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C.V 

 

 زياد طارق حسين الربيعي االسم :

 4791 –بغداد  التولد :

 عراقي الجنسية :

 متزوج الحالة االجتماعية :

  الحالة العلمية :

 4779/ : كلية الرافدين الجامعة بكالوريوس إحصاء  -
 5002: المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية / ء تطبيقي دبلوم عالي إحصا -
 . 5040: معهد البحوث والدراسات العربية / ماجستير إقتصاد كمي  -
اختصاص دقيق تنمية اقتصادية : كلية االدارة واالقتصاد / جامعة  –دكتوراه اقتصاد  -

 .5047الكوفة 

موظف حكومي في وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء / مديرية الحسابات  : الوظيفة
 .القومية 

 52/9/5004 التعيين :تاريخ 



 مدير الحسابات القومية. إحصائيين /الدرجة الثالثة ،رئيس  العنوان الوظيفي :

   الحالة العملية :

 المساهمة في إعداد تقارير الناتج المحلي االجمالي والدخل القومي  -
 .إعداد تقارير الموازين السلعية المساهمة في  -
والمشاركة في المسوح وفي مجال االقتصاد اقامة دورات في مجال الحسابات القومية   -

 الميدانية التي يقيمها الجهاز المركزي لالحصاء .
المساهمة في عضوية العديد من اللجان منها عضو لجنة تقويم البحوث والدراسات في  -

لتعداد العام الجهاز المركزي لالحصاء وعضوية دليل التصنيف المهني الخاص با
 للسكان وعضو لجنة كتابة استراتيجية االحصاء .

 .5050معاون مدير قطاع العمل الفني في التعداد العام للسكان لعام  -

 ziyadtariq_hu@yahoo.com البريد االلكتروني :

 007819940742020 الهاتف  الجوال :

   والدراسات :البحوث 

/ الجهاز المركزي  5044عام  –البدائل المقترحة الدارة العوائد البترولية في العراق  -4
 لالحصاء .

أثر إجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاع الصناعة التحويلية على القيمة المضافة  -5
 / الجهاز المركزي لالحصاء. 5045عام  -  5040-5000لذلك القطاع 

موازنة البنود الى موازنة البرامج واالداء ومحاولة إدماج قضايا النوع االنتقال من  -0
 / الجهاز المركزي لالحصاء. 5040عام  -في الموازنة العامة   االجتماعي

عام  -بطريقة غير مباشرة   توزيع رسم الخدمة المحتسب على االنشطة االقتصادية -1
 / الجهاز المركزي لالحصاء. 5042

قطاع النفطي في االقتصاد العراقي / جامعة البصرة /كلية االدارة التشابك القطاعي لل -2
/ بحث منشور في المؤتمر العلمي الثامن لقطاع الطاقة في العراق / رؤية واالقتصاد 

 . 5042 -الحاضر واستشراف المستقبل  

mailto:ziyadtariq_hu@yahoo.com


 إدارة الموارد الريعية : االليات والمشكالت / جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات . -8
/ جامعة الكوفة /كلية  5042-4722تقدير خطوط الفقر ومؤشراته في العراق للمدة  -9

 التربية للبنات .
تحليل المؤشرات التنموية في االقتصادات الريعية / المجلة العلمية المحكمة للدراسات  -2

 االقتصادية في بيت الحكمة .
 االقتصاد في والتضخم والفائدة الصرف أسعار بين االجل طويلة التوازنية العالقة تحليل -7

 . العراقي
مقالة على الموقع االلكتروني للمعهد العراقي لالصالح االقتصادي بعنوان " تداعيات  -40

 انهيار اسعار النفط على االقتصاد العراقي .
) كورونا وانخفاض اسعار تقدير الفقر في العراق في ظل تداعيات االزمة المركبة  -44

 النفط ( .
 . كورونا ازمة تداعيات ظل في العراق في ومستويات الفقر -45
 االنفاق انخفاض توقعات ظل في 5050 لعام التضخم لمعدل المتوقعة السيناريوهات -40

 الصرف سعر وارتفاع الحكومي

 الكتب :

 .المساهمة في تأليف كتاب بعنوان " االقتصاد العراقي واشكالية العملية السياسية "  -

 المهام الخارجية : 

 لجنة المناقشة لبحوث الدبلوم العالي في دراسة الجدوى وتقييم المشاريع .عضو  -4
 المساهمة في الندوات والمؤتمرات خارج وزارة التخطيط . -5
 تقييم البحوث الخارجية . -0

 


