انغْشج انزاذْح

االعــــــــــــى  :تاعى خًْظ ػثْذ
ذاسّخ انًْـالد 2797/23/34 :
انحانح انضًجْح  :يرضًج
ػـــــذد األًالد  :اثناٌ

الصورة

انذّـــــــــــانح  :يغهى
انرـخـصــص

 :اقرصاد

انٌظْفــــــو

 :اعرار جايؼِ

انذسجح انؼهًْح  :يذسط
ػنٌاٌ انؼًم  :كهْح االداسج ًاالقرصاد – جايؼح تغذاد
ىاذف انؼًم :

--------------------------

انياذف اننقال 09922772489 / 09703836090 :
انثشّذ إالنكرشًنِ basiemkhamies@gmail.com :

أًالً  :انًؤىالخ انؼهًْح .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

تكانٌسٌّط

تغذاد

االداسج ًاالقرصاد

2003

انًاجغرْش

تغذاد

االداسج ًاالقرصاد

2008

انذكرٌساه

تغذاد

االداسج ًاالقرصاد

2013

أخشٍ

ثانْا ً  :انرذسج انٌظْفِ .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

ذذسّغِ

ًصاسج انرؼهْى انؼانِ ًانثحث انؼهًِ

 3007/2/25نغاّح االٌ

ثانثا ً  :انرذسّظ انجايؼِ .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

االداسج ًاالقرصاد

تغذاد

 3007/2/25نغاّح االٌ

ساتؼا ً  :انًقشساخ انذساعْح انرَ قًد ترذسّغيا.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

2

انًحاعثح

انحغاتاخ انقٌيْح

3007-3008

3

االحصاء

يثادٍ االقرصاد

3007-3008

4

انًحاعثح

انحغاتاخ انقٌيْح

3020 – 3007

5

االداسج انصناػْح

يثادٍ االقرصاد

3022-3020

6

انًحاعثح

انحغاتاخ انقٌيْح

3023 -3022

7

انًحاعثح

انحغاتاخ انقٌيْح

3024 -3023

9

انًحاعثح

انًانْح انؼايح

3025 -3024

8

االداسج االػًال

يثأدٍ االقرصاد

3025 -3024

7

االداسج انؼايح

يثأدٍ االقرصاد

3026 -3025

20

انًحاعثح

انًانْح انؼايح

3026 -3025

22

االقرصاد

يثأدٍ االقرصاد

3026 -3025

23

انرًٌّم ًانًصاسف

أداسج يخاطش يانْح  +ذقْْى أًساق يانْح  +اننقٌد

3027-3026

ًانًصاسف  +انًانْح انؼايح ًانغْاعح انًانْح +
سّاضْاخ انرًٌّم ًاالعرثًاس

خايغاً ( :االطاسّح  ،انشعائم ) انرِ أششف ػهْيا:
ت

القســـم

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

1

عادعاً :انًؤذًشاخ ًاننذًاخ انؼهًْح انرِ شاسك فْيا.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1
2
3
4
5
6
7
8

المصالحة الوطنٌة والعملٌة

6002

وزارة المجتمع المدنً

مدعو

المرأة ( سٌداو
مناهضة العنف ضد
السٌاسٌة

6002

محافظة بغداد

باحث

منظمات المجتمع) المدنً والطفولة

6002

وزارة العمل

باحث
حضور)

الشفافٌة فً العقود النفطٌة

6000

وزارة النفط

مدعو

رفع االصفار والتضخم

6000

كلٌة االدارة واالقتصاد-بغداد

مدعو

الشفافٌة والفساد االداري

6000

كلٌة االدارة واالقتصاد-بغداد

مدعو

االقتصاد العراقً -واقع وافاق

6006

كلٌة االدارة واالقتصاد–

مدعو

ملتقى جامعة بغداد للتعلٌم االلكترونً

6002

المستمر
مركز التعلٌم
المستنصرٌة

مدعو

9
10

االزمة المالٌة والعراق

6002

جامعة نورزو

باحث

الموازنة والعجز المالً

6002

المركز الثقافً

باحث

11

االصالح الضرٌبً فً العراق

6002

مجلس الوزراء

باحث

( بحث  /بوستر

سابعا  :األنشطة العلمٌة االخرى .
داخل الكلٌة

خارج الكلٌة

دورات علمٌة فً حقوق االنسان

ورشة عمل حول االصالح الضرٌبً

دورات علمٌة على الموازنة العامة

ورشة عمل حول المنظمات المدنٌة

دورات علمٌة على مدونة السلوك الوظٌفً

ثامنا :المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع أو تطوٌر
التعلٌم .
محل النشر

السنة

أسم البحث

ت

يجهح انكهْح

3025

6

ذحهْم أثش انغْاعح انًانْح فِ انؼشاق

يجهح انكهْح

3025

3

ذذاػْاخ االصيح انًانْح انؼانًْح ػهَ انقطاع انًانِ فِ انؼشاق

يجهح جايؼح االنثاس

3027

0

ذحهْم انرٌاصٌ االقرصادُ انؼاو ()IS - LM

2

تاسعا :عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة .
 عضو جمعية االقتصاديين العراقية

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدٌر.
خ

كراب انشكش أً انجائضج أً شيادج انرقذّش

انجيح انًانحح

انغنح

2

 20كرة شكش

كهْح االداسج ًاالقرصاد -جايؼح تغذاد

3027-3007

3

شيادج ذقذّشّح

ينظًح انرشتْح ًانفنٌٌ انٌطنْح

3008

4

 3كرة شكش

ًصاسج انًجرًغ انًذنِ

3009-3007

5

شيادج ذذسّة

ينظًح االنقار االنغانِ االيًْح

3009

6

شيادج يشاسكح

جايؼح نٌسًص

3025

6

شيادج يشاسكح

انًشكض انثقافِ انثغذادُ

3026

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت
1
2

ثانً عشر :اللغــات .
 انهغح انؼشتْح

المهام االدارٌة
 مقرر قسم التموٌل والمصارف من  6002لغاٌة االن
 عضو لجنة القسم العلمٌة فً قسم التموٌل والمصارف
 عضو لجنة المقاصة العلمٌة فً قسم التموٌل والمصارف
 عضو لجنة االرشاد التربوي فً قسم التموٌل والمصارف
 عضو لجنة تحدٌث المناهج العلمٌة فً قسم التموٌل والمصارف
 عضو اللجان االمتحانٌة فً قسم التموٌل والمصارف
 عضو لجنة االشراف العلمً للتدرٌب الصٌفً لطلبة قسم التموٌل 6002-6002

سنة النشر

