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 المستخلص :
     يعد رأس المال البشري ميزة كبرى لتحقيق التنمية في أية دولة حتى اذا لم تمتلك الموارد المتمثلة بالثروات 

فهي تمتلك اسمى مورد وهو المهارات والمعارف البشرية كما هو الحال في اليابان ،حاولت الدراسة احتساب رأس 
 - ومن ثم قياس العالقة بينه وبين هجرة AK ودمجه في نموذج Jonesالمال البشري في العراق - وفقا لنموذج 

) . فهجرة ذوي الكفاءات العالية والعلماء والمهنيين تسمح للدول 2015 -2003العقول في العراق خالل المدة (
التي استقبلتها بتنمية قدراتها العلمية ، وهذا يسمى النقل المعاكس للتكنولوجيا الذي تمارسه الدول المتقدمة ، مما 

اثر بشكل كبير على الدول النامية وعمق حالة االختالل وعدم التوازن وتوسيع الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية 
، تؤكد النظريات االقتصادية بشكل عام على الدور الكبير والبارز الذي يمكن ان يلعبه راس المال البشري في 

تنمية االقتصادات ويسلهم في التنويع االقتصادي ،خاصة وان العديد من التجارب في البلدان المختلفة قد اثبتت 
اهمية راس المال البشري كثروة طبيعية فالكثير من البلدان كانت قد تفوقت حضاريًا وثقافيًا وعلميًا بسبب 

النجاحات التي حققتها في مجال االستثمار في الموارد البشرية في حين فشلت بلدان اخرى في تحقيق هذا 
 .النجاح

Abstract 

Human capital represents a huge feature to achieve development in any country regardless the lack of 
natural resources, due its possession the superior source which is the skills and human knowledge   as 
the case of Japan. This paper tried to calculate the Human capital in Iraq according to U–Jones ModelU-   
 and integrate it with – UAK ModelU – then measuring the relationship between the Human capital and 

skilled people emigration in Iraq during the period (2003-2015).   Emigration of highly qualified 
scientists and professionals allow the Receiving countries to develop their scientific qualifications, and 
this is called - Reverse transfer of technology- which played by the developed countries, that 
significantly affected the developing countries and its imbalance, lack of balance and widen the gap 
between developed and developing countries.The economic theories emphasize the important role that 
can be played by human capital in developing economies and contribution of Economic diversification, 
especially there are several experiences in different countries proved the human capital importance as a 
natural wealth, many countries have been outperforming culturally and scientifically due to the 
successes achieved in human resources investment while other countries have failed to achieve the 
same success. 
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