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البريد االلكتروني:
الشهادات العلمية:
 -1دكتوراة اقتصاد /عالقات اقتصادية دولية "  /الجامعة المستنصرية .1997
 -2ماجستير اقتصاد  /كلية االدارة واالقتصاد – الجامعة المستنصرية.1991
 -3البكالوريوس اقتصاد 1986/
 -4شهادة اعداد المدربين  TOTلحقوق االنسان من المعهد العربي لحقوق االنسان في
تونس ت-2ك2006/1
-

-

-

الخبرة العلمية والعملية:
عضو لجنة التنسيق االكاديمي لرابطة المصارف الخاصة العراقية
المشاركة في مؤتمر الكويت الدولي العادة اعمار العراق في شباط2018/
المستشار االقتصادي للمجلس االقتصادي العراقي
عضو الهيئة االستشاري لمركز النهرين للدراسات االستراتيجية
عضو فريق خبراء تقييم مراكز االبحاث ومؤسسات الفكر العلمية في جامعة بنسلفانية
االمريكية للسنوات  2018-2013الختيار وترتيب افضل مراكز ومؤسسات بحيثة في
العالم بجميع مراحلة الخمس .ضمن نشاط الجامعة قسم العالقات الدولية في تقرير
سنوي معتمد عالميا.
( Think Tanks and Civil Societies Program,International
.)Relations Program, University of Pennsylvania
تدريس المواد الدراسية ( التحليل االقتصادي ،االستثمار ومخاطر االستثمار ،نظم
المعلومات المالية والمصرفية متقدمة ،المؤسسات المالية والمصرفية ) لطلبة
الماجستير في قسمي العلوم المالية والمصرفية وقسم المحاسبة للعامين الدراسين
 2017-2016و 2018-2017و.2019-2018
تدريس مادة نظم المعلومات المالية والمصرفية للصف الرابع في قسم العلوم المالية
والمصرفية للعامين الدراسين  2017-2016و .2018 -2017ومبادئ علم االقتصاد
للصف االول قسم العلوم المالية والمصرفية

-

تدريس مادتي مبادئ علم االقتصاد للصف االول والعالقات االقتصادية الدولية للصف
الثالث كلية العلوم السياسية جامعة تكريت للعامين الدراسين  2014-2013و -2014
.2015
عضو فريق خبراء البنك االسالمي للتنمية في المملكة العربية السعودية لتقويم
المؤسسات العلمية المتقدمة لنيل جائزة البنك السنوية.
رئيس قسم الدراسات االقتصادية /مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
/الجامعة المستنصرية من .2012 - 2004
محاضر في دورة اعداد الملحقين التجاريين في وزارة التجارة في حزيران .2010
مدير مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية وكالة للفترة من -7/1
.2006/9/16
عضو الهيئة االستشارية لوزارة التجارة العراقية دائرة العالقات االقتصادية الخارجية
.2009
عضو الهيئة االستشارية التحاد الغرف التجارية العراقية منذ .2008
عضو الهيئة االستشارية الساندة لمركز التخطيط المشترك /مجلس األمن القومي
2008
عضو الجنة العلمية ومجلس االدارة في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
من عام . 2013 -2004
عضو جمعية االقتصاديين العراقية منذ 1986
عضو هيئة تحرير مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية.
عضو هيئة تحرير مجلة العرب والمستقبل.
عضو اللجنة العلمية لجريدة المدى 2005
معد برنامج ملفات اقتصادية في قناة الديار الفضائية 2005
لديه اكثر من  30بحث منشور ومقبول للنشر في المجالت العلمية المحكمة
المشاركة في اكثر من  50مؤتمر دولي ومحلي
مناقشة اكثر من مئة وثالثون اطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير في مختلف الجامعات
العراقية.

