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 07514460260 + 07704460260 + 07518079862 : رقم الموبايل

 :تعليمال

 .أكمل دراسته اإلبتدائية والثانوية في محافظة أربيل 

  وتخرج  1991قبل في قسم اإلقتصاد في كلية اإلدارة واإلقتصاد بجامعة صالح الدين _ أربيل في عام.

 على الكلية.( وسادساً 77.456، وكان ترتيبه ثانياً على القسم وبمعدل)1995في القسم نفسه في عام 

  الصادر بتأريخ  2299-1-1وفقاً لألمر الجامعي المرقم  1995-7-17حصل على شهادة البكالوريوس في

29-7-1995 . 

  في قسم اإلقتصاد بجامعة دهوك، وحصل على شهادة الماجستير  1997قبل في دراسة الماجستير في عام

  .6/9/1999صادر بتأريخ ال 7/1/1494وفقاً لألمر الجامعي المرقم  1999/  9/  6في 



  عنوان الرسالة كان بهذا الشكل ) دور الضرائب الكمركية في تنشيط حركة التجارة في إقليم كوردستان

_ العراق(. وتم نشر الرسالة ألهميتها وحيويتها على شكل خمس حلقات في مجلة كوالَن العربي في 

 .2001– 1999(. مابين سنوات 66 ،65، 44، 43، 42األعداد )

   نال لقب مدرس مساعد في قسم اإلقتصاد في كلية اإلدارة واإلقتصاد بجامعة صالح الدين _ أربيل بتأريخ

  .14/10/1999بتأريخ  4/2/2009. وفقاً لألمر الجامعي المرقم  1999/  9/  16

  15/2/2006بتأريخ  1/1/3864، وفقاً لألمر الجامعي المرقم  2005/  7/  17نال لقب المدرس بتأريخ .

   الصادر من قبل رئاسة جامعة صالح الدين _ أربيل، مكتب رئيس الجامعة.

  .إستمر في التدريس حتى قبوله في دراسة الدكتوراه 

  قبل في دراسة الدكتوراه في قسم اإلقتصاد في كلية اإلدارة واإلقتصاد بجامعة صالح الدين _ أربيل في

 . 2006عام 

  24( بتأريخ 5/1497وفقاً لألمر الجامعي المرقم ) 24/11/2009حصل على شهادة الدكتوراه بتأريخ/ 

11/ 2009. 

  عنوان األطروحة كان بهذا الشكل )دراسة تحليلية للموازنة العامة في العراق مع إشارة الى إقليم

(.وقد تم نشر األطروحة ألهميتها 2007 – 1988كوردستان_العراق) محافظتا أربيل ودهوك( للمدة )

رقم اإليداع حسب مديرية . 2012 سنة مركز كوردستان للدراسات اإلستراتيجية، السليمانية، وحيويتها في

 . 2012( لسنة 1684المكتبات العامة)

 بتأريخ  1/1/515. وفقاً لألمر الجامعي المرقم 2014/  10/  1بتأريخ  )أستاذ مساعد(لقب  حصل على

   أربيل، مكتب رئيس الجامعة. . الصادر من قبل رئاسة جامعة صالح الدين _14/1/2015

 1/1/9074. وفقاً لألمر الجامعي المرقم 2020/  10/  2بتأريخ  )األستاذية( ودرجة لقب حصل على 

  . الصادر من قبل رئاسة جامعة صالح الدين _ أربيل، مكتب رئيس الجامعة.12/11/2020بتأريخ 

 :توظيفال

/  12/  20عين معيداً في قسم اإلقتصاد في كلية اإلدارة واإلقتصاد بجامعة صالح الدين _ أربيل بتأريخ  -

واألمر الجامعي  1995 /12/12في  4242وفقاً لألمر الصادر من رئاسة مجلس الوزراء المرقم . 1995

 .19/12/1995في  4/2/5159المرقم 

 - 2011و  2010والتعليم المستمر في الكلية في سنتي  صبح مسؤوالً لشعبة التخطيط والمتابعةأ. 

  أصبح رئيساً لقسم المالية والمصرفية في كلية اإلدارة واإلقتصاد في جامعة صالح الدين _أربيل وباشر

 .1/11/2011فيه بتأريخ 

  أربيل للعلوم اإلنسانية في مجاالت كلية اإلدارة واإلقتصاد  –عضو إستشاري في مجلة جامعة صالح الدين

 .30/10/2017( الصادر بتأريخ 934ن/6وفقاً لألمر الجامعي المرقم )



 .عضو إستشاري علمي في مركز الدراسات والبحوث األكاديمية للحزب الديموقراطي الكوردستاني 

 العراق  –نية الفرنسية في إقليم كوردستان أصبح عضو إستشاري في مجلة )قةالي زانست( الجامعة اللبنا

 .2020 /12 /10( الصادر بتأريخ 2008ووفقاً لألمر الجامعي الرمقم )

 ( 4/2/4305أصبح رئيس لجنة الترقيات العلمية في الكلية وفقاً للكتاب الصادر من عمادة الكلية المرقم )

 .6/10/2022بتأريخ 

 مؤهالتال

 ممتاز   جيد جداً  جيد    متوسط اللغة / المستوى

 ممتاز             الكوردية

 ممتاز      العربية

   جيد     اإلنگليزية

 .يجيد الكومبيوتر بأكثرية برامجها 
 

  :شارك في المؤتمر الرابع للبنك المركزي العراقي تحت عنوان )) الدور التنموي للبنك المركزي العراقي

في فندق الرشيد  2018كانون األول لسنة  10اإلثنين الموافق المعطيات واإلتجاهات(( المنعقد في يوم 

 بغداد. –المنطقة الدولية 

  )إلقاء محاضرة بعنوان ) العالقة المالية واإلقتصادية بين إقليم كوردستان العراق والحكومة الفدرالية

علمي في فندق  ألعضاء اللجنة المالية للحزب الديموقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان في ملتقى

 .28-6-2019شيراتون أربيل بتأريخ 

 .شارك كعضو في العديد من لجان المناقشات لمنح شهادة الماجستير والدكتوراه 

 :الخبرة التدريسية

 :درس العديد من المواد الدراسية في الكلية وكاآلتي-  

 الماجستيرو إقتصاديات المالية العامة. في مرحلتي البكالوريوس -١. 

 2 -   اإلقتصاد الكلي. في مرحلة الدكتوراه 

 3 -  في مرحلة الماجستير. .إقتصاديات الخدمات 

 4- .تأريخ الفكر اإلقتصادي.في مرحلة البكالوريوس 

 5 - .التشريع الضريبي.في مرحلة البكالوريوس 

 6 - .مباديء اإلقتصاد.في مرحلة البكالوريوس 



 7 - .إقتصاد العمل.في مرحلة البكالوريوس 

 8- .التأريخ اإلقتصادي.في مرحلة البكالوريوس 

  لدى الباحث العديد من المقاالت والمقابالت باللغتين الكوردية والعربية من خالل الجرائد والمجالت

، قنوات الجزيرة العربية اإلخبارية األمريكية  PBS {والقنوات المحلية والفضائية الداخلية والعالمية مثل 

قناة الحرة الفضائية ، وكالة أنباء رويترز، جريدة الشرق األوسط وقناة رووداو ، سكاي نيوز العربية، 

، قناة ، بيام، سبيده، رابون، k24 KNN،،NRT،NTV ،GKالفضائية، كوردستان تيفي، زاكروس، نوروز،

ً وإذاعة صوت كوردستان(. فضالً عن نشر مقاالت أكاديمية  إذاعة كومه ل، قناة كوالن المحلية سابقا

ر أكاديمية عدة في جرائد خةبات و برايةتي وأخرى ومجالت طوالن العربي وطوالن الكوردي و وغي

، الموقع األلكتروني ل NRTهةريَم والسايتات والمواقع األلكترونية ) روداو، خندان، كوردسات نيوز، 

PDK.)الخ ... 

 ية المعتبرة في اإلقليم والعراق قام بتقييم العديد من البحوث األكاديمية والعلمية في المجالت األكاديم

لغرض النشر فضالً عن تقييمه ألغراض الترقية العلمية لألساتذة الجامعيين في مختلف جامعات اإلقليم 

 والعراق.

  شارك في العديد من اإلستشارات اإلقتصادية والمالية في مختلف مؤسسات الحكومة في إقليم كوردستان

المشاريع والبحوث والمقترحات العلمية والواقعية وآخرها كان حول  العراق من خالل تقديم العديد من –

 في مجلس الوزراء. 25-7-2016ظاهرة غسيل األموال وكيفية مواجهتها في اإلقليم بتأريخ 

  شارك بصفة خبير إقتصادي في تحقيق قضية الفساد في وزارة الكهرباء لحكومة إقليم كوردستان– 

 .2017العراق في صيف سنة 

 ء محاضرة ألعضاء البرلمان في اللجنة المالية في إقليم كوردستان العراق تحت عنوان ) العالقة المالية إلقا

يوم األربعاء في  26/6/2019واإلقتصادية بين حكومة اإلقليم والحكومة الفدرالية في العراق( بتأريخ 

 قاعة السيمينارات في فندق شيراتون بأربيل.

 :البحوث والمنشورات-  

  بحوث منشورة وكالتالي: عدةلدى الباحث-  

 (                  1992تطور النفقات العامة في الموازنة العامة لحكومة إقليم كوردستان العراق للفترة – 

(، كانون الثاني ،  15( ، مجلة زانكو للعلوم االنسانية، جامعة صالح الدين _ اربيل، العدد ) 1999

2002. 

 2- (، مجلة زانكو للعلوم 2001 -1992قات العامة في إقليم كوردستان العراق للفترة )ظاهرة تزايد النف

 . 2005(، حزيران، 25اإلنسانية، جامعة صالح الدين_أربيل، العدد)

  3- ( مجلة زانكو للعلوم اإلنسانية، جامعة 2003 -1997واقع التهريب الكمركي في مدينة أربيل للفترة ،)

 .  2005(، كانون األول، 26دد )صالح الدين _ أربيل ، الع



  4-  الموازنة العامة والتخطيط اإلستراتيجي، مجلة اإلقتصاد السياسي، مجلة فصلية تصدرها نقابة

 .2010(، السنة الثامنة، آذار، 27إقتصاديو كوردستان، العدد)

  5- ( مجل2007-1988قياس وتحليل الدور اإلقتصادي للموزانة العامة في العراق للمدة ،) ة جامعة

 .2012كربالء، العدداألول ، المجلد العاشر،)إنساني(، 

  6- ،مجلة زانكو للعلوم اإلنسانية، جامعة صالح الدين_أربيل،  الضرائب في منظور اإلقتصاد اإلسالمي

 .2012(، 51العدد)

     7- ( 2008 -1988تحليل أثر السياستين المالية والنقدية على التضخم في العراق للمدة،) لة زانكو مج

 .2012(، 52للعلوم اإلنسانية، جامعة صالح الدين_أربيل، العدد)

     8- (أيلول، 24دراسة تحليلة لآلثار اإلقتصادية للزكاة، مجلة جامعة كوية، العدد ،)2012. 

    9-  (مجلة 1988-2012قياس وتحليل فاعلية السياسة الضريبة دراسة تطبيقية في العراق للمدة        ،)

  .2014( تموز 1تكنيك، جامعة بولي تكنيك، أربيل، المجلد الرابع، العدد )بولي 

 10- المؤثرة في حجم السماحات الضريبية في العراق و إقليم كوردستان تحليل وتقدير عدد من العوامل- 

(، مجلة بولي تكنيك، جامعة بولي تكنيك، أربيل، المجلد الرابع، العدد 1983-2013للمدة) -حالة دراسية

  .   2014( كانون األول، 2)

 11-  ( مجلة جامعة 2012-1988قياس وتحليل العوامل المحددة للطاقة الضريبية في العراق للمدة ،)

 (. ISSN 2073- 0713). 2015، آذار(، 35كوية، العدد)

 12- كوردستانإلقليم  تحليل فلسفة العالقة بين سياسة التحاسب الضريبي في المديرية العامة للضرائب- 

، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية، المجلد السابع، العدد العراق وأسباب التهرب الضريبي

 .2015(، كانون الثاني، 27)

 13- لمدينة أربيل دراسة تحليلية للعام ر دور إنشاء صناديق الزكاة المركزية في الحد من مشكلة الفق

، تشرين األول(، 15، العدد )ثامنالمجلد ال، للعلوم اإلقتصادية واإلداريةمجلة جامعة األنبار ، 2015

2016. 

 14- مجلة بولي تكنيك، جامعة  ،(2014-2004للمدة ) تحليل قياس مدى إستقاللية البنك المركزي العراقي

  .    2016، تشرين األول( 3العدد ) المجلد السادس، ،سادسبولي تكنيك، أربيل، المجلد ال

 15- دراسة تحليلية مع إشارة الى إقليم كوردستان العراق )محافظتا أربيل  {لموازنة العامة في العراق ا

 . 2012، مركز كوردستان للدراسات اإلستراتيجية، السليمانية، }( 2007-1988ودهوك ( للمدة )

 16- كتور عادل فليح ترجمة كتاب منهجي حول المالية العامة الى اللغة الكوردية للمؤلف البروفيسور الد

العلي عميد كلية اإلدارة واإلقتصاد وعميد كلية الحقوق جامعة الموصل سابقاً وعميد كلية الحقوق جامعة 



، دار إثراء 2اإلسراء في األردن، بعنوان ) المالية العامة والقانون المالي والضريبي، الجزء األول، ط

 ثة قسم اإلقتصاد  والمرحلة الثانية لقسم المحاسبة..( لطالب المرحلة الثال2011للنشر والتوزيع ، عمان، 

 17-  تحليل وقياس أثر سعر صرف الدينار العراقي في الطلب على الدوالر األمريكي في العراق للمدة

(، 18المجلد التاسع،العدد) مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية.، منشور في (2015-2003)

 .   2017نيسان، 

 18-  مجلة ، منشور في (1999-2015في العراق للمدة ) حليل العالقة بين النفقات العسكرية والتضخمت

 .2016، كانون األول(، 16، العدد )ثامنالمجلد ال،  جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية

 19- مجلة جامعة منشور في  ,(1988-2015للمدة ) تحليل قياس الصدمات النقدية في اإلقتصاد العراقي

 .  2017(، نيسان ، 17المجلد التاسع ، العدد ) األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية.

 20-  للعلوم  زانكوفي مجلة منشور  ،(1988-2015قياس منحنى فيليبس في العراق للمدة )وتحليل

 .2017(، 3( العدد )21أربيل، المجلد الحادي والعشرون، المجلد )-اإلنسانية لجامعة صالح الدين

 21  -  تأليف كتاب منهجي باللغة الكوردية حول المالية العامة بعنوان )علم المالية العامة( )زانستي دارايي

أربيل  –طشتي( للطالب المرحلة الثالثة في قسم اإلقتصاد بكلية اإلدارة واإلقتصاد/ جامعة صالح الدين 

 .2016-9-18( بتأريخ 555، المرقم )

 22- ر سعر صرف الدينار العراقي في الطلب على الدوالر األمريكي في العراق للمدة تحليل وقياس أث

(، 17المجلد التاسع،العدد) مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية.، منشور في (2015-2003)

 .  2017نيسان، 

 23-  (،  2016-2010دة )العراق للم –دراسة تحليلية إقتصادية للحوادث المرورية في إقليم كوردستان

 2017(، نيسان ، 17المجلد التاسع ، العدد ) مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية.منشور في 

 . 

 24- 2016للمدة )العراق  –في إقليم كوردستان دور هيئة اإلستثمار في حجم ونوع اإلستثمارات تحليل-

أربيل، المجلد الحادي والعشرون، -لجامعة صالح الديناإلنسانية للعلوم  زانكوفي مجلة (، منشور 2006

 . 2017(، 6( العدد )21المجلد )

  25-  تحليل وقياس أثر التشريع والوعي الضريبي على الثقة بين المكلف واإلدارة الضريبية في المديرية

اإلنسانية لوم للع زانكوفي مجلة العراق) دراسة ميدانية(، منشور  –العامة للضرائب في إقليم كوردستان 

 . 2018(، 2( العدد )22أربيل، المجلد الحادي والعشرون، المجلد )-لجامعة صالح الدين

  26-  في العراق للمدة  ر النفط على النفقات العامة الجارية واإلستثمارياسعتقلبات أتحليل وقياس أثر

أربيل، المجلد الحادي -اإلنسانية لجامعة صالح الدينللعلوم  زانكوفي مجلة ، منشور (2017-1980)

 . 2018(، 3( العدد )22والعشرون، المجلد )



 27-   تحليل وقياس أثر محددات القياس المحاسبي في تحديد الوعاء الضريبي في المديرية العامة للضرائب

  مقدم الى إحدى المجالت األكاديمية لغرض النشر. ،العراق) دراسة ميدانية( -في إقليم كوردستان 

 28-  وقياس أثر عجز الموازنة العامة وعرض النقود على المستوى العام لألسعار في العراق للمدة تحليل

( ، العدد 11المجلد ) مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية.(, منشور في 1988-2017)

 .  2019(،آب ، 25)

 29-  جريدة ))خهبات(( التابعة للحزب ، نشر في ثالتفؤِرمي ئابووري بؤ ثةرةثيَداني هةريَمي كوردستان

أربيل على شكل أربعة أجزاء في  -الديموقراطی الكوردستانی ومجلة زانكؤ بريس لجامعة صالح الدين

 .2018 /10/ 25-24-23-22الجريدة وجزئين في المجلة بتأريخ 

 30-  2018للمدة )تحليل وقياس العالقة السببية بين عرض النقود والناتج  المحلی اإلجمالی فی العراق-

(، تشرين 26( ، العدد )11المجلد) مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية.منشور في (, 1988

 .  2019الثاني ، 

 31- باستخدام بيانات  تحليل وقياس أثر الموازنة العامة على ميزان المدفوعات لبلدان مختارة
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