
 

 

 ةـة والعلميـيرة الذاتيـالس
 معلومات عامة  

 
 
 
 
 

 لشهادات الحاصل عليها وتاريخهاا
 الجهة المانحة تاريخها الشهادة 
 جامعة بغداد –كلية اإلدارة واالقتصاد  0211 في األقتصاددكتوراه فلسفة  1
جامعة ال –كلية اإلدارة واالقتصاد  0220 أقتصاديةر علوم ماجستي 0

 المستنصرية
 عناوين الرسائل واالطاريح للشهادات

 الشهادة العنوان 
العالقة بين أسعار الصرف والميزان التجاري في ظل المنهج النقدي  1

 في دول نامية مختارة مع أشارة خاصة للعراق
 أطروحة دكتوراه 

0211 
عر الصرف على بعض المتغيرات األقتصادية مع أثر تخفيض س 0

 التركيز على أنتقال رؤوس األموال في بلدان مختارة
 رسالة ماجستير

0220 
 الخبرة والوظائف العلمية واإلدارية

 تاريخها مكانها الوظيفة 
 كلية األدارة واألقتصاد  تدريسي متفرغ على المالك الدائم  1

 جامعة األنبار
 وحتى اآلن – 0226

 0222 – 0220 المحاسبة رئيس قسم  0
 0212 -022 مقرر قسم األقتصاد 1

 
 
 

 
 

 أياد حماد عبد سدران الدليمي االسم 1

 أستاذ مساعد  المرتبة العلمية 0
 0212 تاريخ الحصول على اللقب 1
 1700 -محافظة االنبار -العراق مكان وتاريخ الميالد 4
 الرمادي -محافظة االنبار -العراق عنوان السكن 0
 227640000101164 رقم الهاتف 6
 ayadaaldulaimi@yahoo.com البريد االلكتروني 

mailto:ayadaaldulaimi@yahoo.com


 

 

 
 

:االهتمامات العلمية الحالية والبحوث قيد االنجاز  
 الموضوع 
 العالقات النقدية الدولية  1
 األقتصادات الدولية وتغيرات األقتصادات العالمية  0
 الدول النامية  العالمية وتأثيراتها على أقتصادات تاألزما 1
 األسواق المالية الدولية واثرها على النمو األقتصادي الدولي 4

 
 القدرات والقابليات اللغوية

 المهارات االنكليزية :اللغة المساعدة 
 جيد القدرة على التحدث 1
 جيد جدا   القدرة على االستيعاب 0
 متوسط القدرة على الكتابة 1
 

 :ورةالمنشوأوراق العمل البحوث 
 المجلة اسم البحث 
 
1 

 0220 -األنبار مجلة جامعة  الزكاة والضريبة ودورها في توزيع الدخل القومي 

 
0 

دور سوق العراق لألوراق المالية في تخفيض نسبة 
 البطالة 

مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية 
 0222 – واإلدارية

مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية  الديون الخارجية للبلدان النامية أسبابها وسبل مجابهتها 1
 0227 –واإلدارية 

أثر تخفيض سعر الصرف على بعض المتغيرات  4
 األقتصادية مع التركيز على أنتقال رؤوس األموال 

_ دارة واالقتصاد المؤتمر الثاني لكلية اإل
 0227_  جامعة االنبار

العالقة بين أسعار الصرف والميزان التجاري في ظل  0
 بلدان مختارةفي المنهج النقدي 

للعلوم االقتصادية  بغدادمجلة جامعة 
 0214 -واإلدارية 

العالقة بين أسعار الصرف والميزان التجاري في ظل  6
 المنهج النقدي في العراق

/ مؤتمر جامعة جيهان الدولي األول 
 0214أربيل 

حديد بعض المؤشرات المالية للتنبؤ بفشل الشركات في ت 0

دراسة تحليلية لسوق العراق لالوراق المالية )االسواق المالية 

 (باستخدام نموذج االنحدار البروتيني

 0210/مجلة جامعة األنبار 

تأثير األسواق المالية على األقتصادات وسبل رفع  

 دراسة تحليلية : كفائتها 

 (وراق المالية أنموذجا  سوق العراق لأل)

 مجلة جامعة جيهان 



 

 

   
اءة شركات التأمين الخاصة العراقية والعاملة فقياس ك 

 في سوق العراق لألوراق المالية
 

تحديد المحفظة االستثمارية المثلى في شركات التأمين  
 العراقية

دراسة تحليلية على شركات التأمين  الخاصة في سوق )
 (ليةالعراق لالوراق الما

 

 

 
 المواد التي درستها ولحد األن  

 لغة التدريس المرحلة أسم المادة 
 العربية واألنكليزية األولى  مبادئ األقتصاد الجزئي والكلي 1
 العربية واألنكليزية األولى مبادى المحاسبة 0
 األنكليزية األولى مراسالت تجارية 1
 العربية الثانية  نقود ومصارف 4
 العربية الثالثة  مالية عامة 0
 العربية الثالثة  (وهو أختصاصي الدقيق )  الدولي األقتصاد 6
 العربية الرابعة النظم األقتصادية  0


