة -، كلية االدارة واالقتصاداقتصاد، رسالة ماجستير  2016المستهلكين لعام 
. 
  العراق / دراسة تطبيقية على –مظفر حمد مصطفى ، تحليل عملية غسيل االموال في اقليم كوردستان

جامعة االنبار ، -، رسالة ماجستير اقتصاد ، كلية االدارة واالقتصاد2016عينة من البنوك العاملة لعام 
2016 . 

  تجارب دول مختارة مع –مصطفى سامي خلف ، صناديق الثروة السيادية واثرها على اقتصادات الدول
 . 2017جامعة االنبار ، -، كلية االدارة واالقتصاد اقتصاد اشارة خاصة للعراق  ،، رسالة ماجستير

  تحليل مغلف سرى عباس جاسم ، قياس الكفاءة االقتصادية لمزارع القمح في محافظة اربيل باستخدام
 . 2017جامعة االنبار ، -الزراعة، رسالة ماجستير ، كلية  2015-2014البيانات للموسم الزراعي 



 ته في تحقيق النمو االقتصادي في العراق للمدة معمر ابراهيم عناد مسار االنفاق العام ومدى مساه
 . 2017وجة ، جامعة الفل-، كلية االدارة واالقتصادرسالة ماجستير اقتصاد ، 2004-2015

 
 
 
 


