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ن احمد آل طعمة: المساعد الدكتور ستاذ ال ا -  حيدر حسير
 

 مواليد مدينة كربالء المقدسة -
 (1891)حزيران  22 -

 
 الدراسيالتحصيل 

 

  / شهادة ما بعد الدكتوراهFriedrich-Alexander University  /Germany (2112.) 

 ( ي االقتصـاد / جامعة بغداد
ن

 (.2111شهادة الدكتوراه ف
 ( ي االقتصاد / جامعة بغداد

ن
 (.2112شهادة المـاجستير ف

 ( ي االقتصاد / جامعة كربالء
ن

 (.2114شهادة البكالوريوس ف

 

 االلقاب العلمية : 

 ( 2112مدرس مساعد) 
 ( 2111مـدرس) 
  (2114مساعد )أستاذ 
 (2118) االستاذيةعىل  التقديم 

 

 االنشطة السابقة واحلالية

  .ي كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة كربالء
ن

 تدريسي ف
  .ي الدراسات العليا

ن
 استاذ السياسات المالية والنقدية ف

  .اتيجية ي مركز الفرات للتنمية والدراسات االسير
ن

 باحث ف
  .عضو مركز الدراسات العراقية / ايرلنغن / المانيا 
  اتيجية / جامعة كربال ي مركز الدراسات االسير

ن
 .)سابقا(ءباحث ف

 )ي كلية االدارة واالقتصاد )سابقا
ن

 .مدير المكتب االستشاري ف
 ( 2115عضو لجنة االستشارات االقتصادية لجلس محافظة كربالء.) 
  ( ف وناقش قرابة ي حقل االقتصاد رسالة اطروحة و ( 21اشر

ن
 .والعلوم المالية ف
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 ث العلمية ادلنشورة:البحو 
 

  .إمكانية استخدام األسواق ادلالية يف التنبؤ ابلدورات االقتصادية -1

 (.2007 - جامعة بغداد -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد 
 التحليل الفكري آللية التحول يف دور الدولة يف النظم االقتصادية ادلقارنة. -2

 (.2008 -القادسية جامعة  -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد 

 .العالقة التبادلية بني تقلبات سوق األسهم والنشاط االقتصادي يف الوالايت ادلتحدة -3

 (.2011 جامعة بغداد -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد  األمريكية.

 راقي.السياسة النقدية وحتقيق االستقرار النقدي يف االقتصاد الع -4

 (.2012 -ادلستنصرية امعة اجل -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد 
 دور اإلنفاق احلكومي يف توليد وإدامة التضخم يف العراق. -5

 (.2013 ادلستنصريةامعة اجل -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد 
 .األسهم يف االقتصاد الرتكي أسواقالصرف على سلوك  أسعاراثر تقلبات  -6

 (.2013 بغدادامعة ج -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد 
 رصد اجتاه العالقة الديناميكية بني أسواق ادلال واالستقرار االقتصادي يف آسيا. -7

 (.2014 -كربالء جامعة   -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد  -
 البنك ادلركزي العراقي : إرىاصات اذليمنة وقضم االستقاللية.  -8

 (.2014 -اببل جامعة  -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد  -
 التحول االقتصادي يف العراق : الدواعي وادلعوقات. -9

 (.2014 -كربالء جامعة   -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 دور التطور ادلايل يف حتفيز النمو االقتصادي )العراق حالة دراسية(-10
 (.2015 -نوروز جامعة  -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 دور السياسة ادلالية يف حتقيق التنمية ادلستدامة يف العراق. -11
 (.2016 -كربالء جامعة   -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 "دراسة يف منط الريع النفطي" اهنيار أسعار النفط والتعايش مع الصدمة -12
 (.2016 -االنبار جامعة  -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد  -
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 في البلدان الريعية. استخدام منهج الدخل الدائم يف تقييم االستدامة ادلالية -13

 (.2016 -كربالء جامعة   -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد   -

 .تقلبات اسعار النفط ومنط االنفاق احلكومي يف االقتصادات الريعية -14

 (.2017 -االنبار جامعة  -لة كلية اإلدارة واالقتصاد )رل -

 اجتاىات السياسة ادلالية يف اقتصاد العراق النفطي -15

 (.2017 -كربالء جامعة   -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 حتليل استدامة ادلالية العامة يف العراق ابستخدام منوذج التكامل ادلشرتك. -16

 (.2018 -الكوت جامعة  -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 االقتصاد العراقي وحتدايت النمو واالستقرار : رؤية اكادميية. -17

 (.2018 -اببل جامعة  -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد  -

 .يف االقتصادات اخلليجية صدمات االيرادات النفطية وأمناط النمو االقتصادي-18
 (.2018 -تكريت جامعة  -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد         

  .ديناميكيات العالقة بني النفقات احلكومية والنمو االقتصادي يف العراق-19
 (.2018 -البصرة جامعة  -)رللة كلية اإلدارة واالقتصاد         

  .قالعالقة بني االيرادات والنفقات احلكومية يف العرادور القطاع اخلارجي يف حتديد -20
 (.2018 -العراقية امعة اجل -كلية اإلدارة واالقتصاد  -داننري )رللة          

   (Toda-Yamamoto)ابستخدام منهجية االقتصاد العراقيفرضية التزامن ادلايل يف  حتليل-21
 (.2018 -كربالء جامعة   - العراقية للعلوم االداريةلة اجمل)       
 التنويع االقتصادي وقيود الوفرة النفطية. -22

 (.2019 -والدراسات االمريكية للتنمية لة اجمل)       
 .يف حتليل استدامة الدين العام يف العراق( (NARDLاستخدام منهجية   -23

 (.2019 -البصرة جامعة  - ياخلليجاالقتصادي )رللة          
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 :العلمية والدولية ادلؤمترات
 ( 2008)ااير  جامعة كربالء العلمي الثالثمؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -1

 "الدوافع االقتصادية الحتالل العراق"يف البحث ادلوسوم 
 ( 2009)ااير  جامعة كربالء الدويل األولمؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -2

 "فاعلية سياسة استهداف التضخم يف البلدان النامية مع إشارة للعراق" البحث ادلوسوم يف

 (2010)ااير  جامعة كربالء الدويل الثاين مؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد / -3

 "حتليل معوقات وممكنات االستثمار األجنيب ادلباشر يف البلدان الناميةيف البحث ادلوسوم " 
 (2011)نيسان  جامعة القادسية العلمي الثاينادلؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -4

 ".اآلاثر االقتصادية الكلية الستخدام النقود االلكرتونية يف البلدان النامية" البحث ادلوسوم
 (2013)نيسان  جامعة نوروز الدويل الثاينمؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -5

 ".النفطي إشكالية العالقة بني اإلنفاق احلكومي والتضخم يف بلدان الريعيف البحث ادلوسوم "
 (2013)ااير  جامعة كربالء الدويل اخلامسمؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -6

 "االقتصادي يف العراق : ادلسوغات والكلفالتحول يف البحث ادلوسوم " 
 (2014)نيسان  لثجامعة نوروز الدويل الثامؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -7

 " (دور التطور ادلايل يف حتفيز النمو االقتصادي )العراق حالة دراسيةيف البحث ادلوسوم "
  (2014)ااير  سادسجامعة كربالء الدويل المؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -8

 يف البحث ادلوسوم " التجارة اخلارجية بني األقطار العربية : دراسة يف سلبيات احلاضر واستشراف ادلستقبل.
  (2015 ذار)آ سابعجامعة كربالء الدويل المؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -9

 "ادلستدامة يف العراقدور السياسة ادلالية يف حتقيق التنمية "  يف البحث ادلوسوم        
 ( 2015)نيسان جامعة البصرة العلمي الثامن مؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -10     

 "اهنيار أسعار النفط وتداعياتو على البلدان الريعية مع إشارة للعراق" يف البحث ادلوسوم
 (2015اربيل )اب  – الدوليةالوكالة االمريكية للتنمية مؤدتر وكاالت التوظيف يف العراق/-11      

 "كربالءالبطالة وسياسات التشغيل ودور وكاالت التوظيف يف زلافظة  "  يف البحث ادلوسوم
 ( 2016 نيسان) ثامنجامعة كربالء الدويل المؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد / -12      

 "والتحدايت" اصالح النظام الضرييب يف العراق : الفرص  يف البحث ادلوسوم        
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 ( 2016)نيسان  تاسعجامعة البصرة العلمي المؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -13     

 "القطاع الزراعي مالمح االهنيار وفرص االختيار اقتصاد بال نفط:" يف البحث ادلوسوم      
 ( 2017)نيسان  الثالثالعلمي  التنمية البشريةجامعة مؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  -14     

 "" النفط واجتاه ادلالية العامة يف اقتصاد العراق االحتادييف البحث ادلوسوم      

 (2017)نيسان  لرابعجامعة نوروز الدويل امؤدتر كلية اإلدارة واالقتصاد /  - 15      

 "أبعاد التأثري وسياسات التغيري السياسة ادلالية وىيمنة ادلورد النفطي : يف البحث ادلوسوم "     

 "" جامعة البصرة ابلتعاون مع اجلانب االدلاينبعد الصراعات واحلروب  رلتمعات ما مؤدتر- 16       

(.        2017)تشرين الثاين  "االقتصاد العراقي : التحدايت والفرص ادلستقبلية" يف البحث ادلوسوم
           (2017كانون االول/ ) البنك ادلركزي العراقي الثالثمؤدتر  - 17

 "مسار االستدامة ادلالية يف االقتصاد العراقيحتليل  يف البحث ادلوسوم "
 (2018مؤدتر وزارة التعليم العايل والبحث العلمي )نيسان  -18 
 "التحدايت االقتصادية الكلية ومالمح االصالح والنهوض االقتصادي يف العراق "

 (2018مؤدتر جامعة جيهان / اربيل )حزيران  -19

  "االستدامة ادلالية وافاق النمو االقتصادي يف العراقم "ادلوسو يف البحث  

 (2019دارة واالقتصاد / جامعة االنبار )مؤدتر كلية اال -20
 "واالستقرار ادلستدام االصالحالعراقي ومقارابت  االقتصاد" 

 الدراسات ادلقدمة اىل ادلؤسسات احلكومية
 االمانة العامة لمجلس الوزراء 

نامج اتيجي (4102-4102)الحكومي  تقييم البر  ةمع تحديد االولويات االسبر
ك(. (4144-4102)للحكومة القادمة    . )مشبر
  وزارة المالية / قسم الدراسات االقتصادية 

ي العراق 
 
 .)منفرد( الري    ع النفطي وبنية المالية العامة ف

  ي
ر

 البنك المركزي العراف
ي العراق بي   تحديات الهيمنة 

 
  الماليةالسياسة النقدية ف

ك(. ومتطلبات التنمية واالستقرار االقتصادي  )مشبر
 االمم المتحدة وبالتعاون مع محافظة كربالء. 

ك(.  اتيجية التنمية المستدامة لمحافظة كربالء المقدسة. )مشبر  اعداد اسبر
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 يف الصحف وادلواقع االلكرتونية ادلنشورة قاالتادل
  .البعد االسرتاتيجي لثورة الغاز الصخري -1
 .اإلقليم على ادلناورة االقتصاديةوقدرة  النفط الكردي الرتكي أنبوب -2
 .ومستقبل ادلوارد ادلائية يف العراقسد أليسو الرتكي  -3
 .تلوث البيئية ونشاط الشركات النفطية يف العراق -4
 تدىور سعر صرف الدينار العراقي: سوء إدارة أم أزمة مصدرة؟ -5
 .العادليةحتدايت انضمام العراق دلنظمة التجارة  -6
 .ادلصريف يف العراق ضرورة اسرتاتيجية اإلصالح -7
 .دراسة يف األسباب والتداعيات : وقضم الدينار العراقي 2015موازنة  -8
 .البلدان النفطية والتكيف مع الصدمة -9

 ادلؤسسة النقدية واالستقرار النقدي يف العراق. لاستقال  -10

 .االقتصاد العراقي وخماطر اذليمنة النفطية -11

 .أسعار النفط وحرب ادلضخات -12

 .القطاع ادلصريف يف العراق وحتدايت اإلصالح والتطوير -13

  .فقاعة الدوالر وحتدايت استقرار الدينار -14

 .صالح النظام السياسي يف العراقالوجو االقتصادي إل -15

 .ة يف اقتصاد نفطيمفارقة البطال -16

 .القطاع اخلاص وحتدايت بيئة االعمال -17

 .السوق النفطية والسقوط احلر لألسعار -18

  .سياسات التوظيف يف العراق ... التحدايت وادلهام -19
 .قانون احلرس الوطين : ازمة تشكيل أم دتويل -20
 .االزمة االقتصادية الراىنة واالصالح ادلطلوب -21

 .ادلناورة السعريةسياسة احملاور وفقدان اوبك :  -22

 .االقتصاد العادلي وإرىاصات الركود االقتصادي -23

 .التحول االسرتاتيجي يف سياسة األوبك : اختالط السياسة ابالقتصاد -24

http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/359-2015-05-13-11-07-17
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/359-2015-05-13-11-07-17
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/358-2015-05-12-09-39-57
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/358-2015-05-12-09-39-57
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/366-2015-05-19-20-43-13
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/index.php/2014-12-03-09-42-55/366-2015-05-19-20-43-13
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 .حتدايت السياسة ادلالية يف العراق -25
 .واالستقرار  فاق النموآاالقتصاد العادلي و  -26
 .خطوات االصالح االقتصادي يف العراق : رؤية من اخلارج -27

 .وديناميكيات اسواق النفط اتفاق الدوحة -28
  .ادلسار تصحيح وإمكانية البنك ادلركزي اسرتاتيجية -29
 .آفاق النمو طويل االجل يف البلدان النفطية -30
 العامة وسياسات احلكم الرشيد.ادلالية  -31

 .النفط وسراب جتميد االنتاج -32

 آفاق االقتصاد العراقي بعدسات صندوق النقد الدويل  -33

 البلدان النفطية بعد عامني من االهنيار -34

 اجلديد ادلعتاد ومسار اسعار النفط -35

 النفط واقتصادات دول رللس التعاون اخلليجي -36

 االستثمار االجنيب وامكانية حتفيز االقتصاد العراقي -37

 اجتماع دول االوبك واجتاه الصدمة القادمة -38

 ىدر االمكانية والتنمية ادلفقودة يف العراق -39

 مكابح النمو وخماطر الركود االقتصادي -40

 اتفاق االستعداد االئتماين وحوكمة مؤسسات الدولة -41

 ادلوازنة العامة والنمو يف االقتصادات النفطية -42

 الشراكة مع القطاع اخلاص خيار آخر لإلصالح االقتصادي -43

 النفط والدينار وخماطر التضخم الركودي -44

 قتصاد العادلي: خماطر االنزالق وسياسات االنطالقآفاق اال -45

 قطاع االسكان ودوره يف إنعاش االقتصاد الوطين -46

 االقتصاد العراقي وسوق النفط ادلضطرب -47

 اصالح االقتصاد النفطي للتكيف مع ىبوط االسعار -48

 دتكني القطاع اخلاص وحتدايت مناخ االعمال يف العراق -49

http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8352
http://annabaa.org/arabic/energy/8118
http://annabaa.org/arabic/energy/8118
http://annabaa.org/arabic/energy/8730
http://annabaa.org/arabic/energy/8730
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8540
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8540
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8910
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8910
http://annabaa.org/arabic/energy/8851
http://annabaa.org/arabic/energy/8851
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/9184
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/9184
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/9031
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/9031
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/9303
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/9303
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/11238
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/11238
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/11144
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/11144
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/11051
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/11051
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/10759
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/10558
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/10558
http://annabaa.org/arabic/economicreports/10412
http://annabaa.org/arabic/economicreports/10412
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/10035
http://annabaa.org/arabic/economicarticles/10035
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