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 د.اسماء منسي ياسين

 العراق -ق النفط )سومو(، وزارة النفط ، بغداديمعاون رئيس باحثين، شركة تسو 

  - التعليم
  دكتوراه في االقتصاد الجزئي التطبيقيApplied Microeconomics : التخصص الدقيق ،

كانساس، الواليات المتحدة -، جامعة كانساس، لورنس اقتصاديات الطاقة والتنمية والبيئة والعمل 
 .2018االمريكية، 

  2014ة، كانساس، الواليات المتحدة االمريكي-ماجستير في االقتصاد،جامعة كانساس، لورنس. 
 2007العراق،  -كلية االدارة واالقتصاد، بغداد -ماجستير في االقتصاد، جامعة بغداد 
  العراق،  -كلية االدارة واالقتصاد، بغداد -علوم مالية ونقدية، جامعة بغداد –بكلوريوس اقتصاد

2004 

  الشهادات االخرى 
 برنامج وارتن للتعليم التنفيذي  ،وصناعة القرار شهادة تعليم تنفيذي في تحليل البيانات الدارة االعمال

 .2019-2018التابع لجامعة بنسلفانيا، الواليات المتحدة االمريكية، 
  شهادة في طرق البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدام برنامجSTATA   مركز كرمدا ،

(CRMDA ،جامعة كانساس، الواليات المتحدة االمريكية ، )2016. 
  شهادة في ادارة وتحليل البيانات لبحوث العلوم االجتماعية، معهد الدراسات االجتماعية

 .2015، جامعة كانساس، الواليات المتحدة االمريكية،  (IPSR)والسياسية
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  الجوائز والزماالت 

 ( زمالة الجمعية االمريكية القتصاديينAEAجامعة ميشغن ستيت، النسنك ،)-  ميشغن، الواليات
 .2018المتحدة، 

  2018جائزة عمادة الداراسات العليا في جامعة كانساس الفضل بحث علمي في صيف 
  جائزة بحثية من( جمعية الدراسات الشرق اوسطية واالفريقيةASMEA)   عن البحث الموسوم " اثر

  2018االرهاب على عرض العمل : العراق حالة دراسية" ، الواليات المتحدة االمريكية، .
 لجمعية  27جائزة دعم بحثي من جامعة كانساس للمشاركة في المؤتمر الـInternational 

Feminists Economist 
  جامعة كانساس لتدريس المواد االساسية لطلبة الدراسات االولية -تدريسية من قسم االقتصاد زمالة

 . 05/2017-06/2016جامعة كانساس للفترة  -في قسم االقتصاد
  زمالة بحثية وتدريسية من كلية ادارة االعمال في جامعة بيكر لتدريس واالشراف على بحوث طلبة

 -نحدار ونررية المباريات لقسم التعليم عن بعد في كلية ادارة االعمالالدراسات العليا لمواد تحليل اال
 .07/2018-05/2017الواليات المتحدة االمريكية للفترة  –جامعة بيكر 

  زمالة دراسية من مكتب السيد رئيس الوزارء ضمن برنامج المبادرة التعليمية للحصول على شهادة
 . 2011الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كانساس في الواليات المتحدة االمريكية، 

  الخبرة البحثية 

  زميل بحثي ضمن فريق جودة المياه المدار من قبل البروفيسور ديتريك ارنهيرت للبحوث الخاصة
(، IPSRباقتصاديات الطاقة والبيئة والموارد الطبيعة ، معهد الدراسات االجتماعية والسياسية )

 لغاية االن . -2015جامعة كانساس، الواليات المتحدة االمريكية، 
  دولي لمعهد الوسط الغربي للسياسة الخارجية ضمن فريق بحوث اقتصاديات البترول في زميل بحثي

 لغاية االن. -2017الشرق االوسط، جامعة كانساس، الواليات المتحدة االمريكية، 
  جامعة كانساس، الواليات المتحدة  -، قسم االقتصادديتريك ارنهيرتمساعد باحث للبروفيسور

 .2016االمريكية ، صيف 
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 ساعد باحث للبروفيسور ايمان عبدخضير ضمن االشراف على رسالة الماجستير في االقتصاد، م
 2007.-2006جامعة بغداد،  -كلية االدارة واالقتصاد

  الخبرة التدريسية 

 لتدريبي الصيفي لجمعية االقتصاديين االمريكين، اساسيات االقتصاد الجزئي، زميل تدريسي للبرنامج ا
 .2018تموز -ميشغن، الواليات المتحدة االمريكية، حزيؤان -جامعة ميشغن ستيت، النسينك

  كلية دوج ستي  –محاضر لمادة اساسيات االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي،قسم ادارة االعمال
 .2018-2017كانساس، الواليات المتحدة االمريكية،  -كومينتي، مدينة دوج

 جامعة كانساس،  -لمادة اساسيات االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي، قسم االقتصاد تدريسي مساعد
 .2017-2016كانساس، -لورنس 

 خبرات اكاديمية اخرى 

مرشد بحثي لطلبة برنامج التبادل االكاديمي بين جامعة كانساس وجامعة ادارة االعمال الدولية الصينية، قسم 
 . 2017كانساس، صيف -جامعة كانساس، لورنس  -العالقات الدولية وقسم االقتصاد

  الخبرة المهنية

  مسؤول شعبة تصدير نفط خام كركوك للسوق االمريكية، قسم السوق معاون رئيس باحثين و
االمريكية، هيئة تسويق النفط الخام والغاز، شركة تسويق النفط )سومو( ، وزارة النفط، تشرين الثاني 

 ن.ولغاية اال -2018
  ،معاون رئيس باحثين، قسم دراسات النفط الخام والغاز، عيئة ابحاث السوق والتخطيط االستراتيجي

 .2018تشرين الثاني -2018تموز شركة تسويق النفط )سومو(، وزارة النفط، 
  باحث اقتصادي، قسم ابحاث السوق ، مكتب السيد المدير العام، شركة تسويق النفط )سومو(، وزارة

 .2011تشرين االول  -2007شرين االول النفط، ت
  معاون باحث اقتصادي وممثل تسويق النفط الخام للسوق االمريكية، قسم السوق االمريكية، هيئة

تشرين  -2005تسويق النفط الخام والغاز، شركة تسويق النفط )سومو(، وزارة النفط، تشرين االول 
 .2007االول 
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 االبحاث قيد النشر 

  تاثير السيطرة الذكورية على انتاجية المراءة العاملة في القطاع الحكومي : دراسة حالة القطاع
 النفطي العراقي 

  اثر االرهاب على سوق العمل : العراق حالة دراسية 
  االقتصادي للمجتمع المحلي على االدارة البيئية للشركاتتاثيرات الضغط  
 الدارة البيئية ل االداء البينئي دراسة تاثير الضغط الخصائص االقتصادية للمجتمع المحلي على

 للشركات باستخدام تحليل الجغرافية المكانية
  المصدرة للنفطدراسة العالقة بين صدمات االيرادات النفطية وسلوك االنفاق الحكومي في الدول   
  تحليل تجريبي : دراسة اثر المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية على انتاجية الفرد العامل في القطاع

 .النفطي العراقي

 المؤتمرات العلمية 

27th International Feminists Economist Association Annual Conference at SUNY 
in New Platz, NY, 2018. 
Midwest Economics Association Annual Meeting in Evanston, IL on March 23-25, 
2018. 
44th Annual Eastern Economic Association Conference, Boston MA, March 1 -4, 
2018. 
Department of Economics Seminar, Kansas State University, Manhattan, KS, November 2017. 12th Economics Graduate Students Conference at Washington University, St. Louis, MO, October 2017. 
Missouri Valley Economic Association (MVEA)- 54th Annual Meeting, Kansas 
City, MO, October 2017. 

Poster Presentation, Heartland Environmental and Resource Economics 
Workshop, Urbana- Champaign, IL, November 2016. 

52th Annual Meeting, Kansas City, MO, October 2014. 
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  المنظمات المهنيةالعضوية في 

 ين االمريكين عضو جمعية االقتصادي(AEA) 
 عضو جمعية الساحة العامة االمريكية  (APS)  
  عضو جمعية الدراسات الشرق اوسطية واالفريقية(ASMEA) 
 ( عضو جمعية اقتصاديي الشرق االوسطMEEA) 
  عضو جمعية الدولية االقتصاديين( الناشطين في القضايا الخاصة بالمراءةIAFFE) 

 

 والبرامج االلكترونية الحزم  

  برنامجSTATA 
  برنامجSAS 
  حزمةMicrosoft Office ( Word, Excel, PowerPoint, and Outlooks)  
  برنامجLatex  

 اللغات 

 )العربية )اللغة االم 
 )االنكليزية )تحدث وقراءة وكتابة بطالقة 
 )االسبانية )تحدث بشكل محدود 
 )الكردية )تحدث بشكل محدود 
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