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الشهادات العلمية
بكالوريوس  /الجامعة المستنصرية  /كلية االدارة واالقتصاد عام 1979
ماجستير اقتصاد /جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد عام  1988وبدرجة جيد جدا
بكالوريوس لغات  /التخصص اللغة االنكليزية  /جامعة بغداد  /كلية اللغات عام 2001
دكتوراه أقتصاد دولي  /جامعة سانت كلمنتس  /البريطانية  /فرع العراق عام  2011وبدرجة أمتياز.
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التاريخ الوظيفي
(أستاذ االقتصاد الدولي المساعد في جامعة النهرين لغاية احالتي على التقاعد وحاليا أستاذ االقتصاد الدولي المساعد في قسم
العلوم المحاسبية والمصرفية كلية الفارابي الجامعة)

التدريـــس
(مادة اقتصاديات النقود والمصارف واقتصاديات المالية العامة)

االهتمام البحثــي
(االقتصاد الدولي  /اقتصاديات الطاقة)

المنشــورات العلميــة
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بحث {لمحدودية خيارات إيران والعقوبات ستقبل التفاوض }،مجلة اراء حول الخليج ،مجلة شهرية ،تصدر عن مركز الخليج
لألبحاث ،المملكة العربية السعودية ،جدة ،العدد  138حزيران  /يونيو 2019
بحث عن {الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية الى مازق سياسي واجتماعي} ،مجلة لُباب للدراسات االستراتيجية
واإلعالمية ،محكمة تصدر عن مركز الجزيرة للدراسات ،قطر /الدوحة ،العدد (الثامن) تشرين الثاني  /نوفمبر .2020
بحث عن {تأثير جائحة كورونا (كوفيد ـــ  )19على أسواق الطاقة العالمية} في مجلة التربية ،مجلة محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية
القطرية للتربية والثقافة والعلوم ،دولة قطر  /الدوحة ،العدد ( )198السنة التاسعة واالربعين ،ايلول  /ديسمبر .2020
بحث عن {تحديات وصعوبات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق} ،المجلة الجزائرية لالقتصاد السياسي
تصدر عن جامعة الوادي ،الجزائر مجلة دولية نصف سنوية علمية محكمة ،متخصصة ،تهتم بنشر األبحاث والدراسات المعاصرة
المتعلقة بالتحليل االقتصادي والسياسي المجلد ( ،)3العدد (. 2021 )1الجزائر.2021/5/1 ،

النشــاطات العلميــة
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بكالوريوس  /الجامعة المستنصرية  /كلية االدارة واالقتصاد عام 1979
ماجستير اقتصاد /جامعة بغداد  /كلية اإلدارة واالقتصاد عام  1988وبدرجة جيد جدا
بكالوريوس لغات  /التخصص اللغة االنكليزية  /جامعة بغداد  /كلية اللغات عام 2001
دكتوراه أقتصاد دولي  /جامعة سانت كلمنتس  /البريطانية  /فرع العراق عام  2011وبدرجة أمتياز.
عضو جمعية الباراسايكولوجي العراقية.
عضو جمعية المترجمين العراقية .
عضو نقابة المعلمين العراقية .

