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 ســالة ماجســتير بالمغــة االنكميزيــةلمــزارا الدولــة لــي العــراق) ر  إقتصــاد تقيــيم 
1982.) 
 )رسـالة دكتـوراه لـي المغـة االنكميزيـة األمـن الغـئائي لـي الـدول العربيـة سياسية
1986.) 

 :لبحوث المنشورة ا
مكانيــــات التنميــــة ااقتصــــادية لــــي الــــدول العربية)مجمــــة العمــــوم  - ســــبل وان

ـــة جامعـــة االقتصـــادية  ـــث  –وارشـــو والزراعي ـــد الثال بحـــث /  1988 –المجم
 ( .مشترك بالمغة البولندية

المعوقــات االقتصــادية لــي تحقيــق االمــن الغــئائي لــي الــدول العربيــة) مجمــة  -
/بحـــث مشــترك بالمغـــة  1988وارشــو والزراعيـــة جامعــة العمــوم االقتصــادية 

 (.البولندية

بحـث  1991-1989الحكمـة لمبباعـة والنشـر تقييم االداء االقتصـاد  لـدار  -
اصــدارات مركــز احيــاء التــراث العممــي العربــي /  منفــرد مقبــول لمنشــر ضــمن

 1993جامعة بغداد 
الـــدول العربيـــة بحـــث مشـــترك الغـــئاء واألمـــن المـــائي لـــي  مةمشـــكتحـــديات  - 

ــد الثالــث العــدد  ــة  - 7منشــور لــي المجم ــةاالدار  العمــوم االقتصــادية ومجم  - ي
 1996جامعة بغداد 

 –دارة و االقتصــاد مجمــة كميــة اال –سياســة االاــراق لــي القبــاا الزراعــي  -
 بحث مشترك . – 18المجمد   66العدد  – 2012جامعة بغداد 

االمـــن المـــائي و الغـــئائي لـــي اقبـــار المشـــرق العربـــي مجمـــة كميـــة االدارة  -
 .  بحث منفرد  – 90العدد  – 2012 – االقتصاد / الجامعة المستنصريةو 

–( (WTOاستشراف مستقبل االمن الغئائي العربي لي ظل االنضمام الـ   -
 مجمة كمية اادارة واالقتصاد / جامعة بغداد.

-  2008لممدة لي العراق انتاج الحنبة تحفيز سياسة دعم االسعارليأثر  -
 12شير -2016 –مجمة كمية اادرة واالقتصاد / جامعة بغداد  -  2014

 .بحث منفرد  22المجمد   – 94العدد  –
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 المقاالت المنشورة:
-جريـدة القادسـية -تصـادية لـي االقبـار العربيـةمشاكل تخبيب التنميـة االق -

1986 
 1986-جريدة القادسية -األمن الغئائي وسبل تحقيقو لي الدول العربية -

ــــة االقتصــــادية - ــــة لــــي عمميــــة التنمي ــــة العربي ــــدة  -دور التنميــــة الريفي جري
 1987 -القادسية

 1987 -جريدة القادسية -التعميم ومتبمبات التنمية االقتصادية -

 1987-جريدة القادسية  -التكنموجيا ال  البالد العربية مفيوم نقل -

 -جريـدة القادسـية -ببيعة وابعاد حركـة البحـث العممـي لـي االقبـار العربيـة -
1987 

 1987 -جريدة القادسية-زيادة الكفاءة االنتاجية لمصناعة العراقية  -

-جريـدة القادسـية -دور قباا النقل لي عمميـة التكامـل االقتصـاد  العربـي -
1987 

 1988 -جريدة القادسية -الزمن وركب الحضارة -

 -جريـدة القادسـية -االقتصـادية نميـةالسياسة العممية ودورىا لي عمميـة الت -
1988 

جريـــدة  -لـــي ضـــل تعـــايش القبـــاعين العـــام والخـــاص االقتصـــاديةالتنميـــة  -
 1988 -القادسية

 1988 -جريدة القادسية -العمل اساس تقدمنا االقتصاد  واالجتماعي -

 1988 -جريدة القادسية -المدخرات لي تمويل التنمية االقتصاديةدور  -

 1989-جريدة القادسية -استراتيجية التنمية االقتصادية -

 1989 -جريدة القادسية -استراتيجية التنمية الصناعية -

 1989 -جريدة القادسية -التعاون االقتصاد  العربي بين الواقع والبموح -

 1989 -دة القادسيةجري -نحو تحديث الزراعة العربية -

 1989-جريدة القادسية -تبور مفيوم االنتاج -

 الخبرة العممية والوظيفية:
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      1988-1986تحريـــر الصـــفحة االقتصـــادية لـــي جريـــدة القادســـية ب مكمـــف -1
 ) لترة الخدمة العسكرية (

-1988مدير مبابع التعميم العالي لي وزارة التعميم العالي والبحـث العممـي  -2
1990 

ــيم العــالي والبحــث العممــي  -لحكمــة لمبباعــة والنشــرمــدير دار ا -3 وزارة التعم
1991-1992 

 1995-1992جامعة بغداد  -مدير دار الحكمة لمبباعة والنشر -4

مـــدير الـــدار الجامعيـــة لمبباعـــة والنشـــر لـــي وزارة التعمـــيم العـــالي والبحـــث  -5
 2003 -1995العممي 

-1991بغــداد مــدرس مــادة االقتصــاد لــي كميــة االدارة واالقتصــاد جامعــة  -6
2011 

و / كميــة اادارة واالقتصــاد منســق االعتماديــة الدوليــة بــين جامعــة بغــداد  -7
 .2011الجامعات االمريكية 

احد كوادر تدريب الممحقيين التجاريين لوزارة التجارة مع المشروا االمريكـي  -8
 . 2012لتبوير كفائات الممحقين التجاريين 

ي العــراق مــع مشــروا التنميــة ثــالث ورش عمــل لتبــوير التعمــيم العــالي لــ  -9
 .2011, 2010, 2009االمريكية 

 . 2012معاون عميد كمية االدارة و االقتصاد لشؤون البمبة عام -10

ــئ عــام -11 ــة من ــة والمالي ــة اادارة واالقتصــاد لشــؤون ااداري ــد كمي معــاون عمي
 ولحد أالن . 2013

ولحـد  2012غـداد منـئ عـام عضو مجمس كمية اادارة واالقتصاد / جامعة ب-12
 أالن .
عمــ  المكتــب االستشــار  لكميــة اادارة واالقتصــاد /  المشــرلةعضــو الييئــة -13

 . 2012منئ عام  جامعة بغداد
 .عضو الييئة االستشارية / لمركز البيان لمدراسات والتخبيب -14
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لي مجمـة دراسـات البيـان التـي تصـدر عـن مركـز  االستشاريةييئة العضو -15
 ./ بغداد خبيبتن لمدراسات والالبيا
ولغاية  1/7/2016تكميف بمنصب عميد كمية اادارة واالقتصاد من تاريخ  -16
27/8/2018  . 
عضو لجنة القيادات الرشيدة واالصالح االقتصاد  صادرة من وزارة التعميم -17

 ولغاية الفترة الحالية. 15/10/2017من تاريخ العالي والبحث العممي 
مــــن تــــاريخ جنــــة عمــــداء التخصصــــات ااداريــــة و االقتصــــادية رئــــيس ل -18
1/7/2018. 
 لغاية الفترة الحالية . 2013معاون العميد لشؤون اادارية من تاريخ  -19
ـــئ عـــام  -20 ـــداد من ـــة بغ ـــا لمتصـــميم األساســـي لمدين ـــة العمي عضـــوي لـــي المجن
    الفترة الحالية .ولغاية  5/6/2018

 :المواد الحالية التي  يدرسيا
ــــة االدارة و واالقتصــــاد / قســــم ادارة االعمــــال لــــي مبــــادئ االقتصــــاد ,  - كمي

 جامعة بغداد.  االقتصاد
تصــاد بالمغــة االنكميزيــة لبمبــة الــدكتوراه , قســم االقتصــاد كميــة االدارة و قاال -

 االقتصاد جامعة بغداد .

 االقتصاد بالمغة االنكميزية لبمبـة الماجسـتير , قسـم االقتصـاد كميـة االدارة و -
 االقتصاد جامعة بغداد .

 دكتوراه إدارة األعمال .الالمغة االنكميزية لبمبة  -

 اادارة العامة.دكتوراه الالمغة االنكميزية لبمبة  -
 .ماجستير إدارة األعمالالالمغة االنكميزية لبمبة  -

 المغة االنكميزية لبمبة الماجستير إدارة عامة. -
 بة وتفتيش .المغة االنكميزية لبمبة الدبموم العالي رقا -
 .المغة االنكميزية لبمبة الدبموم العالي / البمديات -

 المغة األنكميزية لبمبة الماجستير اادارة الصناعية -
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 المؤتمرات العممية :
األلمانية المنعقد لـي المانيـا لمفتـرة  َكننالمؤتمر العممي االول لي جامعة ايرل -

) اعــادة بنــاء , عنــوان المــؤتمر  2009( كــانون الثــاني عــام 19 –6مــن )
االقتصـــاد العراقـــي ( البحـــث المقـــدم لممـــؤتمر ياالقتصـــاد العراقـــي و تحـــديات 

 .بالمغة األنكميزية  العولمة ي

َكن االلمانيــــة المنعقــــد لــــي مدينــــة نالمــــؤتمر العممــــي الثــــاني لجامعــــة ايــــرل -
ـــرة مـــن ) –لرانكفـــورت  ـــا لمفت ـــول عـــام 25-17الماني ـــوان 2010( ايم , , عن
ؤتمر دة بنـــاء االقتصـــاد العراقـــي ( البحـــث المقـــدم لممـــ) اعـــا      المـــؤتمر 

بحـــث بالمغـــة  2003عمـــ  االقتصـــاد العراقـــي بعـــد عـــام  ضـــخميةاالثـــار التي
 .ي االنكميزية 

المــؤتمر العممــي االول بــين الجامعــات العراقيــة االلمانيــة المنعقــد لــي مدينــة  -
ن الثـاني  تشرين الثاني ال  االول من كانو 29العراق لي الفترة من  –اربيل 
 . (ادارة تنمية الموارد لي العراق) عنوان المؤتمر 2010عام 

 .6/2012/ 18-14لجامعة دبي الثالث المؤتمر العممي  -

  . 2013المؤتمر العممي الثامن لكمية اادارة واالقتصاد / جامعة بغداد  -

مـــؤتمر ) حـــوار بغـــداد ( / القاعـــات الكبـــرب لمجمـــس النـــواب بالتعـــاون بـــين  -
 اد والمعيد العراقي لحوار الفكر . جامعة بغد

مؤتمر ) بالعمل المبدا نساىم بحماية المجتمع ( / كميـة المنصـور الجامعـة  -
 بالتعاون مع جمعية االبداا العممي واالبتكار .

ورشة عمل الصناديق السيادية ودورىـا لـي تنميـة االقتصـاد العراقـي ينظميـا  -
 العامة لمجمس الوزراء . منتدب بغداد االقتصاد  بالمشاركة مع األمانة

الســنو  الثالــث ) دور البنــك المركــز  لــي تحقيــق االســتقرار المــالي  مــؤتمر -
 .و البنك المركز  العراقي ينظمالئ  واالقتصاد  ( 

 المؤتمر العممي السنو  الحاد  عشر لكمية التراث الجامعة . -
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بـين وزارة المؤتمر العممي الثـاني الـدولي ) تكامـل النظـام التربـو  والتعميمـي  -
التربيــة والتعمــيم العــالي والبحــث العممــي  المعوقــات والــاق النجــاح ( / كميــة 

 المصبف  الجامعة .

 كمية المنصور الجامعة . 2018المؤتمر العممي السابع عشر  -

 

 :المغات التي يجيدىا
 االنكميزيةالمغة 

 المغة البولندية 
 :و التقدير كتب الشكر

و وااداريــــة العمميــــة  الدولــــةمؤسســــات و  وزاراتكتــــاب شــــكر مــــن مختمــــف   98
 الجامعات العراقية و العالمية .

 1992جامعة بغداد  رئاسة –لتميز الوظيفيدرا ا
 .2012من جامعة دبي  العمميدرا االبداا 

 .2012درا تحسين جودة التعميم العالي من مشروا التنمية المالية االمريكية 
 . 2013جامعة بغداد  -دارة واالقتصاد كمية اا مندرا المسؤولية االكاديمية 

 . 2015جامعة بغداد  –كمية االدارة واالقتصاد  –درا الفضيمة 
المرجعية الدينية العميا لي النجف األشرف المتمثمة بسـماحة السـيد  –درا االمتنان 

   . 2017عمي الحسيني السستاني ) دام ظمو (
 بر  .درا االبداا من قبل المستشار العسكر  جبار الجا

 درا الريادة من قبل اساتئة ورئيس قسم االدارة العامة .
 درا مقدم من مديرية الحشد الشعبي ) مديرية التعبئة ( .

 درا مقدم من رئيس جامعة األوراك .
 درا التميز واألبداا مقدم من قناة الجامعية . 

 درا مقدم وزارة البيئة .
 الجامعة .رئيس  –مقدم من جامعة بغداد  –درا األمتنان 
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 مقدم من القالية الحسينية . –درا األبداا 
 


