
 

 

 

 السـيرة الذاتيـة والعلميـة     
 معلومات عامة

 
 عبدالرحمن عبيد جمعة االسم 1
 استاذ مساعد المرتبة العلمية 2

 اقتصاد االختصاص العام  
 مالية عامة  االختصاص الدقيق 

 4691 -محافظة االنبار -العراق مكان وتاريخ الميالد 3
 الرمادي -محافظة االنبار -العراق عنوان السكن 4
 009647728942967 رقم الهاتف 5

009647822431729 
 البريد االلكتروني 6

 
abdulrahmanjumaah@gmali.com 

 
 

 الشهادات الحاصل عليها وتاريخها
 
 

 الجهة المانحة تاريخها الشهادة 
دكتوراه فلسفة في العلوم  1

 االقتصادية
 جامعة بغداد –كلية اإلدارة واالقتصاد  2012

بعثة بحثية الى جامعة ايرالنكن  2
 المانيا

2010-
2011 

جامعة  –مركز الدراسات االقتصادية العراقي 
 ايرالنكن المانيا

الجامعة  –كلية اإلدارة واالقتصاد  2005 ماجستير في العلوم االقتصادية 3
 المستنصرية

الجامعة  –كلية اإلدارة واالقتصاد  1995 بكالوريوس علوم اقتصادية 4
 المستنصرية



 

 

 
 
 
 
 

 عناوين الرسائل واالطاريح للشهادات
 

 الشهادة العنوان 
اثر الهيمنة المالية الحكومية على فاعلية السياسة النقدية في تحقيق  1

 االستقرار النقدي
 أطروحة دكتوراه 

2012 
تحديد خطط اإلنتاج المثلى في الشركة العامة لصناعة الزجاج  2

المخاطرة والاليقين باستخدام نموذج والسيراميك في ظل ظروف 
 الموتاد

 رسالة ماجستير
2005 

 
 
 
 
 

 الخبرة والوظائف العلمية واإلدارية
 تاريخها مكانها الوظيفة 

 -كلية اإلدارة واالقتصاد تدريسي على المالك الدائم 1
 جامعة االنبار

 حتى االن-5002

2 
 
 
3 

 -واالقتصادكلية اإلدارة  مقرر قسم اإلدارة العامة 
 جامعة االنبار

2005- 2008 

 -كلية االدارة واالقتصاد معاون العميد للشؤون اإلدارية والمالية 
 جامعة االنبار

20013-2014 

 -كلية االدارة واالقتصاد مقرر الدراسات العليا لقسم االقتصاد 4
 جامعة االنبار

2013 – 2014 

 2007-2006 كلية المعارف الجامعة محاضر غير متفرغ  5
 حصل على لقب مدرس  6

 
 -كلية االدارة واالقتصاد

 جامعة االنبار
2008 

 حصل على لقب استاذ مساعد 7
 

 -كلية االدارة واالقتصاد
 جامعة االنبار

2015 



 

 

 -كلية االدارة واالقتصاد رئيس قسم االقتصاد  8
 جامعة االنبار

 لحد االن – 5042

للعلوم مدير تحرير مجلة جامعة انبار  9
 االقتصادية واالدارية 

 -كلية االدارة واالقتصاد
 جامعة االنبار

2017 -2019 

عضو هيئة تحرير مجلة جامعة انبار  10
 للعلوم االقتصادية واالدارية

 -كلية االدارة واالقتصاد
 جامعة االنبار

 لحد االن – 5046

 
 

 
 

 
 القدرات والقابليات اللغوية

 المهارات االنكليزية: اللغة المساعدة 
 جيد القدرة على التحدث 1
 جيد جدا   القدرة على االستيعاب 2
 متوسط القدرة على الكتابة 3

 
 
 
 

 كتب الشكر
 

 رقم وتاريخ الكتاب الجهة المانحة 
 رئيس جامعة االنبار 1

 
 

2 
 
 
3 

 جامعة االنبار –عميد كلية االدارة واالقتصاد 
 

 

  

4   
5   
6  

 
 



 

 

7   
 
 
 
 
 
 
 
 

 :البحوث وأوراق العمل المنشورة
 المجلة اسم البحث 
 

1 
توزيع حصيلة الزكاة في االقتصاد باستخدام نموذج 

 (  السعودية حالة دراسية)البرمجة الديناميكية 
مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية 

 5002 –واإلدارية 
 

2 
المحفظة االستثمارية الكفوءة في المصارف اإلسالمية 

 مجلس التعاون الخليجي  لدول 
مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية 

 5040 –واإلدارية 
 

3 
مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية  دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع اسمنت االنبار 

 5044 –واإلدارية 
مدخل نظري لمفهومها وأسبابها : الهيمنة المالية  4

 (بحث مستل)وأثارها 
 

جامعة االنبار للعلوم االقتصادية مجلة 
 5045 –واإلدارية 

سياسات تقليص ظاهرة الهيمنة المالية الحكومية  5
 بحث مستل( أطار نظري )

مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية 
 5042 –واإلدارية 

دور التطور المالي في تحفيز النمو االقتصادي  6
 (العراق حالة دراسية)

 5041-دهوك  – مجلة جامعة نوروز

أهمية االندماج المصرفي في مواجهة تحديات  7
دراسة تحليلية على المصارف )المنافسة المصرفية 

 الخاصة العراقية باستخدام نموذج االنحدار 
 (اللوجستي

مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية 
 5041 -واإلدارية 

 مخاطر المصارف االسالمية وإمكانية إدارتها  8
دراسة تحليلية على عينة من المصارف االسالمية في العراق )

 (باستخدام نموذج البرمجة التربيعية
 

جامعة _ سلسلة دراسات عربية واسالمية 
     5049 -القاهرة 

استخدام نموذج االنحدار البروبيتي في التنبؤ  9
 بفشل الشركات 

للعلوم االقتصادية مجلة جامعة االنبار 
 5049 -واإلدارية 



 

 

 (سوق العراق المالي أنموذجا   )
 

 
 
 
 
 
 
 

 الخبرة التدريسية -1 
 

 تاريخها مكانها المرحلة  
 -كلية اإلدارة واالقتصاد التدريس مرحلة البكلوريوس  1

 جامعة االنبار
 حتى االن-5002

2 
 
 
3 

 -كلية اإلدارة واالقتصاد التدريس في مرحلة الماجستير  
 جامعة االنبار

 االنحتى  -50042

 -كلية االدارة واالقتصاد التدريس في مرحلة الدكتوراه 
 جامعة االنبار

 حتى االن-50049

 -كلية االدارة واالقتصاد االشراف على الرسائل الجامعية 4
 جامعة االنبار

 حتى االن – 5042

 


