
 علميةلـــالذاتية واالســيرة 

 

 همسه قصي عبد اللطيف: م ــاالس

 2891: مواليد ــال

 ماجستير عالقات اقتصادية دولية : تصاص ـاالخ

 22/2/1002الماجستير ,  1002:البكلوريوس :  هادات ــالش

 جامعة النهرين/ علوم سياسية: التخصص العام 

 عالقات اقتصادية دولية : التخصص الدقيق 

 2/21/1008: تعيين في مركز دراسات النهرين ـاريخ الـت

 2/4/1022: تاريخ العمل في كلية اقتصاديات االعمال 

 استاذ مساعد : علمي ـقب الـالل

 12/8/1022: حصول على اللقب العلمي ـاريخ الـت

 ثانية/ رابعة: وظيفية ـدرجة الـال

 Lect.hamsa.biz@gmail.com: االيميل 

 02801919924: الهاتف 

 ( 4)عدد كتب الشكر والتقدير من رئيس جامعه النهرين  -: تقدير ـشكر والـتب الــك

 كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة النهرين بتاريخ  -

                               (10/21/1022) 

 (1024)هرين في كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة الن -

 ( 1022)كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة النهرين في  -

 (1028)كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة النهرين في  -

كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة السليمانية وعمادة كلية العلوم  -

 ( 18/2/1021)جمجمال /السياسية 

 (22/2/1020)كتاب شكر وتقدير مدير مركز دراسات النهرين  -

 (12/1/1022)دير مركز دراسات النهرين م -

جامعة النهرين /كتاب شكر وتقدير من عميد كلية العلوم السياسية  -

 .(22/21/1024)بتاريخ 
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   -: منجزة المنشورةـــبحوث الـــال

 تم نشره في مجلة كلية(  1020القطاع الزراعي ضمن الموازنة العامة لعام )  -2    

 .1021لعام ( 2)جامعة كربالء العدد /قتصاد االدارة واال               

 تم نشره في كتاب المؤتمر ( اثر االزمة المالية العالمية على االقتصاد العراقي ) -1         

 الجامعة االردنية في/ قسم اقتصاد االعمال /االقتصادي الدولي في كلية االعمال              

                   20-22/2/1022.  

 تجربة العراق بعد عام: سياسات االصالح االقتصادي والتكييف الهيكلي )  -2      

 جامعة /تم نشره في مجلة كلية العلوم القانونية والسياسية ( 1002            

 . 1021آذار عام ( 22)العدد /تكريت              

 ره ايضاً في تم نش(  1002عالقة العراق بصندوق النقد الدولي بعد عام ) -4      

 حزيران( 24)العدد /جامعة تكريت /مجلة كلية العلوم القانونية والسياسية           

 . 1021عام           

 بحث( رؤية تحليلية :مستقبل االقتصاد العراقي بعد االنسحاب االمريكي ) -2     

 مشترك تم نشره في المؤتمر العلمي السنوي الثالث لـ سكول العلوم         

 . 29/4/1021-29 جامعة سليمانية بتاريخ /جمجمال /السياسية          

 فيتم نشره (  1002العراق ومنظمة التجارة العالمية بعد عام )  -9   

 االدارية والماليةمجلة كلية االدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية و       

 .1029نيسان عام ( 2)العدد  /جامعة بابل/        

مجلة  تم نشره في بحث مشترك (  1002السياسية المالية في العراق بعد عام  اداءا) -2

 . 1022عام ( 21)العدد / كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

بحث مشترك تم ( ع والطموحاتالواق: 1002التنمية االقتصادية في العراق بعد عام ) -9

 . 1022عام ( 20)العدد/ الجامعة العراقية/ كلية االدارة واالقتصاد /دنانيرنشره في مجلة 

( تجاه العراق وانعكاس ذلك على االقتصادالعراقيدور تركيا في التحكم بالمياه االقليمية ) -8

 . 1/22/1029بتاريخ جامعة النهرين / في مجلة كلية العلوم السياسية ( مقبول للنشر)

( 1002االنفاق االستثماري الحكومي في العراق واثره في معالجة البطالة بعد عام )  -20

 .1028عام ( 11)العدد / الجامعة العراقية/ في مجلة كلية العلوم االسالمية تم نشره 



 :محاضرات ــال   

 قسم العالقات االقتصادية  /جامعة النهرين / محاضرات في كلية العلوم السياسية  -2       

 خالل الفصل االول بمادة 1022-1021للعام الدراسي ( المرحلة الثالثة )  الدولية             

 ( .التعاون االقتصادي االقليمي )             

 للعام ( المرحلة االولى ) /جامعة النهرين /محاضرات في كلية العلوم السياسية  -1         

 مبادئ االقتصاد )خالل الفصلين االول والثاني بمادتي  1024-1022الدراسي             

 ( .االقتصاد الجزئي ) و مادة ( والعالقات االقتصادية الدولية             

 بمادة( المرحلة الثالثة ) جامعة النهرين /محاضرات في كلية العلوم  -2          

 . خالل الفصل االول  1024-1022دراسي للعام ال( حقوق االنسان )              

خالل الفصلين الدراسيين االول والثاني  محاضرات في كلية اقتصاديات االعمال -4       

وقسم ادارة في قسم ادارة المصارف ( 1012 -1029)و( 1029 -1022)لالعوام

المصارف وقسم ادارة ( االستثمار االجنبي المباشر)بمادة ( المرحلة الرابعة)االستثمار 

بمادة ( الثالثةالثانية والمرحلة )و( اقتصاديات االستثمار) بمادة ( المرحلة الثانية)

منهجية البحث ) بمادة ( المرحلة الرابعة)و( االستثمار المصرفي وادارة المحفظة)

 ( .العلمي


