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 الشهادات الجامعية 

دكتوراه سياسة نقدية     2102-2102  

ماجستير سياسة نقدية   2112-2100  

بكالوريوس علوم اقتصادية   2112 -2110  

  

 المناصب في التعليم العالي:

 مسؤولية شعبة التسجيل  -

 مقررة الدراسات العليا  -

 مقررة قسم العلوم المالية والمصرفية  -

 مسؤولية شعبة الشؤون العلمية  -

 مسؤولية وحدة التعليم المستمر -

 

 االَشطت االخري:

 عضى في اللجٌة االهتحاًية للعديد هي السٌىات  -

 عضى في العديد هي اللجاى الفرعية في الكلية  -

 عضى اللجٌة العلوية في قسن العلىم الوالية والوصرفية/ كلية االدارة واالقتصاد  -

 عضى لجاى هٌاقشات رسائل ودراسات الدبلىم العالي -

 

 :- يالحظاث اخری

 لدي العديد هي كتب الشكر والتقدير هي  السيد الىزير وهي عوادة الكلية وهي السيد رئيس الجاهعة . - 

  . ت الوشاركة في ورش العول والٌدوات داخل وخارج الكليةلدي العديد هي شهادا - 

 



 التدريس:

  تدريس مادة اقتصاد الرياضي / المرحلة الثالثة 

  تدريس مادة بحوث العمليات / مرحلة الثالثة 

  تدريس مادة اسواق مالية / مرحلة الثالثة 

  تدريس مادة الطاقة المتجددة / مرحلة الثالثة 

  تدريس مادة مبادئ االقتصاد / المرحلة االولى 

  تدريس مادة الرياضيات المالية / المرحلة الثانية 

  تدريس مادة تمويل الشركات/ المرحلة الثالثة 

  تدريس مادة اخالقيات واساليب البحث العلمي / مرحلة الرابعة 

  تدريس مشروع البحث / المرحلة الرابعة 

 لرابعة في مشروع البحث.االشراف على طالب المرحلة ا 

 االشراف على طالب الدراسات العليا / دبلوم دراسة الجدوى في مشروع البحث 

 

 البحوث العلمية المنشورة : 

 01                    انسُاست انُقذَت فٍ انعراق يٍ خالل تحهُم انفجىتٍُ

 00                    تقذَر انُاتج انًحتًم وانتضخى انًستهذف نالقتصاد انعراقٍ نهًذة )4102-0991( 

  4102-0991قُاش وتحهُم انعالقت بٍُ سعر انصرف ويعذالث انتضخى فٍ انعراق نهفترة  0

 (ARDLباستخذاو ًَىرج)قُاش اثر تطىر انذٍَ انعاو عهً يىازَت انعراق االتحادَت  4

 4102-4113تأثُر انصذياث انُفطُت عهً انسُاست انًانُت فٍ انعراق نهًذة  3

 (4109-4112عجس يىازَت انعراق االتحادَت: االسباب وانًعانجاث نهًذة ) 2

 (4102-4113)اثر ادواث انسُاست انًانُت فٍ تحذَذ يعذالث انًُى االقتصادٌ نهعراق فٍ ظم االزياث نهًذة  5

قُاش اثرر االسرتاًار انًرانٍ نتقُُراث انررٌ انحذَارت عهرً االَتارُرت انسراعُرت نًشررو  يقتررا فرٍ زراعرت انقًر  نهًرذة  2

(4113-4102) 

 4109-4113قُاش اثر االستاًار االرُبٍ انًباشر عهً دررت االَكشاف االقتصادٌ فٍ انعراق نهًذة  7

 زَع انجغرافٍ ، واالثار االقتصادَت(انًالراث انضرَبُت االيُت )انتى 2

( باسرتخذاو 4102-0921قُاش انعالقت بٍُ عجس انًىازَت انعايت وانًُساٌ انتجارٌ )انعجس انترىمو( فرٍ انعرراق نهًرذة ) 9

 (Engle-Grangerيُهجُت )


