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 السيرة الذاتية 
 البصري  للدكتور كمال فيلد

 )المختصر( 

 
ال دراسة  البصرةأكمل  بجامعة  االولية  على  بالعراق    جامعية  الدكتوراه  وحصل    جامعة    منشهادة 

"University of Strathclyde  المتحدة المملكة  أشغل عدو" في  الجامعات  كاديمية  في  ة مناصب 
 ،) وباحث  كمدرس   ( الى    البريطانية  الدولية   هعملاضافة  المالية  المؤسسات  من  عدد   GE-  في 

Capital ،Barclays Bank  ،Lloyds Bank  بادارة المخاطر المالية .   
 
المالية،    2003عام  - التجارة، وكيل وزارة  التالية: مستشار وزارة  المناصب  العراق وشغل  إلى  انتقل 

   .  رئيس الوزراء مكتب-المستشارينالمستشار االقتصادي في هيئة  
 
استشارية    2004عام  - بحثية  مؤسسة  أول  وهو  االقتصادي،  لإلصالح  العراقي  المعهد  غير  أسس 

العرا في  االقتصادلترويج  ال  هدفها ق،  حكومية   االصالح  هيئة   يسياسة  رئيس  منصب  يشغل  حاليا   ،
المعهد نام االقتصادي.   اء  لالصالح  لوزار  ايضا   يعمل   العراقي  مستشارا  بحتة  المالية  تي  بصفة طوعية 

البرلمانية    والتخطيط  المالية  من  وللجنة  كما  2019ابتدأ  والتي  ،  الحكومية  اللجان  من  بالعديد  يشارك 
   .التعليم العالي في لجنة االصالح االداري العليا و اللجنة االستشارية منها:  

 
 الخبرة  

 العملية موضوعات اقتصادية عديدة كما هي مبينة ادناه تفصيليا منها:    الخبرةتشمل 

اصالح النظام المالي واالداري الصحي،  ب  وله اهتماموالنقدية والمصرفية،  المالية  االقتصادية ت  االسياس-
  .... الخ والرياضية التحليلية متمرس في االساليب االحصائية و
 
االجتماعات )على    ةشاركالم  - العراق في العديد من  العالمية، ومثل  العلمية  المؤتمرات  العديد من  في 

 . سبيل المثال: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منظمة التعاون االقتصادي، ... الخ(
 
وضع اصالحات مالية    :خالل  من  2003العراق منذ  في سياسة االصالح االقتصادي في    ةاركشالم   -

البطاقة  تحويل  اصالح اسعار المشتقات النفطية، اعداد ستراتيجية الموازنة االتحادية،  واقتصادية ونقدية،
 .الخ،...الى نقد  التموينية

 
المالية والبيئة والصحة والتعليم والنقل  استشاراتم  يقدت  - التالية:  البريطانية في المجاالت  له    .للحكومة 

العالمية  العلمية  بالدوريات  االقتصاد    .دراسات موثقة  التي تخص  االقتصادية  الدراسات  العديد من  كتب 
العراقي، عمل على اعداد التدريب ألعضاء البرلمان العراقي والمسؤولين في الحكومة العراقية منذ عام  

2005 .    
 
"  دراساتبوموثقة    فريدة  رؤيا    - السياسة  عن  العمليىة  الحكومي   على ضعف  اشكاليةتداعيات    االداء 

واالمانة العامة  -كافة  خالل الوزارات  للحكومة العراقية من    يمها قدت ، و  2019-  6200للفترة    التنموي 
 العراقية والمنتديات الثقافية. عدد من الجامعات  - لمجلس الوزراء

 التكريم 
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على   االصالحية  لجهتكريما  حصل  االقتصادية  حيث  ود  البصرة  جامعة  فخرية    منحتهمن  شهادة 
منها  الى جانب شهادات فخرية اخرى    على التوالي   2019و    2018فيسور باالقتصاد" في عام   و"بر

االقتصادية   الحرية  مؤتمر  في  باحث  عقد عام  كافضل  سلوفنيا   2016الذي   organized by)  في 
Foundationumann aich NrdieFraser Institute & Fr ) 

 

 السيرة الذاتية 
 للدكتور كمال فيلد البصري

 )التفصيلية( 
 

 
 والتحصيل العلمي لمواليدا  المعلومات االولية: 

 
 1951مواليد البصرة عام  -
البكلو - على  عام  حصل  البصرة  جامعة  من  ع)  1976ريوس  واالقتصاد  االول  االدارة  كلية  لى 

  (انذاك
التكنوحصل على شهادة الدكتوراه   - لوجي على مستقبل بنية  باالقتصاد في مجال "قياس ابعاد التقدم 

  1985بريطانيا  -دراسة كمية قياسية / جامعة ستراثكاليد االقتصاد"  
 على التوالي   2019و  2018عام لقب بروفيسر من كال من جامعة البصرة وبابل منح  -
 
 

 الشهادات الفخرية : 
االستاذ    - لقب  عام     )بروفسور(منح  البصرة  جامعة  من  كال  عام  جامعة  و  2018من    2019بابل 

 )تكريما لجهود بنشر ثقافة االصالح االقتصادي بالجامعات والمؤسسات الحكومية وغيرها(  
 
الى جانب شهادات فخرية اخرى منها كافضل باحث في مؤتمر الحرية االقتصادية الذي عقد عام   -

2016  ( سلوفنيا  by Fraser Institute & Friedrich Naumann  organizedفي 
Foundation ) 

 
 : فصاعد 2003 عام ذأ. العمل بالعراق من

 
ايضا بصفة طوعية   يعمل  العراقي لالصالح االقتصادي.  امناء المعهد  حاليا يشغل منصب رئيس هيئة 

، كما يشارك بالعديد  2019بحتة مستشارا لوزارتي المالية والتخطيط وللجنة المالية البرلمانية ابتدأ من  
 تشارية بالتعليم العالي.  من اللجان الحكومية والتي منها: لجنة االصالح االداري العليا و اللجنة االس

 
 )2004حزيران  – 2003لوزارة التجارة )مايس   مستشارا •
 )2005شباط  – 2004مستشارا اقتصادياً لوزير الدولة لشؤون المحافظات )تموز  •
 )2005حزيران  – 2005مستشارا في وزارة المالية )شباط  •
 )2007شباط  – 2005وكيالً لوزارة المالية )حزيران  •
 (2008نيسان   – 2007مستشارا اقتصاديا في هيئة مستشاري دولة رئيس الوزارء )شباط  •
 2012 – 2008 ملحقا تجاري في لندن •
أسس المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي، وهو أول مؤسسة بحثية استشارية غير   2004عام • 

  هدفها ترويج سياسة االصالح االقتصادي.حكومية بالعراق
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 : بريطانيا العمل في المهجر. ب
 

 : 1985-1997العمل االكاديمي اوال: 
 :عمل مدرسا وباحثا في العديد من الجامعات البريطانية ومن ابرزها

-London, Surrey Manchester, Leeds, Wales    
 تدريس االقتصاد التطبيقي والقياسي والرياضي والصحي  - 
 الدراسات العليا ف على عدد من طالب اشرال ا  -
  العديد من التقارير العلمية الموثقة بالدوريات العلمية العالميةكتابة   - 
 .للحكومة البريطانية في المجاالت التالية: المالية والبيئة والصحة والتعليم والنقل ات م استشاريقدت  - 

 
 : من ابرز االنجازات التقارير واالبحاث المنشورة

 

 دراسة اثار رفع الضريبة غير المباشرة على السلوك االقتصادي للمواطنين   -

 االسكوتالندي اثر الشركات االجنبية المستثمرة على االقتصاد   -

 تحديد المخاطر المصرفية ومعالجتها   -

 1986قياس كفاءة المصارف البريطانية لعام   -

 ،(1995 – 1985)  قياس ودراسة كفاءة الجامعات البريطانية خالل الفترة  -

  ،1990قياس ودراسة كفاءة المؤسسات الصحية البريطانية لعام    -

 االقتصادية للوقاية من امراض القلب في بريطانيا   -رسم السياسة الصحية    -

 االقتصادية للوقاية من امراض السرطان في بريطنا   - رسم السياسة البيئية   -

رسم سياسة استخدام االسعار على استخدام الطرق في تنظيم مرور السيارت في العاصمة البريطانية    -

  )لمعالجة االزدحام والتلوث(، 

  1985 -  1980الة في بريطانيا تفسير ظاهرة البط  - 

 1985 - 1980تحديد الطلب المستقبلي على السلع المنزلية في اسكوتالند -  

  تحليل العوامل المؤدية الختالف كفاءة المزارعين في كل من الهند واثيوبيا   - 

 ( الذاتية المتضمنة في النسخة االنكليزية للسيرة  )الى غير ذلك من االبحاث والدراسات  

 

 2003- 1997الية المؤسسات الم: العمل بثانيا

 

 TSP, Barclays -oyds) (GE Capital, Lعمل في ثالث من اشهر المؤسسات المالية الدولية ال
في مجال صياغة السياسات المالية واالقتصادية التي تقلل المخاطرة المالية. ساهم في بناء الكثير من  

االقتصادية واالحصائية التي تستهدي بها المؤسسات في زيادة االرباح. تطبيق االساليب  النماذج  
والتقنيات الحديثة في ادارة اعمال المؤسسات. كان له دور في ابتكار طرق لتقليل خسائر المؤسسات  

 : المالية. من ابرز اعماله 
 
في كل من: بريطانيا، السويد،   السياسات المصرفية المتعلقة بالقروض وترويج الخدمات المصرفية-

 .سويسرا، جكسلوفاكيا، اليابان، والبرازيل والهند )تفاصيل الدراسات موجودة باللغة االنكليزية(
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 نشاطات اخرى 
 

االسالمية  • والجامعة  برستل،  سري،  مانجستر،  التالية:  الجامعات  في  الشرف   . استاذ 
الجالية العراقية لبناء مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ مبادئ  عمال طوعيا مع ابناء  في المهجرمارس   •

التعاون الثقافي، واسس )مع زمالء اخرين( "مجلس الجالية العراقية في بريطانيا". وكانت تجربة غنية  
 .لتطوير المهارات الفنية في مجال التفاوض وحل الخالف

 
في  ال• االقتصادي  لالصالح  "مركز  اول  تأسيس  على  سياسة  عمل  بدراسة  ناشط  والمركز  العراق" 

الفنية   القدرات  لبناء  المتقدمة  الدورات  اعداد  المركز  عمل  يميز  وما  وتقييمها.  االقتصادي  االصالح 
اعضاء   )من  الدولة  لمنتسبي  تأهيلية  بدورات  المركز  وقام   ." واالمنية  االقتصادية  السياسة  "تخطيط 

المحافظا للعراق  البرلمان والحكومة وقيادات مجالس  اقتصادي  القيام بمسح  نشاطات المركز  ت(. ومن 
الدولة،   موازنة  وتقييم  المعيشة  تكاليف  عن  دراسات  اجرى  كما  االقتصادية.  السياسات  رسم  لغرض 
النقدية   والسياسة  التضخم  ومشكلة  والغاز،  النفط  وقانون  االستثمار،  وقانون  الزراعي،  االنتاج  وكفاءة 

  ...ألخ
للكادر المتقدم بالوزارات العراقية والعضاء د من ايعدالم  يظ تن • المتقدمة في تطوير المهارات  لدورات 

 .مجلس النواب والمحافظات ... الخ
 

 فقط  2007-2004الدراسات والبحوث المنشورة بالعربية بين عام  •
 
االقتصادي  الكتابة  في    ةساهمال التحليل  مجال  في  معتمدة(  )عالمية  نشرات  في  والقياسي  دراسات 

وبحوث العمليات. كما شارك بمساهمات علمية في العديد من المؤتمرات العالمية في مجال السياسة  
اداء   وتقييم  والزراعة  والبيئة  والنقل  والصحة  كالتعليم  الحكومية  والخدمات  والمصرفية،  المالية 
العراقي باالقتصاد  الخاصة  الدراسات  بعض  مايلي  وفي  وغيرها.   .الشركات 

 
 .2004نطلقات اصالح السياسة االقتصادية ، نشر في جريدة الصباح في أب م. 1
 
 . ( 16/2/2005نشر في جريدة الصباح في )اصالح اسعار المشتقات النفطية: لمصلحة من؟  . 2

http://www.alsabaah.com/paper.php 
 
 .(29/2/2005. قراءة في قانون االستثمار )نشر في جريدة الصباح في  3

http://www.alsabaah.com/paper.php 
 
 .(29/10/2005. التضخم وازمة الوقود )نشر في جريدة الصباح في 4

http://www.alsabaah.com/paper.php 
 
 .(27/5/2007جريدة الصباح في  )نشر في 2007. ستراتيجية موازنة 5

http://www.alsabaah.com/paper.php 
 
 . (24/4/2007. التحديات االقتصادية وقانون النفط )نشر في جريدة الصباح في 6

http://www.alsabaah.com/paper.php 
 
 .كومي مسؤولية من؟ )نشر في جريدة الصباح(. التخلف في مستوى اداء القطاع الح7

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Ffbclid%3DIwAR2cL9_9ibrEYs8ZcFkXSBsIPCC4WlOVzshiuk6AQ5dZTXdHdbfnyKWhjGo&h=AT2EnmGmKsbxvkjBTjkdScPpY2Gx9bzkSyiVNcngMm0AQo_7nV34q_QsOE0IK1bODc7ZgZo4oH2NFRsH6OGNouNHdntY5zy7tbLcUvQtc9wtbY7rT19N8cA7BgJHb_8PKkmT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Ffbclid%3DIwAR2EX4699GdY3_7mXVLXX-Uiz2h3koUeshdeux4idqdtKeTipAjwvCSetjw&h=AT1OkxBlbPMJ45cp-k_gW9jerQCjnM5SDZknEmiVWDlu66TQvXRghdRK1QVqtiOYYiowcfd1z_2X3guLtbYHPXes_fvvUaFruk3Dy6OMquehOO0zRuPcJDp4Vo2iVOFKUIFn
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Ffbclid%3DIwAR3OQPK6PKegfJzZ7N3yqUWm5V02xpSu772T51Lg8LLz59KNrwRlT63c8DI&h=AT1-qSuUS3XNlmlcFG5687N6RQzakm4ll0hqnqNcgdezpnHQgaBYthT1tybdhevVxryqJGClvcu86hUDENkA8dGWPAyae4du4glKJ8-tuCLenDvlXK46NYAPkjaDJg8b-jKRgpcZGJPMRQ0lBQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Ffbclid%3DIwAR0m8ovx2VLvxWFsMBmnFbCgMFaNPs-Jz2TscyhgGE7m8fFefJq62zuDYDQ&h=AT2EXWmkSlOx108V8O3pwUi2Zo5MBGzHhmZvzrvaQjNrBaUzOFaE9WSaV7zIarm2G4DjTrt9w0Id5vkA0rQT-2nyzgMVxCeAExt6n0V8ftv2NDHt4aQpuBSK7BL9aqQ8EzCW
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Ffbclid%3DIwAR3okJS3Rm3IZQ0buIJm8oOnGtyUJdLrrCyFKJw2YvwvvaDTTV9eDSbQydY&h=AT23UK-bR4BnaX9nP6yMtWnH6VglfC5EL6uVLYBvkaLj_fMzo9z_r7rsc1HH1ayuobEm6n_JPrf8n6tHphE9MqZqogN0ciihJKA5msTUh7-YnGUfc8SlfMtCDuPz5Oz8abdj
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http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si
d=48403 

 
في  8 الصباح  في جريدة  )نشر  الدولي  النقد  واتفاقية صندوق  العراقي  االقتصاد   .11/5/2005 ). 

http://www.alsabaah.com/paper.php 
 
 .(3/1/2007. معاهدة العهد الدولي لمصلحة من؟ )جريدة الصباح في  9

http://www.alsabaah.com/paper.php 
 

 .(  2007) جريدة الصباح اكتوبر  2008. ستراتيجية الموازنة الفدرالية 10
 

 .(  2007)جريدة الصباح ايلول  2007. االصالح المصرفي الحكومي 11
 

 . (  2008الصباح اب . مشكلة الفقر وسياسة الدعم الحكومي )جريدة 12
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si

d=51401 
 

 . قانون النفط: كيف نبدأ؟ )نشر جريدة الصباح ( 13
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si

d=53822 
 

 ( . الفجوة االستثمارية ودور هيئة االستثمار )نشر في جريدة الصباح14
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si

d=52381 
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si

d=52447 
 

 )نشر في جريدة الصباح(  2008. ستراتيجية الموازنة الفدرالية 15
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si

d=50483 
 

 . االدارة االقتصادية والفساد )نشر في جريدة الصباح( 16
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si

d=48403 
 

 : مالها وماعليها   2008. الموازنة الفدرالية 17
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si

d=55102 
 

 ( 1. التضخم ودور السياسة النقدية )18
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si

d=56115 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D48403%26fbclid%3DIwAR13JggvL8WZMgdulURRRHK8EAIRlOH6pI5ZXLRP-3qIczCNazsTp8skbTw&h=AT3ARyoG637kuV8XPCBSXRCvVXADpPoJH0WAmWqmrftbOtLYFmBwYj875cmREdqnRyj-4GKFnGIwJK4KvD8rU928o4H-udniMsj-5cUBezw_5VmR_ty2iCOmk2L4ksfblzsT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D48403%26fbclid%3DIwAR13JggvL8WZMgdulURRRHK8EAIRlOH6pI5ZXLRP-3qIczCNazsTp8skbTw&h=AT3ARyoG637kuV8XPCBSXRCvVXADpPoJH0WAmWqmrftbOtLYFmBwYj875cmREdqnRyj-4GKFnGIwJK4KvD8rU928o4H-udniMsj-5cUBezw_5VmR_ty2iCOmk2L4ksfblzsT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Ffbclid%3DIwAR1cUxRUpmzfOIrR-bwjP0271zDafxSAwVUOp7wMx22DGPT1aTj0n6WrC8c&h=AT2mww_6C9QI7maPl8Mgole_-t_qZ_7L3z4zkfqizXEVNZTtQBdvZJq_5oaMx-XGePTCMWAx5iKUW30iL4cKcLTp27lP7pM20o5pMoXN3QNTldGGy2ell8itcT64qu1vfhij
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Ffbclid%3DIwAR2d2SO2glsCdAIP20sfyW7BjEHzFnyAoU8pw0szIDvUERywzugOF6tWR9I&h=AT3egJtcztfRcTYUGjRb_DTeqyaJh-SF6BKb8rRbei1BH6C8EZFHBVYAVvjqH7C_li73TnWtx3_UhQCtmfDzEtENx9jnGm7qgBEpZfaFqaW5kpHa9OX2KJ3g2bTeH7I5R9u3
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D51401%26fbclid%3DIwAR3j6pozLnJZ1c0KZjSTEtaXchpL68QnIHVj6vBEFu0blMfVbTbTnNx0LtM&h=AT3KcwsmvSoPG_YovD5W63e_BYg8DzmYywWVmRBgVqOeJ7InPsZHz0lFN6YNxDdLZoffE4epip9ZHdyCX7y1uuDi43seh7avK1pGBMPe71dj2Vbp4pJlSLcT4H4iZ2ywmeyP
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D51401%26fbclid%3DIwAR3j6pozLnJZ1c0KZjSTEtaXchpL68QnIHVj6vBEFu0blMfVbTbTnNx0LtM&h=AT3KcwsmvSoPG_YovD5W63e_BYg8DzmYywWVmRBgVqOeJ7InPsZHz0lFN6YNxDdLZoffE4epip9ZHdyCX7y1uuDi43seh7avK1pGBMPe71dj2Vbp4pJlSLcT4H4iZ2ywmeyP
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D53822%26fbclid%3DIwAR0ivRoejo68LOBKEXM4r_HqmwGbiNWBeK6uIGlOPsZDBYWn69GiIW4cGQc&h=AT2VxTRO49hQb81VvazaDUT7DoYnRjm4_8AeYC1c8CwAji5059z2nsGs4ccWO5ubyRBrxltSGTHYuRedZX2q_ml5qgJnmK4t5kHFr-0SB_heLwpUfICcuyz_QnHhWG9ejWeX
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D53822%26fbclid%3DIwAR0ivRoejo68LOBKEXM4r_HqmwGbiNWBeK6uIGlOPsZDBYWn69GiIW4cGQc&h=AT2VxTRO49hQb81VvazaDUT7DoYnRjm4_8AeYC1c8CwAji5059z2nsGs4ccWO5ubyRBrxltSGTHYuRedZX2q_ml5qgJnmK4t5kHFr-0SB_heLwpUfICcuyz_QnHhWG9ejWeX
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=52381&fbclid=IwAR37xU4fAGSMOekCF7J60JE-SWikgQSfjxUihWKbhEe7M7iY3dg9l3UVBHs
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=52381&fbclid=IwAR37xU4fAGSMOekCF7J60JE-SWikgQSfjxUihWKbhEe7M7iY3dg9l3UVBHs
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=52447&fbclid=IwAR1WviVHlOY3AwsNTYeKtMr9z1zjPzfo3wbOEVJYfxbwZT09HQItF5_d__U
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=52447&fbclid=IwAR1WviVHlOY3AwsNTYeKtMr9z1zjPzfo3wbOEVJYfxbwZT09HQItF5_d__U
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D50483%26fbclid%3DIwAR2AKaZSXGVO2CH6YT3vYvzQGOH71MyKnWEmCmhKPQeKwJYYKo9A9nwOdGY&h=AT161DDwZTqdf71fn4wfEyssdEnV9ys2_u3XtrnVJ90tkjpXCy6_PaexWYxhHhQGESsQgo2iRqJCGG7rFab0YPtCO-ZQ9_GibzCje1-0mtY-_kXSKgLrRKqf4Re_Cm-1MsWi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D50483%26fbclid%3DIwAR2AKaZSXGVO2CH6YT3vYvzQGOH71MyKnWEmCmhKPQeKwJYYKo9A9nwOdGY&h=AT161DDwZTqdf71fn4wfEyssdEnV9ys2_u3XtrnVJ90tkjpXCy6_PaexWYxhHhQGESsQgo2iRqJCGG7rFab0YPtCO-ZQ9_GibzCje1-0mtY-_kXSKgLrRKqf4Re_Cm-1MsWi
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=48403&fbclid=IwAR16b1vk3maIFgzO115z5lTeZHYKpV4QB7AmHtjXOFIhV7jtX72ZptqnIR8
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=48403&fbclid=IwAR16b1vk3maIFgzO115z5lTeZHYKpV4QB7AmHtjXOFIhV7jtX72ZptqnIR8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D55102%26fbclid%3DIwAR0ICfvYOq36KX0mxDheWlS_7nIzx9lpPnOf0w2odlPUMQRlcaZFH62D9FI&h=AT07rzXulN2ftLZWYlsUY-PKKGe2vBBf53yXKTmEYwruto3M_teD_OWqPb8NJKJ7_Ya6Zkky5qtNUopBlClShUvgdKfCBhvZavoVitIuigkHC_nFoepr0_VD6X-QBu749tk5
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D55102%26fbclid%3DIwAR0ICfvYOq36KX0mxDheWlS_7nIzx9lpPnOf0w2odlPUMQRlcaZFH62D9FI&h=AT07rzXulN2ftLZWYlsUY-PKKGe2vBBf53yXKTmEYwruto3M_teD_OWqPb8NJKJ7_Ya6Zkky5qtNUopBlClShUvgdKfCBhvZavoVitIuigkHC_nFoepr0_VD6X-QBu749tk5
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D56115%26fbclid%3DIwAR17746U8r31vVbq3In2xXytENOAiGcRktIqmfQuUXbWgiOxhJAc-UYdNeE&h=AT1hfYLYmyy9ItWEnCYRej7KIFvPYhRRqfZCZ3Rp-HXwNee3Rpj6j_DeJRInwjFGSM2N0SFLaFyJjY7PjgrDKoQuxPVaZjy7LOr70qkN5MFrHirsXjlV8l62cQUs8gry-fjH
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D56115%26fbclid%3DIwAR17746U8r31vVbq3In2xXytENOAiGcRktIqmfQuUXbWgiOxhJAc-UYdNeE&h=AT1hfYLYmyy9ItWEnCYRej7KIFvPYhRRqfZCZ3Rp-HXwNee3Rpj6j_DeJRInwjFGSM2N0SFLaFyJjY7PjgrDKoQuxPVaZjy7LOr70qkN5MFrHirsXjlV8l62cQUs8gry-fjH
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 . التضخم: ظاهرة تنذر بخلق فوارق اجتماعية وتهدد بنسف أسس العملية التنموية 19

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=
55617 

 
 ( 2. التضخم ودور السياسة النقدية )20

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=
56419 

 
 2007. تحسن نسب التنفيذ للتخصيصات االستثمارية 21

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=
58862 

 
 2008. قراءة في أرقام موازنة  22

http://www.theiraqweekly.com/inp/view_printer.asp?ID=278&AUTHOR=
%D8 

 
 . دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية 23

arabia.org/files/pdf/art2013.pdf-http://www.cipe 
 

 Kamalاالطالع عليها في شبكة االنترنت تحت اسم "كمال البصري" و “بقية المساهمات يمكن 
Field” 

 

 المؤتمرات والندوات  

 ل العراق في عدد من المؤتمرات الدولية منها:  يمثت-

اجتماعات صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التعاون االقتصادي )بباريس( المجلس  -
  العربية، وشارك في العديد من المؤتمرات الخاصة باالقتصاد العراقي.االقتصادي بالجامعة 

 
   االعالمية والثقافيةلقاءات ا

 أ. النشاطات المدونة 

 
 لرابط ا

 ت العنوان 

http://www.bayancenter.org/author/user11
/ 

 

كمال البصري   للدراسات    –البيان    –د.  مركز البيان 
 والتخطيط 

1. 1 

http://alnoor.se/author.asp?id=597 
 

 2 .2 مركز النور  –د. كمال البصري 

https://kamalfield.net/ar/about/  3 .3 نبذه عن د. كمال البصري 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D55617%26fbclid%3DIwAR04xLgKudDjN5uZScv0geeKehCTg8YVqLWQG0ysGSg8ZCXdANEdJXqWTFA&h=AT0g9CsAkMPeBZgbkI4ef0BRx0qK4lVRl5InsHqQNefWtBiguE2A3JkAcf3ZD_VYN7HZUev5nYJIJaYPPRVInxVRsIBX2IE2QXUDKN0BWnpy37zX2UmaZP9nPuruRYuVwAQ0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D55617%26fbclid%3DIwAR04xLgKudDjN5uZScv0geeKehCTg8YVqLWQG0ysGSg8ZCXdANEdJXqWTFA&h=AT0g9CsAkMPeBZgbkI4ef0BRx0qK4lVRl5InsHqQNefWtBiguE2A3JkAcf3ZD_VYN7HZUev5nYJIJaYPPRVInxVRsIBX2IE2QXUDKN0BWnpy37zX2UmaZP9nPuruRYuVwAQ0
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=56419&fbclid=IwAR0Y1hjroTX0KdLSguVswCcMSMSwCAcmvLlr2lqaYp1VhfM8QI4PSrpl6iU
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=56419&fbclid=IwAR0Y1hjroTX0KdLSguVswCcMSMSwCAcmvLlr2lqaYp1VhfM8QI4PSrpl6iU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D58862%26fbclid%3DIwAR0M-Swb8FLswtFQk0ihz_hsErpxIjOiMQhXOUNpqCEkc1TLH_iRrWI0E3A&h=AT0InPZUz2Peyg3X9yFDl_uy8KrPw7pPSHEf9WcHGZNdgCFUsioWEBewztdV-wFrCpfP15y8go71PYcfZD0-ign3Ut9fFLS5oIyiS1AGQoln4Glgl_FKvR2PCWPTBnccjDnOJndPAEprQRszkQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alsabaah.com%2Fpaper.php%3Fsource%3Dakbar%26mlf%3Dinterpage%26sid%3D58862%26fbclid%3DIwAR0M-Swb8FLswtFQk0ihz_hsErpxIjOiMQhXOUNpqCEkc1TLH_iRrWI0E3A&h=AT0InPZUz2Peyg3X9yFDl_uy8KrPw7pPSHEf9WcHGZNdgCFUsioWEBewztdV-wFrCpfP15y8go71PYcfZD0-ign3Ut9fFLS5oIyiS1AGQoln4Glgl_FKvR2PCWPTBnccjDnOJndPAEprQRszkQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.theiraqweekly.com%2Finp%2Fview_printer.asp%3FID%3D278%26AUTHOR%3D%25D8%26fbclid%3DIwAR3yuu3Dgy5BZE5QGgRFxWFOJdEvkipTUY6yiFjKiqiM4O_Z0BNW7jB4sa8&h=AT1xKJFpCTujSAcRSW3rB3fYszRnSUyYBR2lKN34i95xH-Y9XCwKVjHOZPhYsIYbzNA8bC8x3wJQHJShRPgqN5mrD9na8DhfsqrCJ7t-sYgAQAEgCkNQPjLC3dTpCYRpZEFjZn3w_A56nnzjcQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.theiraqweekly.com%2Finp%2Fview_printer.asp%3FID%3D278%26AUTHOR%3D%25D8%26fbclid%3DIwAR3yuu3Dgy5BZE5QGgRFxWFOJdEvkipTUY6yiFjKiqiM4O_Z0BNW7jB4sa8&h=AT1xKJFpCTujSAcRSW3rB3fYszRnSUyYBR2lKN34i95xH-Y9XCwKVjHOZPhYsIYbzNA8bC8x3wJQHJShRPgqN5mrD9na8DhfsqrCJ7t-sYgAQAEgCkNQPjLC3dTpCYRpZEFjZn3w_A56nnzjcQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cipe-arabia.org%2Ffiles%2Fpdf%2Fart2013.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0erl9P-dFdJ5VuC-MQ7frwHcCE10CU7vgjRWpEWgSci1GknxbagpOxiTU&h=AT1SVrWUK4txuWks7WE_u4TC-Pj99N7DIwqVXshzJ4kSq-27nEcCz5Olmqd9RkY3iiSNbJQiNyayGbXU3Uem6YS2aSEJt3B7WovnBTZGcY2sdHX0SayTrMyDfRhJQ6REpnwx
http://www.bayancenter.org/author/user11/
http://www.bayancenter.org/author/user11/
http://alnoor.se/author.asp?id=597
https://kamalfield.net/ar/about/
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http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/21378
0.html 

 
 4 .4 االخبار  -مقاالت 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/02/23/%
-D8%AF 

%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8

%B1%D9%8A-
%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8

%A9-
%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%

AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8

%AF-%D9%88/ 

البصري   وزير    –د.كمال  السيد  الى  مفتوحه  رساله 
 الماليه هوشيار زيباري 

5. 5 

-https://www.ipbl
iraq.org/content.php?ctgryid=16 

 

البصري   كمال  الخاصه    –الدكتور  المصارف  اصالح 
 جزء من كل –

6. 6 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=42358
0&r=0 

 
 

د.كمال   اقتصادية  رؤية   : الحالية  السياسية  االزمة 
 البصري

7. 7 

https://kitabat.com/author/1011/ 
 
 

 8 .8 الكاتب كمال البصري بموقع كتابات 

http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/21378
0.html 

 
 

الى رئيس الوزراء  د . كمال البصري رسالة مفتوحة  
شفافية   االصالح  بوابة  النواب    مجلس  ورئيس 

 الموازنة االتحادية  
9. 9 

https://mod.mil.iq/index.php?name=News
&file=article&sid=10374 

 
 

 وزارة الدفاع تستضيف الدكتور كمال البصري 
10. 1

0 

https://moj.gov.iq/view.4151/ 
 
 

دائرة   نظمتها  عمل  ورشة  خالل  البصري  د.كمال 
 العدل وزارة  –التخطيط العدلي 

11. 1
1 

 
https://www.uotechnology.edu.iq/index.ph

-p/component/k2/item/4118 
2017-02-26-08-07-31 

 

اشكالية ضعف   ندوه عن  يقيم  المستمر  التعليم  مركز 
 التكلنوجيةالجامعه  –االداء العام 

12. 1
2 

https://www.kitabat.info/author.php?id=36
0 
 
 

االداء   ضعف  مشكلة  البصري  كمال  الدكتور 
 االقتصادي : دور الدين والدولة والمجتمع

13. 1
3 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/new
s/2019/03/28/1229671.html 

 
 

في   االداء  مسوى  رفع  عن  ورشة  تقيم  العمل 
 مؤسسات الدولة 

14. 1
4 

http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/213780.html
http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/213780.html
http://iraqieconomists.net/ar/2015/02/23/%D8%AF-
http://iraqieconomists.net/ar/2015/02/23/%D8%AF-
https://www.ipbl-iraq.org/content.php?ctgryid=16
https://www.ipbl-iraq.org/content.php?ctgryid=16
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=423580&r=0
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=423580&r=0
https://kitabat.com/author/1011/
http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/213780.html
http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/213780.html
https://mod.mil.iq/index.php?name=News&file=article&sid=10374
https://mod.mil.iq/index.php?name=News&file=article&sid=10374
https://moj.gov.iq/view.4151/
https://www.uotechnology.edu.iq/index.php/component/k2/item/4118
https://www.uotechnology.edu.iq/index.php/component/k2/item/4118
https://www.kitabat.info/author.php?id=360
https://www.kitabat.info/author.php?id=360
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/03/28/1229671.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/03/28/1229671.html
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https://www.sotaliraq.com/category/article
-s/%D8%AF
-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8
%B1%D9%8A/ 

 
 

 صوت العراق  –لبصري دكتور كمال ا 
15. 1

5 

http://industry.gov.iq/index.php?name=Ne
ws&file=print&op=PrintPage&sid=4360 

 
 

الحكومي   االداء  مستوى  رفع  البصري  كمال  دكتور 
 وزاره الصناعة 

16. 1
6 

http://mohesr.gov.iq/ar/%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D 

9%8A%D9%85-
%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-
%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-

%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D8%B9%D9%86-

%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8
%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8
%A7%D8%A1-%D8%A7/ 

الدكتور كمال البصري . ضعف االداء العام ورشه هن  
 وزاره التعليم  –تطويراالداء الحكومي 

17. 1
7 

https://ar.parliament.iq/2019/05/04/%D8%A
7%D9%84%D9%84%D8%AC 

%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%

84%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9

%8A%D9%81-
%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9

%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF%D9%8A/ 

اللجنة المالية في مجلس النواب االقتصادي تستضيف  
 الدكتور كمال البصري 

18. 1
8 

https://www.moys.gov.iq/ar/view/968 
 

مستوى   لرفع  عمل  ورشة  البصري  .كمال  االداء  د 
 وزارة الشباب والرياضة  –قسم الجوده  –الحكومي 

19. 1
9 

http://mot.gov.iq/index.php?name=News&
file=article&sid=5042 

 

االداء   تقويم  ثقافة  لنشر  محاضره  البصري  كمال  د. 
 لتجارة وزارة ا –المؤسسي 

20. 2
0 

12372.html-http://fanarnews.org/news 
 

الحكومي   لالداء  تحليلية  مراجعة  البصري  د.كمال 
 جلسة في النجف 

21. 2
1 

https://eco.nahrainuniv.edu.iq/?p=6186 
 

البصري   كمال   . في    –د  االقتصاديه  التنميه  اشكالية 
 جامعة النهرين  –العراق 

22. 2
2 

an.com/%D8%A7%D9%https://www.azzam
84%D8%A8%D8%B5%D8%B1 

%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%

AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-
%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9

%8A%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9

البصري   كمال  الرشيد    –د.  الحكم  بمعايير  االلتزام 
 عف الدخل السنوي يضا

23. 2
3 

https://www.sotaliraq.com/category/articles/%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://www.sotaliraq.com/category/articles/%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://www.sotaliraq.com/category/articles/%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://www.sotaliraq.com/category/articles/%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://www.sotaliraq.com/category/articles/%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
http://industry.gov.iq/index.php?name=News&file=print&op=PrintPage&sid=4360
http://industry.gov.iq/index.php?name=News&file=print&op=PrintPage&sid=4360
http://mohesr.gov.iq/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%25D
http://mohesr.gov.iq/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%25D
https://ar.parliament.iq/2019/05/04/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC
https://ar.parliament.iq/2019/05/04/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC
https://www.moys.gov.iq/ar/view/968
http://mot.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=5042
http://mot.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=5042
http://fanarnews.org/news-12372.html
https://eco.nahrainuniv.edu.iq/?p=6186
https://www.azzaman.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1
https://www.azzaman.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1
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 ( الفديوهاتئية )النشاطات المر ب. 

 

 ت .1 العنوان  لرابط ا

http://www.bayancenter.org/author/user1
1/ 
 

البصري   كمال  للدراسات    –البيان    –د.  البيان  مركز 
 والتخطيط 

2. 1 

http://alnoor.se/author.asp?id=597 
 

 2 .3 مركز النور  –د. كمال البصري 

https://kamalfield.net/ar/about/ 
 

 3 .4 نبذه عن د. كمال البصري 

http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/2137
80.html 

 
 4 .5 االخبار  -مقاالت 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/02/23/
-%D8%AF 

%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8

البصري   وزير  رسا   –د.كمال  السيد  الى  مفتوحه  له 
 الماليه هوشيار زيباري 

6. 5 

%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9

%8A%D8%AF/ 

-https://mustaqbal
college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=7&ne

wid=1204 
 
 

 ادارة االقتصاد الوطني رؤية مستقبلية لالصالح 
24. 2

4 

https://www.mubasher.info/news/2145987/
%D9%85%D8%B9%D9%87% 

D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9

%84%D8%A7%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%

AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-

%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9

%83%D9%8A%D8%B2-
%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9
%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8
%B1%D9%8A%D8%A9/%7B%7BsubTag.u

rl%7D%7D 

على   التركيز  الى  يدعو  االقتصادي  االصالح  معهد 
 التنمية 

25. 2
5 

https://www.iraqhurr.org/a/1650515.html 
 
 

 د. كمال البصري البطالة في العراق 
26. 2

6 

http://www.bayancenter.org/author/user11/
http://www.bayancenter.org/author/user11/
http://alnoor.se/author.asp?id=597
https://kamalfield.net/ar/about/
http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/213780.html
http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/213780.html
http://iraqieconomists.net/ar/2015/02/23/%D8%AF-
http://iraqieconomists.net/ar/2015/02/23/%D8%AF-
https://mustaqbal-college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=7&newid=1204
https://mustaqbal-college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=7&newid=1204
https://mustaqbal-college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=7&newid=1204
https://www.mubasher.info/news/2145987/%D9%85%D8%B9%D9%87%25
https://www.mubasher.info/news/2145987/%D9%85%D8%B9%D9%87%25
https://www.iraqhurr.org/a/1650515.html
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%B1%D9%8A-
%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8

%A9-
%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8

%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8
%AF-%D9%88/ 

-https://www.ipbl
iraq.org/content.php?ctgryid=16 

 

  –اصالح المصارف الخاصه    –الدكتور كمال البصري  
 جزء من كل

7. 6 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=4235
80&r=0 

 
 

د.كمال   اقتصادية  رؤية   : الحالية  السياسية  االزمة 
 البصري

8. 7 

https://kitabat.com/author/1011/ 
 
 

 8 .9 الكاتب كمال البصري بموقع كتابات 

http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/2137
80.html 

 
 

الوزراء  رئيس  الى  مفتوحة  رسالة  البصري  كمال   . د 
شفافية   االصالح  بوابة  النواب    مجلس  ورئيس 

 الموازنة االتحادية  
10. 9 

https://mod.mil.iq/index.php?name=News
&file=article&sid=10374 

 
 

 وزارة الدفاع تستضيف الدكتور كمال البصري 
11. 1

0 

51/https://moj.gov.iq/view.41 
 
 

دائرة   نظمتها  عمل  ورشة  خالل  البصري  د.كمال 
 وزارة العدل  –التخطيط العدلي 

12. 1
1 

 
https://www.uotechnology.edu.iq/index.p

-hp/component/k2/item/4118 
2017-02-26-08-07-31 

 

ضعف   اشكالية  عن  ندوه  يقيم  المستمر  التعليم  مركز 
 الجامعه التكلنوجية–االداء العام 

13. 1
2 

https://www.kitabat.info/author.php?id=3
60 
 
 

االداء االقتصادي   البصري مشكلة ضعف  الدكتور كمال 
 والدولة والمجتمع : دور الدين 

14. 1
3 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/ne
ws/2019/03/28/1229671.html 

 
 

العمل تقيم ورشة عن رفع مسوى االداء في مؤسسات  
 الدولة 

15. 1
4 

https://www.sotaliraq.com/category/articl
-es/%D8%AF
-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8
%B1%D9%8A/ 

 
 

 صوت العراق  –دكتور كمال البصري 
16. 1

5 

https://www.ipbl-iraq.org/content.php?ctgryid=16
https://www.ipbl-iraq.org/content.php?ctgryid=16
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=423580&r=0
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=423580&r=0
https://kitabat.com/author/1011/
http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/213780.html
http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/213780.html
https://mod.mil.iq/index.php?name=News&file=article&sid=10374
https://mod.mil.iq/index.php?name=News&file=article&sid=10374
https://moj.gov.iq/view.4151/
https://www.uotechnology.edu.iq/index.php/component/k2/item/4118
https://www.uotechnology.edu.iq/index.php/component/k2/item/4118
https://www.kitabat.info/author.php?id=360
https://www.kitabat.info/author.php?id=360
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/03/28/1229671.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/03/28/1229671.html
https://www.sotaliraq.com/category/articles/%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://www.sotaliraq.com/category/articles/%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://www.sotaliraq.com/category/articles/%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://www.sotaliraq.com/category/articles/%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://www.sotaliraq.com/category/articles/%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
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http://industry.gov.iq/index.php?name=N
ews&file=print&op=PrintPage&sid=4360 

 
 

الحكومي   االداء  مستوى  رفع  البصري  كمال  دكتور 
 وزاره الصناعة 

17. 1
6 

http://mohesr.gov.iq/ar/%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D 

9%8A%D9%85-
%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-
%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-

%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D8%B9%D9%86-

%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8
%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8
%A7%D8%A1-%D8%A7/ 

البصري . ضعف االداء العام ورشه هن  الدكتور كمال 
 وزاره التعليم  –تطويراالداء الحكومي 

18. 1
7 

https://ar.parliament.iq/2019/05/04/%D8%
A7%D9%84%D9%84%D8%AC 

%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9

%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D

9%8A%D9%81-
%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9

%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF%D9%8A/ 

في   المالية  تستضيف  اللجنة  االقتصادي  النواب  مجلس 
 الدكتور كمال البصري 

19. 1
8 

https://www.moys.gov.iq/ar/view/968 
 

االداء   مستوى  لرفع  عمل  ورشة  البصري  .كمال  د 
 وزارة الشباب والرياضة  –قسم الجوده  –الحكومي 

20. 1
9 

http://mot.gov.iq/index.php?name=News
&file=article&sid=5042 

 

االداء   تقويم  ثقافة  لنشر  محاضره  البصري  كمال  د. 
 وزارة التجارة  –المؤسسي 

21. 2
0 

12372.html-s.org/newshttp://fanarnew 
 

د.كمال البصري مراجعة تحليلية لالداء الحكومي جلسة  
 في النجف 

22. 2
1 

https://eco.nahrainuniv.edu.iq/?p=6186 
 

البصري   كمال   . في    –د  االقتصاديه  التنميه  اشكالية 
 النهرين جامعة  –العراق 

23. 2
2 

https://www.azzaman.com/%D8%A7%D9
%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1 

%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8

%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-
%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9

%8A%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9

%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9

%8A%D8%AF/ 

البصري   كمال  الرشيد    –د.  الحكم  بمعايير  االلتزام 
 يضاعف الدخل السنوي 

24. 2
3 

-https://mustaqbal
college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=7&ne

id=1204w 
 

 ادارة االقتصاد الوطني رؤية مستقبلية لالصالح 
25. 2

4 

http://industry.gov.iq/index.php?name=News&file=print&op=PrintPage&sid=4360
http://industry.gov.iq/index.php?name=News&file=print&op=PrintPage&sid=4360
http://mohesr.gov.iq/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%25D
http://mohesr.gov.iq/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%25D
https://ar.parliament.iq/2019/05/04/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC
https://ar.parliament.iq/2019/05/04/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC
https://www.moys.gov.iq/ar/view/968
http://mot.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=5042
http://mot.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=5042
http://fanarnews.org/news-12372.html
https://eco.nahrainuniv.edu.iq/?p=6186
https://www.azzaman.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1
https://www.azzaman.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1
https://mustaqbal-college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=7&newid=1204
https://mustaqbal-college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=7&newid=1204
https://mustaqbal-college.edu.iq/NewDep.aspx?depid=7&newid=1204
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https://www.mubasher.info/news/214598
7/%D9%85%D8%B9%D9%87% 

D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9

%84%D8%A7%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8

%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-

%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9

%83%D9%8A%D8%B2-
%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9
%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8
%B1%D9%8A%D8%A9/%7B%7BsubTag.

url%7D%7D 

على   التركيز  الى  يدعو  االقتصادي  االصالح  معهد 
 التنمية 

26. 2
5 

https://www.iraqhurr.org/a/1650515.html 
 
 

 د. كمال البصري البطالة في العراق 
27. 2

6 

 

 المهارات االخرى  
 

المعلومات   تحليل  في  )وخاصة  الكومبيوتر  باستخدام  المتعلقة  التقنيات  باغلب  والممارسة  المعرفة   •
 كالمسوحات االقتصادية واالجتماعية(. 

 
 • المعرفة والممارسة باالساليب االحصائية والرياضية المتطورة )تقدير توقعات المستقبل(. 

 
تأهيلية للكفاءات العراقية باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث قام بتدريب المسؤولين  • اعداد وتنفيذ دورات  

 بالدولة العراقية على فن ادارة الدولة واتخاذ القرارات "تخطيط االستراتيجية االقتصادية واالمنية" 
 
 

 المطبوعات  
في   االقتصادي  االصالح  سياسة  العراقي:  االقتصاد  عن  كتابان  اصدر  االتحادية •  والموازنة    العراق، 

(2006 - 2010  ). 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.mubasher.info/news/2145987/%D9%85%D8%B9%D9%87%25
https://www.mubasher.info/news/2145987/%D9%85%D8%B9%D9%87%25
https://www.iraqhurr.org/a/1650515.html
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  الداراسات والتقارير االخرى:

 
Published and presented numerous papers in the fields of Statistics, 
Economics and Operational Research these include : 
 
 •Evaluation of the Agricultural Structure of Basra City, Journal of 
Arabian Gulf, 1979. 
 
 •Mathematical Notes on Marxian Transformation Problem and Sraffa 
Standard Commodity. Mimeo, Basra University, 1980 . 
 
 •Testing the Economic Efficiency of a Firm with Multi-input and Multi-
output: Mathematical Programming Approach, Mimeo, Fraser of Allander 
Institute, 1982 . 
 
 •Farmer Decision-Making under Uncertainty: Constraint Game 
Approach. Mimeo, University of Strathclyde, 1982 . 
 
 
 •Estimating Cost Function under Incomplete Technology Diffusion (with 
Dr C. Robertson), Mimeo, Department of Mathematics, Strathclyde 
University, 1983 . 
 
 •Scottish Dynamic Expenditure System for the Period 1963-1980. 
Discussion Paper in Economics, University of Strathclyde, 1985  . 
 
 •Input-Output Technology Forecasting: A Micro-econometric Foundation 
Approach, Discussion Paper in Economics, University of Strathclyde, 
1986 . 
 
 •The Estimation of Direct and Indirect Production Functions: An 
Example from Indian Paddy Production, Discussion Paper in Economics, 
Strathclyde University, 1986 . 
 
 •Critical Survey of the Methods of Up-dating and Forecasting Input-
Output Technical Coefficients. Discussion Paper in Economics, 
University of Strathclyde, 1987 . 
 
 •Production Efficiency of British Building Societies. Applied Economics, 
Vol. 22, No. 3, March 1990 . 
 
 •Decomposing Overall Production Efficiency of Indian Paddy Farmers 
(with Dr P H Kuishari). Discussion Paper in Economics, University of 
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Strathclyde. 
 
 •Non-parametric Approach to Test Performance: A case study of 
Chilalot District, Ethiopia (with Dr M. Demak) . 
 
 •Male and Female Unemployment, 1980-1990, with (Dr Derk Lesli), 
Economics Department, Manchester University . 
 
 •Testing Co-operative Efficiency: The Important of Management and 
Multi-Production, with R. Welford, In: Small Business and Business 
Development: A Practical Approach, Edited by R Welford, European 
Press, 1991 . 
 
 •Measuring Economics Performance of Acute Hospitals, With Professor 
Charles Normand, London School of Hygiene and Tropical Medicine . 
 
 •Cybernetics and Performance Measurement of UK Universities, with K. 
Al-Naji, Systemist, vol. 15(3), Aug. 1993 
 
 •The Cost of Pressure Sores, with M. Clark, Report to Department of 
Health, 1991. 
 
 •Cost Effectiveness of Radon Grant, report to Department of 
Environment, 1993. 
 
 •Strategies for Coronary Risk factor Prevention in Primary Care: which 
is most effective?, with M. Thorogood and C. Normand, British Medical 
Journal, April, 1995. 
 
 •Input-Output Models in Economic Policy and Forecasting, Presented to 
Workshop Arab Planning Institute-Kuwait, Jan.1996 and to be published 
in a book entitled 'Economic Models for Policy Analysis .' 
 
 •Economics Efficiency of Baby Care Units (Scottish Hospitals) paper 
presented at Operational Research Society Conference, September 
1996. Published in journal of Medical System, vol 27, issue 4 (Aug 
2003). 
 
 •The Productive Efficiency of British Universities: An Historical Data 
Envelopment Analysis, with G. Al-Naji  & A.T. Flegg. Working Paper in 
Economics, No. 25, April 1998, University of the West of England, 
Bristol. 
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Selected Business Reports 
 
 •Reject Inference for Personal Loans: New Development. 
 
 •Modeling Attrition for Consumer Loans: Case of GE-SOVAC (France) . 
 
 •GE Europe Auto Sale: Improving Sale Effectiveness . 
 
 •Customers' Response Model for Insurance company: Case of Boiler 
Insurance . 
 
 •BHS Profitability Analysis: Choice Card vs. Choice & Credit cards . 
 
 •Modeling Unemployment & Mortgage Insurance Claims: A case study 
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