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 السيرة الذاتية

 أ.د. حسن لطيف الزبيدي 

 

 

   حسن لطيف كاظم الزبيدي :االسم الثالثي واللقب

     1971 النجف األشرف -: العراقالوالدة وتاريخ محل

  : عراقيالجنسية

 : أستاذ جامعي في كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة الكوفة.الحالي العمل

         : االقتصادالعام التخصص

         : التنمية االقتصاديةالدقيق التخصص

         : أستاذالعلمي اللقب

         الشهادات

 

 البلد الكلية الجامعة الشهادةتاريخ الحصول على  الشهادة

 العراق اإلدارة واالقتصاد الكوفة 1998تموز/ يوليو   12 البكالوريوس

 العراق اإلدارة واالقتصاد الكوفة 2000كانون األول/ يناير   24 الماجستير

 العراق اإلدارة واالقتصاد الكوفة 2004آب/ أغسطس   30 الدكتوراه
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 المهام والمناصب اإلدارية

 جامعة الكوفة  رئيسعاون م 
  (2006آب/ أغسطس  -2004رئيس قسم االقتصاد )تشرين الثاني/نوفمبر 

  تشرين -2008مدير قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة في رئاسة جامعة الكوفة )أيلول/ سبتمبر
 (2009الثاني 

  (2013رئيس قسم االقتصاد )تشرين األول/ أكتوبر 

  

 النشاطات العلمية

  2008عضو الفريق األساسي وكاتب مشارك ومحرر في تقرير التنمية البشرية الوطني 

  2009خبير استشاري للجنة العليا إلستراتيجية تخفيف الفقر في العراق. 

  2014-2008احد كتاب التقرير اإلستراتيجي العراقي الذي يصدره مركز حمورابي. 

  2011خارطة الحرمان ومستويات المعيشة احد كتاب 

  2014احد كتاب تقرير التنمية البشرية 

 

 المواد الدراسية

 النظم االقتصادية )المرحلة الرابعة(.1

 مبادئ االقتصاد )المرحلة األولى(.2

 الديمقراطية )المرحلة الثانية(.3

 العليا/ الماجستير(المالية العامة )الدراسات  .4

 اقتصاديات التنمية )الدراسات العليا/ الماجستير( .5

 السياسات المالية )الدراسات العليا/ الدكتوراه( .6
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 الندوات والمؤتمرات العلمية

تشرين  20-19( المؤتمر القطري األول لالقتصاد/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة، الكوفة: 1) 
 2000الثاني/ نوفمبر 

مستقبل االقتصاد العربي »( المؤتمر القطري الثاني لالقتصاد/كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة 2)
 2002تشرين األول/ أكتوبر  9 -8« في ظل بيئة دولية متغيرة

 (2001سآذار/مار 29- 28( المؤتمر العلمي الرابع لجامعة القادسية، جامعة القادسية، الديوانية: )3)

تنشيط االقتصاد العراقي ضرورة »( المؤتمر العلمي الثالث لكلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة 4)
 2001نيسان/ ابريل  11-10بغداد: « موضوعية لمواجهة الحصار

نيسان/ابريل  16 -14، بيت الحكمة، بغداد: «العولمة وأثرها في االقتصاد العربي»( ندوة بغداد 5)
2002 

قراءة في مستقبل »الندوة العلمية األولى لقسم االقتصاد/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة ( 6)
 .2004، النجف: «االقتصاد العراقي

بغداد: آذار/مارس « الحرب األمريكية على العراق: األهداف والنتائج»( ندوة مركز العراق لألبحاث 7)
2005 

التنمية البشرية في »قتصاد/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة ( الندوة العلمية الثانية لقسم اال8)
 2006أيار/مايو  8النجف: « العراق: الواقع والمتطلبات

كانون األول/  6-5، النجف: «بناء العراق.. رؤى وإستراتيجيات»( مؤتمر بيت الحكمة السنوي 9)
 .2006ديسمبر

قراءة في قانون االستثمار العراقي »اإلستراتيجية، ( ندوة مركز حمورابي للبحوث والدراسات 10)
 .2007نيسان  19 ، بابل:«الجديد في قطاع النفط والغاز

( الندوة العلمية الثالثة لقسم االقتصاد/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة بالتعاون مع غرفة 11)
النجف « نات والفرصاالستثمار في منطقة الفرات األوسط: اإلمكا»تجارة النجف األشرف 
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 الندوات والمؤتمرات العلمية

 2007نيسان/ ابريل  24األشرف: 

محمد باقر الصدر المؤسس »( المؤتمر العلمي السنوي األول لمؤسسة الشهيد محمد باقر الصدر 12)
 2007نيسان/ ابريل  26-25، النجف األشرف: «والمجدد

 ، كربالء.28/4/2008-27جامعة كربالء  -( المؤتمر العلمي الثالث لكلية اإلدارة واالقتصاد13)

 29/3/2008( المؤتمر العلمي األول للمجلس األكاديمي اإلسالمي ، 14)

 -( ندوة كلية اإلدارة واالقتصاد والمركز العراقي للبحوث والدراسات، ))مستقبل العالقات العراقية15)
 2008أيلول/ سبتمبر  14األمريكية((، النجف األشرف: 

لبحوث والدراسات اإلستراتيجية ))نحو برنامج وطني للنهوض ( المؤتمر العلمي لمركز حمورابي ل16)
 2008تشرين األول/ أكتوبر  25بالتعليم العالي في العراق((، بابل 

تشرين  3 ، النجف األشرف، «األزمة المالية العالمية وانعكاساتها»ندوة كلية اإلدارة واالقتصاد  (17)
 .2008الثاني/ نوفمبر 

، النجف «المؤتمر العلمي الوطني الثاني للشباب»سة شهيد المحراب ( المؤتمر العلمي لمؤس18)
 .2008تشرين الثاني/ نوفمبر  21األشرف، 

، بيت الحكمة بغداد، كانون «بناء اإلنسان.. بناء العراق»المؤتمر العلمي السنوي لبيت الحكمة  (19)
 2008األول/ ديسمبر 

، النجف األشرف: معهد «التنمية البشرية في العراق تقرير» ( ندوة معهد العلمين للدراسات العليا20)
 2009أيار/ مايو  16العلمين للدراسات العليا، 

لنتضامن معا إلحياء ثقافة المواطنة »( الندوة العلمية السنوية للمنتدى الوطني للفكر والثقافة 21)
 .2009تموز/ يوليو  25النجف األشرف  ،«العراقية

، النجف األشرف: جامعة الكوفة، «العولمة وتحديات العصر»اإلنسانية  ( المؤتمر الثاني للعلوم22)
 2009نيسان/ ابريل  22-23
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 الندوات والمؤتمرات العلمية

 2009تشرين الثاني  8-5، أربيل: 2014-2010( مؤتمر خطة التنمية الوطنية 23)

نحو تعزيز دور األوقاف في التنمية البشرية في »( ندوة بيت الحكمة/قسم الدراسات االقتصادية، 24)
 (2010حزيران/ يونيو  30، بغداد )«العراق

( ندوة معهد هدسون والمركز العراقي للبحوث والدراسات، معرقالت الديمقراطية في العراق، 25)
 (.2010تموز/ يوليو  22-19اربيل )

مناقشة نتائج دراسة تعزيز الالمركزية والحكم »( ندوة بيت الحكمة/ قسم الدراسات االقتصادية، 26)
 (2010تشرين الثاني/ نوفمبر  27، بغداد )«اقالمحلي في العر

(، إدارة مشروع النجف عاصمة 2009العلمية لمناقشة )تقرير المعرفة في العالم العربي   ( الندوة27)
 (2010كانون األول/ ديسمبر  23، النجف األشرف )2012الثقافة اإلسالمية 

 29اق( كتلة األحرار النيابية، الكاظمية، )( ندوة )نحو رؤية مستقبلية للتنمية االقتصادية في العر28)
 (.2011كانون األول/ ديسمبر 

 2012تشرين األول/ أكتوبر(   8-7( مؤتمر تمكين المرأة اقتصادياً ، بغداد )29)

 .2012( مؤتمر بيت الحكمة، بناء الدولة بناء العراق، )بغداد: بيت الحكمة( كانون الثاني )يناير( 30)

األول )دور الشباب في التنمية البشرية(، بيت الحكمة بالتعاون مع المنظمة  ( الملتقى العربي31)
 .2013كانون األول / ديسمبر  17-15العربية للتنمية اإلدارية، بغداد 

شباط 18( ندوة مركز النهرين للدراسات اإلستراتيجية لدعوتكم للمشاركة ندوة ) األمن اإلنساني( ) 32)
 (2014/فبراير 

آذار/  26ندوة بعنوان أزمة التنمية في العراق )  العلوم السياسية في جامعة الكوفة  ية( ندوة كل33)
 (.2014مارس 

( المؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة واالقتصاد، )نحو تأمين سكن الئق لكل العراقيين(، النجف 34)
 2014تشرين الثاني/ نوفمبر  10-9االشرف، 
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 الندوات والمؤتمرات العلمية

تشرين الثاني/ نوفمبر  10( ندوة مركز دراسات الكوفة، العراق في بيئة متغيرة، النجف االشرف، 35)
2014 

 

 المؤلفة الكتب

العولمة ومستقبل الدور االقتصادي للدولة في العالم الثالث، دار الكتاب الجامعي، العين )األمارات        .1
 صفحة( 350) 2002العربية المتحدة(، 

الدولة ومستقبل التنمية في الوطن العربي: محاولة الستباق التغير العالمي في ظل منهجية التحليل        .2
 صفحة( 536) 2006المستقبلي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 

 صفحة( 686، )2007موسوعة األحزاب العراقية، دار العارف للمطبوعات، بيروت        .3

عراقي والصناعة النفطية في العراق والمنطقة بعد االحتالل، مركز العراق لألبحاث، النفط ال       .4
 )مؤلف مشترك( 2007

دليل الرسائل واألطاريح الجامعية لكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد،        .5
 صفحة( 142) 2008النجف األشرف، 

 صفحة( 288)مؤلف مشترك( )  2009االقتصاد، دار صفاء، عمان، مبادئ علم        .6

)مؤلف  2008العراق والبحث عن مستقبل، المركز العراقي للبحوث والدراسات، النجف األشرف،        .7

 (صفحة 614مشترك( ) 

ات السياسية، الدولة القطرية العربية: المضامين واإلشكاليات: مقاربة نظرية، المركز العلمي للدراس       .8
 صفحة( 96) 2008عمان، 

مبادئ علم االقتصاد، الطبعة الثانية، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف األشرف،        .9
 )مؤلف مشترك(

والجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  تقويم إحصاءات النوع االجتماعي في العراق، االسكوا   .10
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 الندوات والمؤتمرات العلمية

 2009المعلومات )العراق(، 

 صفحة( 300)مؤلف مشترك( ) 2009االقتصاد الجزئي: النظرية والسياسات، دار المناهج، عمان،    .11

 300)مؤلف مشترك( ) 2009القياس االقتصادي النظريات والتطبيقات، دار الصفاء، عمان،    .12
 صفحة(

 2010ف األشرف، الديمقراطية: مفاهيم وتجارب، المركز العراقي للبحوث والدراسات، النج   .13

دليل الرسائل واألطاريح الجامعية لكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد،     .14
 )طبعة ثانية/ مزيدة ومنقحة( 2010النجف األشرف، 

ببلوغرافيا الرسائل واألطاريح الجامعية في تخصص االقتصاد، مطبعة جامعة الكوفة، النجف،     .15
2010 

 صفحة( 797، )2012موسوعة السياسية العراقية، دار العارف للمطبوعات، بيروت،    .16

الجهاز المركزي  تحليل األمن الغذائي ومستويات المعيشة والتحويالت االجتماعية في العراق،   .17
 2012لإلحصاء )العراق( وبرنامج الغذاء العالمي، 

 2014والديمقراطية في العراق، مركز العراق لألبحاث، بغداد، ثالثية النفط والتنمية    .18

 2014العراق تاريخ اقتصادي، الجزء الثاني، بيت الحكمة، بغداد،    .19

 2014العراق تاريخ اقتصادي، الجزء الثالث، بيت الحكمة، بغداد،    .20

 .2015ات، بغداد، الصناعة النفطية في العراق: اآلفاق والتحديات، مركز العراق للدراس .21

 

 البحوث والدراسات

، السنة الثالثة، 4الدولة والعولمة: مشاهد محتملة للدولة في العالم الثالث، دراسات اقتصادية، العدد     .1
 2001خريف 
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 الندوات والمؤتمرات العلمية

استخدام مفهوم التوقعات العقالنية في تحليل الفجوة التضخمية في االقتصاد العراقي، مجلة جامعة بابل/    .2
 2002(، 6(، العدد )7العلوم اإلدارية والقانونية، المجلد )

 2002(، تشرين األول/ أكتوبر، 30الدولة والعولمة: ماذا عن المستقبل؟، الحكمة، العدد )    .3

العرب والعولمة: انقياد ال استعداد، مقاربة منهجية في ظل االقتصاد السياسي الجديد، في: العولمة وأثرها    .4
، بيت الحكمة، بغداد، 2(، ج 2002نيسان  16–14االقتصاد العربي: بحوث ومناقشات ندوة بغداد )في 

2002 

 2004(، كانون الثاني 8النظام االقتصاد المعولم، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد )    .5

تصادية واإلدارية )النجف األشرف: كلية محددات النظام االقتصادي في العراق، مجلة الغري للعلوم االق   .6
 2005(، 2اإلدارة واالقتصاد(، العدد )

المشهد االقتصادي العراقي: المعطيات والخيارات، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية )النجف    .7
 2005(، 3األشرف: كلية اإلدارة واالقتصاد(، العدد )

في تحوالت النسق العالمي من االقتصاد الوطني إلى االقتصاد المعولم، االقتصاد السياسي للعولمة: قراءة    .8
 .2006(، 18مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية )البصرة: جامعة البصرة(، العدد )

االقتصاد العراقي هموم الحاضر وطموحات المستقبل، مجلة الملتقى )بغداد: مؤسسة آفاق لألبحاث(، العدد    .9
 2006(، صيف 3)

(، 18الفساد في العراق: جذوره، فروعه وثماره المرة، مجلة دراسات اقتصادية، بيت الحكمة، العدد )     .10
 2006السنة السادسة، صيف 

الشرق األوسط الكبير ودوره في صياغة قرار الحرب األمريكية على العراق، مجلة المستقبل العراقي      .11
 2006ران/ يونيو (، حزي7)مركز العراق لألبحاث(، العدد )

الفقر في العراق: مقاربة من منظور التنمية البشرية، مجلة بحوث اقتصادية عربية )الجمعية العربية      .12
، 2007(، ربيع 38(، العدد )18للبحوث االقتصادية ومركز دراسات الوحدة العربية: بيروت(، السنة )

 111-100ص 
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 الندوات والمؤتمرات العلمية

في العراق، دراسة مقدمة إلى مشروع تقرير التنمية البشرية الوطني  اإلطار المفاهيمي للتنمية البشرية     .13
، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )نيويورك(، بيت الحكمة )بغداد(، وزارة التخطيط 2007العراقي 

 والتعاون اإلنمائي )بغداد(، )غير منشورة(

ر التنمية البشرية الوطني العراقي العراق في المرحلة االنتقالية، دراسة مقدمة إلى مشروع تقري     .14
، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )نيويورك(، )بغداد: بيت الحكمة، وزارة التخطيط والتعاون 2007

 اإلنمائي(، )غير منشورة(

حال التنمية البشرية في العراق، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة القادسية،      .15
 2007(، 9كلية اإلدارة واالقتصاد(، العدد ))القادسية: 

مفهوم الدولة في فكر السيد محمد باقر الصدر، مجلة المبين، )النجف االشرف: مؤسسة شهيد المحراب      .16
 .2007(، تموز 10للتبليغ اإلسالمي(، العدد )

(، 7، مجلة الملتقى، العدد)المرأة والتنمية البشرية في العراق الجديد: مقاربة من منظور إسالمي        .17
 2007خريف 

، دراسة مقدمة إلى مشروع التقرير االستراتيجي العراقي، )بابل: مركز 2007المشهد الحزبي عام      .18
 2008حمورابي للدراسات اإلستراتيجية(، 

(، 19(، العدد )7النفط ودوره في بناء العراق، مجلة دراسات اقتصادية )بغداد: بيت الحكمة(، السنة )        .19
2007 

الحكم الصالح في العراق: نحو إطار إصالحي، الدراسة التي فازت بجائزة المركز العراقي لإلصالح         .20
 2007االقتصادي، 

مستقبل النفط الخليجي )مشترك(، مجلة االقتصادي الخليجي )البصرة/ جامعة البصرة: مركز دراسات      .21
 2008(، 15الخليج العربي(، العدد )

مستقبل النفط العراقي بين كوامن المركزية والنزوع للفيدرالية، مجلة حولية المنتدى )النجف: المنتدى      .22
 2008(، السنة األولى 1الوطني ألبحاث الفكر والثقافة والفكر(، العدد )



 

 
 

 كفاءآت اقتصادية علمية
 

 

 

 

 11من  10صفحة  العلمية والمهنية رةالسي الزبيدي لطيف  حسن د.أ.
 

 الندوات والمؤتمرات العلمية

لمؤتمر العلمي السنوي لبيت المرأة في العراق: مقاربة من منظور النوع اجتماعي، دراسة مقدمة إلى ا     .23
 «.بناء اإلنسان.. بناء العراق»الحكمة 

-9الفقر وسط الغنى في العراق، مجلة مدارك )بغداد: مركز مدارك للبحوث والدراسات(، العددان )     .24
 2008(، 4(، السنة )10

ة، )بغداد: بيت الحكمة(، البطالة في العراق: المظاهر، اآلثار وسبل المعالجة، مجلة دراسات اقتصادي     .25
 2009(، 21(، العدد )8السنة )

اإلسالم والتنمية االقتصادية: سعة المفهوم وتكامله، مجلة دراسات اقتصادية، )بغداد: بيت الحكمة(،      .26
 2011(، 25العدد )

مؤتمر بيت الحكمة، الديمقراطية والنفط والتنمية: قراءة في إشكاليات بناء الدولة في العراق، وقائع       .27
 .2012بناء الدولة بناء العراق، )بغداد: بيت الحكمة( كانون الثاني )يناير( 

الفقر ونظام البطاقة التموينية في العراق، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة      .28
 .2012(، 8(، السنة )22واالقتصاد/ جامعة الكوفة، العدد )

وقف اإلسالمي وأثره في التنمية االقتصادية، مجلة حولية المنتدى )النجف: المنتدى الوطني ألبحاث ال     .29
 .2013(، 4الفكر والثقافة والفكر(، العدد )

التنمية االقتصادية في العراق في ظل الحرب على اإلرهاب، مجلة حمورابي للدراسات، )بيروت/      .30
 .2013(، السنة الثانية، نيسان/ ابريل 5راسات اإلستراتيجية(، العدد )بغداد: مركز حمورابي للبحوث والد

، 29اإلرهاب وآثاره في التنمية البشرية في العراق، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد      .31
 .2013السنة التاسعة 

إلى إمكانية إنشاء صندوق سيادي في  إشكالية الدور التنموي لصناديق الثروة السيادية مع إشارة خاصة     .32
 2013(، 30العراق، مجلة دراسات اقتصادية، )بغداد: بيت الحكمة(، العدد )

الوقف اإلسالمي وأثره في التنمية االقتصادية، مجلة حولية المنتدى )النجف: المنتدى الوطني ألبحاث      .33
 2013(، 4الفكر والثقافة والفكر(، العدد )



 

 
 

 كفاءآت اقتصادية علمية
 

 

 

 

 11من  11صفحة  العلمية والمهنية رةالسي الزبيدي لطيف  حسن د.أ.
 

 الندوات والمؤتمرات العلمية

مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  صاد اإلسالمي بين العلم والمذهب: جدل مستمر وإشكاليات قائمة،االقت     .34
 .2014، السنة السادسة، كانون الثاني 1للدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية، العدد 

ط: كلية االدارة التنمية والتغير المناخي في العراق، مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية )واس     .35
 2014واالقتصاد، جامعة واسط(، العدد )(، 

اإلسكان واألمن اإلنساني في العراق، المؤتمر العلمي الثاني لكلية اإلدارة واالقتصاد، )نحو تأمين سكن      .36
 2014تشرين الثاني  10-9الئق لكل العراقيين(، النجف األشرف، 

 المقاالت المنشورة

( مقاال منشورة في الصحف والمجالت والنشرات اليومية واألسبوعية والشهرية العراقية، 50أكثر من )   
 ومنها: ومواقع االنترنيت.

نظام البطاقة التموينية ... إلى أين ؟ منشور في موقع نقاش على الشبكة الدولية للمعلومات.        .1
(www.niqash.org)  

 (www.niqash.orgراق، منشور في موقع نقاش على الشبكة الدولية للمعلومات. )قصة الفقر في الع       .2

إلغاء البطاقة التموينية: محاوالت تنتهي بالفشل، منشور في موقع نقاش على الشبكة الدولية للمعلومات        .3
(www.niqash.org)  

 

http://www.niqash.org/
http://www.niqash.org/

