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 مالٌة عامة . -التخصص الدلٌك :
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 .azharshamran93@gmail.com -البرٌد االلكترونً :

 

  -فً كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة واسط : المناصب االدارٌة التً تسنمتها 
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 مسؤولة شعبة البعثات والعاللات الثمافٌة . -8

 مسؤولة شعبة ضمان الجودة . -3

 شعبة المكتبة .  مسؤولة  -7

 مكتب العمٌد  .ؤولة مس -5

 مسؤولة االدارٌة للمكتب االستشاري . -3

 االلتصاد .ممرر لسم  -4

 امٌن مجلس الكلٌة. -5

 عضو اللجنة العلمٌة فً لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة / كلٌة االدارة وااللتصاد . -6

 

 -: یاالنشطة االخر

  -(  لجنة وكاألتً : 71) اكثر من لدي من اللجان

 . للعدٌد من السنواتعضو فً اللجنة المركزٌة لالمتحانات النهائٌة الستنساخ االسئلة  -1

 فً العدٌد من اللجان الفرعٌة فً الكلٌة .عضو  -8

 عضو اللجنة العلمٌة فً لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة / كلٌة االدارة وااللتصاد . -3
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 عضو فً اللجان التحضرٌة للمؤتمر العلمً لكلٌة االدارة وااللتصاد .  -7

  .العالً دبلومدراسات الرسائل واطارٌح و الشات عضو لجان من -5

  -:فً مجالت عرالٌة وعالمٌة البحوث المنشورة 

1-The reciprocal effect singapores selected Economic Indicators 

BY   Using COnTEGRATIOn TEST AnD IMPULSE RESPOnSE 

FUnCTIOn FOR PERIOD 1960-2015 ( An Econometrics STUDY)  . 

/ منشور فً مجلة وااللتصاد.بحث مشترن مع د. عادل سالم كشكول / كلٌة االدارة 

 عالمٌة فً الهند.

دراسة تطبٌمٌة للزراعة العضوٌة ومشروع  –الوالع االلتصادي للمطاع الزراعً العرالً  2-  

منشور فً مجلة الكوت للعلوم االلتصادٌة بحث محافظة واسط / تحضٌر االسمدة العضوٌة فً 

 ./ جامعة واسط / كلٌة االدارة وااللتصاد واالدارٌة

د. عباس لفته .تشخٌص االلتصاد االسالمً للمشكلة االلتصادٌة . بحث مشترن مع أ -3

 منشور فً مصر .بحث / العمابً 

بحث منشور فً مجلة الكوت للعلوم / دور المصارف فً تنمٌة االلتصاد العرالً  -7

 االلتصادٌة واالدارٌة/ جامعة واسط / كلٌة االدارة وااللتصاد .

/ بحث مشترن مع  و أ المتغيرات الكمية في عجز الموازنة العامة العراقيةتحليل اثر بعض -5

/ بحث نشور فً .د. ادٌب لاسم شندي و أ .د. عباس لفته العمابً / كلٌة االدارة وااللتصاد 

 الدولً االول فً كلٌة الكوت الجامعة .العلمً المؤتمر 

 بعض المتغيرات الفئوية  باستخدامسية قيا –دراسة تحليلية  – العراقية عجز الموازنة العامة-6
بحث مشترن مع  و أ .د. ادٌب لاسم شندي و أ .د. عباس لفته العمابً / كلٌة االدارة / 

 / بحث منشور فً المؤتمر العلمً لجمعٌة االلتصادٌٌن العرالٌٌن .وااللتصاد 

/ بحث  811 -1651نموذج لٌاس فاعلٌة النظام الضرٌبً فً االلتصاد العرالً للمدة  -4

 منشور فً مجلة الكوت للعلوم االلتصادٌة واالدارٌة/ جامعة واسط / كلٌة االدارة وااللتصاد .

      مشترن ( دراسة لٌاسٌة -عجز الموازنة العامة ... العراق انموذجامؤلف بعنوان )كتاب  -5

 اد .مع أ .د. ادٌب لاسم شندي و أ .د. عباس لفته العمابً / كلٌة االدارة وااللتص

بحث مشترن مع /  لٌاس اثر سٌاسات  االصالح االلتصادي على مؤشرات الصحة فً العراق-6

) المؤتمر  منشور فً   م.د. عادل سالم كشكول / كلٌة االدارة وااللتصاد / جامعة واسطأ.

 .العلمً الدولً االول للعلوم االدارٌة والمالٌة ( فً جامعة بابل 
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د. عتتادل ستتالم كشتتكول  أ.م./ بحتتث مشتتترن متتع /  8113المستتتدامة فتتً العتتراق بعتتد  -11

كلٌتتتة االدارة وااللتصتتتاد مجلتتتة الهاشتتتمً  / أ.د. عبتتتاس لفتتتته كنٌهتتتر العمتتتابً / منشتتتور فتتتً 

 . 665 -653, ص  8116,  7/ العدد  11للدراسات االلتصادٌة واالدارٌة والمالٌة / المجلد 

 

 8115-1665بحث ) تحلٌل دور الضرائب الكمركٌة فً النظام الضرٌبً العرالً للمتدة  – 11

الكتتوت للعلتتوم / منشتتور فتتً مجلتتة / بحتتث مشتتترن متتع الباحتتث / رافتتد صتتباح عبتتد الكتتاظم (

 .86/6/8181فً  76االلتصادٌة واالدارٌة وفما للكتاب ذي العدد 

 

للمدة بحث ) اهمٌة مساهمة االٌرادات الضرٌبٌة فً تموٌل النفمات العامة فً العراق  -11

( بحث مشترن مع الباحث / رافد صباح عبد الكاظم / منشور فً مجلة كلٌة 1665-8115

 .84/6/8181فً  68جامعة مٌسان وفما للكتاب ذي العدد  –التربٌة االساسٌة 

 

 Measuring the impact of commercial banks on  بحث سكوباس  ) -18

economic development for the duration 2004-2019)                       مشترن )

مع الباحثة ابتداء دمحم كاظم / منشور فً مجلة عالمٌة سكوباس                                         

Turkish online journal of Qualitative inquiry – e- ISSN1309-6591 –        

  ( 10-9-2021). 

حث ) دور المصارف التجارٌة فً تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة دراسة لٌاسٌة للمدة من ب-13

( مشترن مع الباحثة ابتداء كاظم دمحم / منشور فً مجلة الجامعة العرالٌة وفما  8117-8116

 .5/8181/ 85فً  1/ 336للكتاب ذي العدد م ب ش ع /

  -المواد التً تم تدرٌسها :
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 العام . االلتصاد تدرٌس مادة االلتصاد الدولً / لطلبة الماجستٌر -3

 لسم االلتصاد .لتصاد العمل / مرحلة ثانٌة / مادة اتدرٌس  -7

 تدرٌس مادة مبادئ االلتصاد / مرحلة اولى / لسم االلتصاد . -5

 تدرٌس مادة االلتصاد الزراعً / مرحلة ثالثة لسم االلتصاد . -3

 تدرٌس مادة طالة / للمرحلة الثالثة / التصادٌات النفط . -4

 تدرٌس مادة االدارة المالٌة /مرحلة ثانٌة /  لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة . -5
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  -:یمالحظات اخر

  عمادة الكلٌة ومن السٌد السٌد الوزٌر ومن  لدي العدٌد من كتب الشكر والتمدٌر من

 . ( كتاب شكر وتمدٌر 31)اكثر من تبلغ رئٌس الجامعة 

  داخل وخارج الكلٌة . لدي العدٌد من شهادات المشاركة فً ورش العمل والندوات 

 

 -االشراف :

 على العدٌد من بحوث لطلبة البكالورٌوس . تاشراف 

 م العالً .واشرفت على العدٌد من بحوث الدبل 

  . اشرفت على العدٌد من رسائل الماجستٌر 
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