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 الشهادات العلمية

 

 1996، جامعة بغداد ، السنة هدكتوراال

 1989الماجستير، جامعة بغداد ، السنة 

 1976، السنة   البكلوريوس، جامعة المستنصرية

 

 التاريخ الوظيفي

  رئيس قسم العلوم المحاسبية والمصرفية . كلية الفارابي الجامعة . الوقت الحاضر :  – 2017تشرين الثاني / نوفمبر

 بغداد /  العراق . /

  2018: خبير وطني / المشاركة في إعداد خّطة التنمية الوطنية  2018حزيران/ يونيو  – 2017كانون ثاني / يناير-

 وزارة التخطيط / بغداد ، العراق . . 2022

 الوقت الحاضر : خبير اقتصادي . –كانون األول –  2016/ مارس  آذار 

  قتصاد / كلية اقتصاديات األعمال / جامعة النهرين .: أستاذ اال2016آذار  – 2011كانون األول 

  جامعة النهرين. /: عميد كلية اقتصاديات االعمال 2011كانون األول _  2009أيلول 

  مساعد رئيس جامعة النهرين للشؤون اإلدارية. 2010شباط  – 2006شباط : 

 2003 – 2006.معاون عميد كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين : 

 2001 – 2009 أستاذ محاضر في مادة التمويل الدولي والعالقات االقتصادية الدولية والشركات متعددة الجنسيات :

TNC مار األجنبي المباشر واالستثFDI  /الدراسات العليا(/ قسم العالقات االقتصادية الدولية/ كلية العلوم السياسية(

 جامعة النهرين.

 2001 – 2007 أستاذ محاضر في مادة السياسات االقتصادية )الدراسات العليا(/ قسم النظم السياسية والسياسات :

 ين.جامعة النهر –العامة/ كلية العلوم السياسية 

 1996 – 2005 أستاذ محاضر في موضوعات االقتصاد الكلي والنظم االقتصادية وتاريخ الفكر االقتصادي ومبادئ :

 االقتصاد والنظرية االقتصادية )الدراسات األولية والعليا(/ قسم االقتصاد/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد.

 2000 – 2003تصادية/ جمعية االقتصاديين العراقيين.:  مدير مكتب بغداد لالستشارات االق 

 1999 – 2003.مدير تحرير مجلة دراسات قانونية/ بيت الحكمة/ بغداد : 

 1998 – 2003. خبير اقتصادي/ قسم الدراسات االقتصادية/ بيت الحكمة/ بغداد : 

 1996 – 1998 : تدقيق ومدير مالي )مدير حسابات أقدم(/ الشركة العامة لتسويق األدوية.  مدير 

 1993 – 1995 .خبير اقتصادي ومالي / أمانة بغداد : 

 1970 – 1993.موظف حكومي/ قطاع اإلدارة والتخطيط المالي : 

 1989 – 1993.خبير مالي/ االتحاد العام للتعاون : 

 2017- سبية والمصرفية /كلية الفارابي الجامعة.لحد االن: رئيس قسم العلوم المحا 

 

 



 التدريـــس

اكساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات وأهمية مبادئ علم االقتصاد وتطوره المرتبط بجانبي االقتصاد 

 الجزئي واالقتصاد الكلي، كما ويتم تزويد الطالب بالمعلومات عن وظائف السوق والبنوك والسياسة التجارية وأنواع

األسواق والنقود ودراسة تطبيق مفاهيم االقتصاد ودليل استعمالها في مؤسسات ودوائر الدولة المختلفة والقطاع 

 الخاص والمصارف بأنواعها.

 

 يــاالهتمام البحث

في مجال االقتصاد يمتلك العديد من االهتمامات البحثية حيث قام بكتابة وتأليف العديد من البحوث 

الدكتوراه فضال عن رسائل الماجستير واطاريح  العديد من الطلبة في كتابة وكذلك االشراف على

 .المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية 

 

 المنشورات العلمية

العلمية والدراسات الكتب والبحوث  تأليفالعلمية المتمثلة في  المنشوراتصياغة العديد من 

 من ابرزها :، لعل المنشورة البحثية   واألوراق

 2014بغداد  –: العراق .. تاريخ اقتصادي . الجزء األول : المقدمات . بيت الحكمة  كتاب تأليف . 
  1974بحث : الفساد في العراق: البنية والظاهرة )محاولة للخروج من الحلقة المفرغة لالستدامة-

صاد جامعة الكوفة. المجلد الرابع (. مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية/ كلية االدارة واالقت2015
 .2017حزيران  -الجزء الثاني –( 3العدد )-عشر

  مقال بعنوان" مالحظات عن الشأن االقتصادي في مذكرات بول بريمر حول العراق" ، صحيفة الزمان
  م.16/10/2007و11و10في  2821و 2820و 2819 االعداد /والعراقيةالدولية  تينالطبع

  االطر الدستورية  2009-2006ورقة عمل بعنوان ))اعداد ومناقشة الموازنة العامة االتحادية في العراق /
رابطة التدريسيين  –ودالة الهدف(( المقدمة  في ورشة عمل حول تطوير العمل البرلماني في العراق 

 .16/3/2008-8بيروت / لبنان  –مؤسسة وستمنستر البريطانية  –الجامعيين 

 

 النشاطات العلمية

 ساهمت في العديد من ورش العمل وتقديم الخبرات في مجاالت متعددة ، يمكن ذكر أهمها باآلتي:

 (المشاركة في برنامج تقاسم المعرفة الكوريKSPفي اطار برنامج التدريب على بناء القدرات في العراق ) .
South Korea-Seoul 6-12/8/2017 . 

  خبير وطني في برنامج التمكين االقتصادي ألرامل الحرب في العراق . ادارة ورشة عمل حول تأسيس وادارة
المشروعات الصغيرة للنساء . وزارة العمل والشؤون االجتماعية  / دائرة الحماية االجتماعية للمرأة ، و برنامج 

 . 2015ن األول / ديسمبر كانو –. تشرين الثاني / نوفمبر UNDPاألمم المتحدة االنمائي 
 2013 – 2015  مدّرب في مجال رصد التخصيصات في الموازنة العامة لصالح الجهات الحكومية المعنّية .

 بقضايا المرأة ، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة  بهذا الموضوع .
  / 2012ورشة تدريب حول " تقرير التنمية البشرية الوطني عن الشباب في العراق / UNDP  /24-25  /آيار

 / بيروت / لبنان . 2012مايو

  برنامج "بناء اإلطار الصحيح وإدارة التحديات من أجل التطور والنمو االقتصادي: الدور ورشة تدريب
برعاية  ،المخصص للقطاع العام والقطاع الخاص"، برنامج تدريبي ألساتذة الجامعات وكبار موظفي الدولة

 .2004آب  6  –تموز 15غرنـــاطة/ أسبــــــانيا/  /WORLD BANKالدولي  االتحاد األوروبي والبنك


