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 السيرة الذاتية
 الشماع الدكتور خليل ألستاذالحاج ا

(B.B.A., with Distinction, M.B.A., Ph.D, Ph.D & CLBB, U.S.A.) 
LFIB, DDG, MOIF, U.K.)) 

 
 البيانات الشخصية .أ 

   :عـراقيالجنسية. 
  1935 الوالده:تاريخ. 

 :جمهورية العراق مكان الوالدة. 

 :ود الشماعالحاج "محمد حسن" حمالمرحوم  والده 

 :زهراء خليل ابراهيم العطار. الحاجهالمرحومه  والدته 

  :متزوج وله ثالث بنات وولدالحالة االجتماعية. 

 الحلي.اديبه كاظم حمادي  الحاجه :زوجته 

 االبناء: 

 االشعه التشخيصيه / بورد بالطب –الدكتورة سحر (1
  / التكييف ميكانيكيةهندسة هيام، بكالوريوس  (2

 ماجستير ادارة اعمالصيدله و ، بكالوريوس نجوى  (3

 ماجستير هندسة مدنيةو  ، بكالوريوسحسين (4
 

 التحصيل العلمي .ب 
 :الدرجات العلمية 

/ خــري  1957 ،فــي بيــروت األمريكيــة)بامتيــاز(، الجامعــة  األعمــال بــادارةبكــالوريوس  (1
 متميز

 1959 ،في بيروت األمريكية، الجامعة األعمال بادارةماجستير  (2

 ،األمريكيـــة، جامعـــة كالينورنيـــا فـــي بيركلـــي، الواليـــات المتحـــدة لاألعمـــا بـــادارةدكتـــورا   (3
 متميز/ خري  1962

 مالحظه:
، وعلـ  1962انا اول عراقي حصل علـ  شـهادة دكتـورا  النلسـنه بـادارة االعمـال، عـام 

اســـاس  لـــع تـــم اعتمـــاد هـــ ا التخصـــص وادخالـــه بـــمن التخصصـــات العلميـــه بجامعـــة 
 اقيه.بغداد، ثم في بقية الجامعات العر 

 1987 ،األمريكية، جامعة وردلز، اريزونا، الواليات المتحدة األعمال بادارةدكتورا   (4
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 CLBB، 2001( األمريكيينمقرض معتمد بالمصارف التجارية )معهد المصرفيين  (5

6) LFIB, DDG, MOIF (U.K.)    

 :االطاريح والرسائل الجامعيه 

، قـدمت لقسـم ادارة االعمــال، لوريوساوالشـعير فـي العــراق" )رسـاله بكـ الحنطـه"تسـوي   (1
 (1957 لبنان، الجامعه االميركيه في بيروت،

قـدمت  ،جسـتيره الصـناعيه فـي العـراق" )رسـاله ما"دور المصرف الصناعي فـي التنميـ (2
 .(1959لبنان، لقسم ادارة االعمال، الجامعه االميركيه في بيروت، 

وحــة دكتــورا  قــدمت الــ  "التبــخم النقــدي خــالل التنميــه االقتصــاديه فــي العــراق" )اطر  (3
 (.1962بيركلي، الواليات المتحد  االميركيه،  /جامعة كلينورنيا -لالعمال كلية هاز

 المراتب والترقيات العلمية: 
 1962  في معهد المحاسبه العالي/ وزارة المعارف/بغدادمدرس  (1
 1963مدرس بجامعة بغداد                                              (2

 1967     ساعد بجامعة بغدادم أستا  (3

 1978     مشارع بجامعة بغداد أستا  (4

 1979      بجامعة بغداد أستا  (5

 2011-1992 العربية للعلوم المالية والمصرفية، األكاديميةفي وباحث واستشاري استا   (6

 المناصـــب: .ج 
 :المناصب قبل العمل في األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 

 1963-1962التدريس، معهد المحاسبه العالي، وزارة المعارف، عبو هيئة  (1

 1964-1963معاون عميد كلية التجارة بجامعة بغداد   (2
 1965-1964رئيس دائرة اإلحصاء واألبحاث في البنع المركزي العراقي،  (3

  1967-1965المستشار االقتصادي لرئيس المؤسسة االقتصادية في مجلس الوزراء،  (4

 نائب الـرئيسو  ,1968-1967قتصادية بجامعة بغداد، اإلدارية واال رئيس مركز البحوث (5
1979-1982 

  1970-1969عميد كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة بغداد،  (6

فـــي االجتمـــاع المشـــترع لصـــندوق النقـــد الـــدولي ومجموعـــة البنـــع  المنـــاوب حـــاكم العـــراق (7
 1965الدولي، طوكيو، 

 -مجلـس قيـادة الثـورة /ي للدولة والقطاع العـامرئيس لجنة اعادة النظر في الهيكل التنظيم (8
  1977 – 1970 ،العراق

  / عدة مراتبجامعة بغداد  بالوكاله رئيس قسم اإلدارة (9
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 الدارة خزينـة، واستا  اقتصاد فيها والعبـو المنتـدب مجلس امناء جامعة وردلزعبويه  (10
 2008 - 1990، اريزونا،  الجامعه

  1985-1983مستشار رئيس جامعة بغداد،   (11

الحـرب، والـدفاع كليتـي فـي أسـتا  بجامعـة البكـر للدراسـات العسـكرية العليـا بـوزارة الـدفاع ) (12
  1991 – 1977الوطني( ،   

  1992-1974لجنة الدكتورا ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،  عبو (13
 

 المناصب في األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 
  1993 – 1992للمعهد العربي للدراسات المصرفية،    المدير العام المساعد (1
  1996 – 1993المدير العام للمعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، نائب  (2

  1996-1995النائب األول للمدير العام، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية،  (3

 1998-1996،  رئيس االكاديميه العربيهنائب  (4

 2005-1998لشؤون الننية والتدريب، لالرئيس نائب  (5

 2008-2005للشؤون الننية، الرئيس نائب  (6

 2008نيسان  –باإلنابة، آ ار الرئيس  (7

 2011 -2008للشؤون الننية، الرئيس نائب  (8

 2011 – 1992، م مركز البحوث المالية والمصرفيةمدير عا (9

 2011 – 1992مدير عام مركز االستشارات المالية والمصرفية،  (10

 
 بعد ترك الخدمه في االكاديميه العربيه للعلوم الماليه والمصرفيه: اصبالمن .د 

 االردن -عمان -رئيس مجلس االدار : المستشار والمدرب المهني، كمجموعه عربيه دوليه
 
 مجالس االداره: .ه   

 1970-1964والحقًا كلية االدار  واالقتصاد بجامعة بغداد،  مجلس كلية التجار ، (1

 1992-1965ع المركزي العراقي، مجلس ادارة البن (2

 1992-1965الوطنيه، مجلس ادارة شركة التأمين  (3

 1970-1965لكيماويات والمواد الصيدالنيه، ل الشركه العامه مجلس ادارة (4

 1968-1964مجلس ادارة مصلحة المبايعات الحكوميه،  (5

 1970-1964مجلس ادارة دار الكتب بجامعة بغداد،  (6

 1970-1969مجلس ادارة جامعة بغداد،  (7
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 1982 -1979مجلس ادارة مركز البحوث االقتصاديه واالداريه بجامعة بغداد،  (8

 1993-1992مجلس ادارة المعهد العربي للدراسات المصرفيه،  (9

 في االكاديميه العربيه للعلوم الماليه والمصرفيه، مجلس ادارة كلية العلوم الماليه والمصرفيه، (10
1996-2002 

 1996-1994للدراسات الماليه والمصرفيه، مجلس ادارة المعهد العربي  (11

 2011-1996مجلس ادارة االكاديميه العربيه للعلوم الماليه والمصرفيه،  (12

ـــــس (13 ـــــه العربيـــــه للعلـــــوم الماليـــــه  مجل ادارة معهـــــد التـــــدريب المـــــالي والمصـــــرفي فـــــي االكاديمي
 2011-1996والمصرفيه 

 

 اللغات: .و 
 األماللغة   اللغة العربية:

  إجادة  اللغة االنجليزية:
 متوسطه  اللغة النرنسية
 متوسطه  اللغة االسبانية

 
 :الكتب المنشورة .ز 

 ارفإدارة المص (1

 ادارة المؤسسات المالية (2

)اتحـــاد مجـــالس  ، باحـــث ومحـــرراإلدارة العلميـــة الحديثـــة فـــي مؤسســـات البحـــث العلمـــي (3
 البحث العلمي العربيه، بغداد(

 تطوير وحدات وأجهزة التخطيط المركزي في العراق (4

 اسة تنظيم جامعة بغداددر  (5

 المشكالت المعاصرة للمصارف العربية (6

 اإلدارة المالية (7

 ، مع التركيز عل  ادارة االعمالمبادئ االدار  (8

 بيروت( –المحاسبه االداريه )اتحاد المصارف العربيه  (9

 المحاسبة اإلدارية في المصارف (10

 تحليل العميل المصرفي (11

 مجلدات( 4ير  والمتوسطه )تروي  وتمويل وادارة المنشأت الصغرى والصغ (12

 تحليل وتقييم اداء المصرف (13

 (بيروت -اتحاد المصارف العربيةتمويل اإلسكاني في الوطن العربي )مؤسسات ال (14
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  اتحاد المصارف )المدخرات العربية: أنواعها ونوعية المدخرين والعوامل المؤثرة فيها  (15
 (بيروت -العربية

 (بيروت -العربيةاتحاد المصارف )حول كناية رأس المال  I تقرير لجنة بازل (16

 مناه  البحث العلمي (17

ادارة االســكان والتعميــر، جامعــة الــدول دراســة جــدوى إنشــاء المصــرف العربــي ل ســكان ) (18
 ( ثالثة أجزاءتونس -العربيه

 دراسة هيكل النظام المصرفي مع دراسات مقارنة لألنظمة المصرفية (19

 II، بازل (2006) أس المالالتواف  الدولي حول قياس رأس المال ومعايير ر  (20

 النظرية النقدية والمصارف المركزية     (21
 (مع مؤلف آخر) نظرية المنظمة (22

 دراسة جدوى المشروعات الجديد  ومشروعات التوسع (23

 اإلدارة اإلستراتيجية (24

 التسوي  المصرفي (25

 نظرية المحاسبة (26

 المحاسبة المالية المتقدمة  (27

 محاسبة التكاليف المتقدمة (28

 االقتصادية التخطيط والتنمية (29
 )مجلدات كثير ، مبوبه حسب الوزارات، وحسب المحافظات( هيكل الدولة والقطاع العام (30
 االقتصاد اإلداري  (31

 ومصارف المستقبل االستراتيجيات المصرفية (32

 إدارة الحرب (33

 إدارة الدفاع الوطني (34

 بيروت( – اتحاد المصارف العربيةاالستثمارات العربية في الخارج ) (35

 (مصرالهيئة العامة لسوق المال، )لي: المنهجية واألساليب دليل التحليل الما (36

 
 البحوث المنشوره ومراجعة بحوث االخرين: .ح 

 ( بحث ولم تنشر بحوث اخرى بسبب طبيعتها الخاصه100اعداد ونشر اكثر من ) (1

 بالجامعات مراجعة بحوث االخرين لغرض النشر او للترفيه ال  مراتب علميه اعل  (2
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 الخبرات التدريسية: .ط 

 المؤسسات 
 1963-1962معهد المحاسبه العالي، وزارة المعارف،  (1

 1967 – 1962كلية التجارة بجامعة بغداد،   (2
 1992 – 1968واالقتصاد بجامعة بغداد،   اإلدارةكلية  (3

 1981 – 1980واالقتصاد بالجامعة المستنصرية )محابر(  اإلدارةكلية  (4

 1982 – 1978بالرصافة )محابر(   اإلدارةمعهد  (5

 (الحرب، الدفاع الوطني كليتي:)في  عة البكر للدراسات العسكرية العلياجام (6

  1977 – 1992 

  1993 – 1992المعهد العربي للدراسات المصرفية   (7

  1996 – 1994المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية   (8

  2008 – 1996العربية للعلوم المالية والمصرفية   األكاديمية (9

 
 ة:البرامج الدراسي 

 البكالوريوس (1
 الدبلوم العالي (2

 الماجستير (3

 الدبلوم العالي العسكري  (4

 الدكتورا  (5

 :المواد التي تم تدريسها 
 المصرف إدارة (1
 المالية اإلدارة (2

 العمليات المصرفية التجارية (3

 العمليات المصرفية المتخصصة (4

 االئتمان المصرفي (5

 االئتمان المصرفي المتخصص (6

 اإلسالميةالعمليات المصرفية  (7

 المشروعات ودراسات الجدوى تمويل  (8

 العمليات المصرفية (9

 المحاسبة اإلدارية في المصارف (10
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 المؤسسات المالية (11

 المصارف المركزية والسياسة النقدية (12

 نظرية المنظمة (13

 إدارة األعمال (14

 االقتصاد اإلداري  (15

 المحاسبة المالية المتقدمة (16

 محاسبة التكاليف المتقدمة (17

 التنمية االقتصادية (18

 التخطيط االقتصادي (19

 التسوي  المصرفي (20

 المتقدمة اإلداريةالمحاسبة  (21

 اإلستراتيجية اإلدارة (22

 االستراتيجيات المصرفية (23

 )ورشة عمل( تحليل وتقييم العميل المصرفي (24

 )ورشة عمل( تحليل وتقييم اداء المصرف (25

 نظرية المحاسبة (26

 مناه  البحث العلمي (27

 التنظيم العسكري  (28

 اإلستراتيجية العسكرية (29

 ربالتعبئة االقتصادية للح (30

 
 :الدراسات العليابرامج و  أنشاء المؤسسات الجامعيةاهمه في المس .ي 

 كلية االدار  واالقتصاد بجامعة بغداد (1
المصرفيه، بجامعة الدول العربيه، والحقًا المعهد العربي  المعهد العربي للدراسات (2

 للدراسات الماليه والمصرفيه
 االكاديميه العربيه للعلوم الماليه والمصرفيه (3
 لوم مراقبة الحساباتدراسة دب (4
 دراسة الماجستير بادار  االعمال (5
 دراسة الدبلوم العالي في المصارف (6
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 دراسة الدبلوم العالي في التأمين (7
 دراسة الدكتورا  في العلوم االداريه واالقتصاديه (8
 دراسة الدكتورا  في ادارة األعمال (9
للعلوم الماليه  كلية العلوم الماليه والمصرفيه في صنعاء فرع االكاديميه العربيه (11

 والمصرفيه، داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء
فرع االكاديميه  تسميتها الحقًا باسمكلية العلوم الماليه والمصرفيه في القاهرة )اعيدت  (11

 )العربيه للعلوم الماليه والمصرفيه في القاهر 
 معهد التدريب المالي والمصرفي في القاهر  (12
 لي والمصرفي في صنعاءمعهد التدريب الما (13

 اإلشراف على الرسائل الجامعية: .ك 
 

 عدد الطالب الجامعة التخصص الدرجة العلمية
 27 بغداد إدارة األعمال الدكتورا 

 1 األكاديمية العربية العلوم المالية والمصرفية لدكتورا ا
 5 بغداد االقتصاد الدكتورا 

 33 المجموع
 91 بغداد إدارة األعمال الماجستير
 83 بغداد المحاسبة الماجستير
 14 بغداد االقتصاد الماجستير

 188 المجموع
 الدبلوم العسكري 

 
 الحرب
 الدفاع

جامعة البكر للدرسات 
 العسكريه العليا

 
38 

 89 بغداد المصارف الدبلوم العالي
 19 بغداد التأمين الدبلوم العالي

 146 المجموع
 367 المجموع الكلي
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 :بنشاط التدري .ل 
 :المؤسسات 

 1992-1970، مركز تنمية المجتمع، جامعة بغداد (1

 1977-1967، أراع )القاهرة( (2

 1977-1967، مدير -اراع )بغداد( ، كمالع (3

 1987-1965، اإلدارية، القاهرة )العلوم( المنظمة العربية للتنمية (4

 1992-1985، اتحاد المصارف العربية، بيروت (5

 1990-1982، بغداداتحاد مجالس البحث العلمي العربية،  (6

 1990-1980، الصناعية، بغداد المنظمة العربية للتنمية (7

 1992-1976اتحاد الجامعات العربيه،  (8

 1988-1985، االتحاد العربي للتعليم التقني، بغداد (9

 1990-1980، منظمة الطاقة ال رية العراقية (10

-1985، المصـرفيةللدراسات الماليـة و المعهد العربي المعهد العربي للدراسات المصرفية، و  (11
1996 

 2011-1996، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية (12
 :البرامج التدريبية 

 / ورشة عملالمالية األوراقتحليل  (1

 تحليل وتقييم العميل المصرفي/ ورشة عمل (2

 تحليل وتقييم اداء المصرف/ ورشة عمل (3

 ادارة التحصيل والقروض المتعثرة (4

 ة(القروض االستهالكية )الشخصي (5

 لخدمات الماليه بالتجزئها (6

 االئتمان الزراعي (7

 االئتمان واالستثمار العقاري  (8

 االستثمار العقاري/التجاري  (9

 )تعريب وثالثة بحوث( Iبازل  (10

 IIبازل  (11

 التوري  (12

 القروض المشتركة (13

 بطاقة الدرجات المتوازنة (14
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 الصغيرة والمتوسطة الصغرى  المنشآت وادارة تروي  وتمويل (15

 التمويل األصغر (16

 ات المصرفية الخاصةالعملي (17

 المحاسبة اإلدارية في المصارف (18

 محاسبة التكاليف في المصارف (19

 اعداد ورقابة الموازنات المصرفية (20

 ادارة العمليات المصرفية (21

 (Factoringالتخصيم ) (22

 اإلدارة المالية (23

 رتثمين العقا (24

 ادارة االستثمار (25

 تقييم االستثمار (26

 ادارة المشتقات (27

 (شة عملور ادارة الموجودات/المطلوبات ) (28

 (االستحوا اتاالندماجات والحيازات ) (29

 االئتمان الصناعي ومصارف التنمية (30

 االستراتيجيات المصرفية ومصارف المستقبل (31

 متابعة التقارير والدراسات المصرفية والمالية الدولية (32

 صف ال هني في المصارف العربيةعال (33

 المهارات االدارية والقابلية عل  االتصال في المصارف العربية (34

 المهارات االدارية والقابلية عل  تقديم االفكار لالخرين في المصارف  (35

 عملية اتخا  القرارات في المصارف (36

 ة في ادارة المصارف استخدام دراسة الحال (37

 إدارة الموارد البشرية في المصارف (38

 تنظيم المصارف (39

 هادارة الجامع (40

 تسعير الخدمات والمنتجات المصرفية (41

 المحاسبة الصناعية (42

 بة المالية المتقدمةالمحاس (43

 المسؤولية البيئية للمصارف المعاصرة (44
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 االمتثال المصرفي (45

 عمليات المصارف المركزية (46

 السياسة النقدية (47

 عمليات الودائع (48

 ج ب الودائع المصرفية (49

 التسوي  المصرفي (50

 صنادي  االستثمار (51

 تدريب المدربين في المصارف (52

 
 ت والملتقيات السنويه:التنظيم والمشاركه الفعاله واعداد توصيات المؤتمرا .م 

 :المؤتمرات السنويه 
 .1991، مصر، القاهرة، "واقع التدريب المصرفي واالفاق المستقبليه"  (1
 .1992، مصر، القاهرة، والمؤسسات المالية" المصارف في الموارد البشريةتنمية " (2
، مصر، القاهرة"، في التعليم والتدريب المالي والمصرفياستخدام تكنولوجيا الحاسوب " (3

1993. 
، اإلمارات العربية الشارقة" الخدمات الماليه والمصرفيه في تكنولوجيا المعلوماتإدارة " (4

 .1994المتحدة، 
 .1995، لبنان، بيروت"، المصرفية بالتجزئه عملياتإدارة ال" (5
 .1996، مصر، القاهرة"، االستثمار والمؤسسات المالية في المصارف "دور (6
 .1997، األردن، عمان"، اليةوالمؤسسات الم المصارف "عولمة (7
 .1998، مصر، القاهرةتمويل االستثمار"، " (8
، مصر، القاهرة"، في تروي  االستثماراالقتصادية األسواق والمؤسسات المالية و  "دور (9

1999. 
"، الخدمات المصرفية والماليه بالتجزئه امام تحديات القرن الجديدو  تقديم المنتجات " (11

 .2111، األردن، عمان
"، المستند  للتكنولوجيا  بالتجزئه الماليه والمصرفيه يات امام تقديم الخدمات"التحد (11

 .2113، األردن، عمان
، القاهرة "،الدولي لمكافحتة والعمل  اساليبه، وتنوع غسل األموالتهديدات تزايد " (12

 .2114، مصر
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المشروعات تمويل في تروي  و المؤسسات المالية واالقتصادية المصارف و  "دور (13
 .2115األردن، ، عمان، والمتوسطة" رةالصغي

، مصر، القاهرة، التحديات واآلفاق"التعاون المصرفي والمالي العربي والدولي: " (14
2117. 

 
 الملتقيات السنويه 

 .1992، مصر، القاهرةتحديد االحتياجات التدريبيه"، " (1
 .1993، مصر، القاهرة، "عملية تقييم التدريب" (2
، القاهرة"، اإلسالمية المصارف في الموارد البشرية ارةمن اد العالمي التوجهمتطلبات " (3

 .1993، مصر
 .1994، تركيا، اسطنبول"، التدريب اساليب ووسائل" (4
 .1994، تركيا، اسطنبول"، اإلسالمية المصارف في الموارد البشرية "استراتيجيات ادارة (5
 .1995، مصر، القاهرة"، المصارف اإلسالمية فيتحديد االحتياجات التدريبية " (6
 .1995، مصر، القاهرة"، الموارد البشرية "متطلبات التوجه العالمي من ادارة (7
 )بالتعاون  1995، األردن، عمان: الواقع واآلفاق"، واالقطار العربية النقد الدولي "صندوق  (8

 (.مع صندوق النقد الدولي
 .1996، تركيا، اسطنبول" الموارد البشرية لتطويرتقييم األداء " (9
، 1997، األردن، عمان"، االقتصاد العالمي في العربيتي تواجه الوطن التحديات ال" (11

 (.مع صندوق النقد الدولي )بالتعاون 
، تركيا، اسطنبول"، لمواجهة تحديات المستقبل ودور ادارة التدريبالقيادة التحويلية " (11

1997. 
 1998، لبنان، بيروت، "التحديات التي تواجه الوطن العربي في اقتصاد عالمي" (12

 (.مع صندوق النقد الدولي بالتعاون )
، األردن، عمان"، الحادي والعشرين البشرية في القرن تنمية الموارد متكاملة لرؤية " (13

1998. 
 .1999، اإلمارات العربية المتحدة، دبي"، االستثماريه والنمو االقتصادي "السياسات (14
 .1999، تونس"، الموارد البشريةأثر العولمة عل  " (15
 .2111، لبنان، بيروت" القرن الجديد امام تحديات للموارد البشريةراتيجية اإلدارة االست" (16
 .2111، سوريا، دمش "، وتكنولوجيا المعلومات االستراتيجي "التخطيط (17
 .2112، األردن، عمان" استثمار؟ أم ترف ... "التدريب (18
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 مواجهة مشاكل االسكان من خالل التغلب عل  معوقات التمويل العقاري في الوطن" (19
 .2116، مصر، القاهرة، العربي"

 .2117، سلطنة عمان، مسقط: اآلفاق والتحديات"، العربية أسواق رأس المالتكامل " (21
 .2117، تركيا، اسطنبولتأثير في تطوير المنشأت"، لالموارد البشرية ل"ادوات قياس  (21
 .2117، األردن، عمان"، المصرفيهدارة واإلالتسوي  " (22
، تونس: النرص والتحديات"، في الوطن العربي المتوسطةو المنشآت الصغرى والصغيرة " (23

2117. 
 .2118، قطر، الدوحة، العقاري"التطوير واالستثمار " (24
 
 

 تحرير الدوريات العلمية  )عضوية او رئاسة تحرير( .ن 
  1992 – 1982، جامعة الموصل، الرافدينمجلة تنمية  (1
  1992 – 1978واالقتصادية، جامعة بغداد،  اإلداريةمجلة الدراسات  (2

  1992 – 1986بغداد،  جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، مجلة الدفاع،  (3

العربيــة  األكاديميــةمركــز البحــوث الماليــة والمصــرفية، مجلــة الدراســات الماليــة والمصــرفية،  (4
  لتاريخه – 1993للعلوم المالية والمصرفية 

 
 : االستشارات .س 

  :المؤسسات التي عملت فيها 

 .1975-1967ي للبحوث واإلدارة )أراع( القاهرة، المركز العرب (1
المركز العراقي للبحوث واإلدارة )أراع(، بغداد، مؤسسة خاصة، كنت المالع المدير  (2

1974-1992 . 

 . 1977-1970  ،مجلس قيادة الثورة، مكتب نائب الرئيس (3

صرفية، مركز االستشارات المالية والمصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والم (4
1992-2011. 

 
  عّينة من المهمات اإلستشارية 

 إعادة هيكلة المصارف العراقية )عدة مهمات(.  (1
 إعادة هيكلة القطاع المالي في العراق )عدة مهمات(.  (2
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جامعة الدول العربية،  ادارة االسكان والتعمير،) دراسة جدوى إنشاء المصرف العربي ل سكان (3
 .1982-1979، (تونس

لي: المنهجية واألساليب، لصالح الهيئة العامة لسوق المال، مصر، بتكليف من التحليل الما (4
وبرنام  اإلنماء لألمم المتحدة(، هيئة األمم المتحدة، )مركز الشركات متعددة الجنسية، 

1989-1991 

 1993للتدريب، بنع االستثمار األردني، دراسة جدوى تأسيس إدارة  (5

، ليبيا طة المالية )لصالح شركة االستثمار والتجار (،جدوى تأسيس شركة الوسادراسة  (6
1995-1996.  

 1995إعادة تنظيم بنع األردن والخلي ،  (7

 التقرير المبدئي إلعادة هيكلة شركة دلة البركة الدولية، باستحداث شركة قاببة.  (8

ي ، تقدير االحتياجات التدريبية للمصارف العربية )عيّنة(: بنع األردن، بنع األردن والخل (9
-1993، البنع الزراعي في سلطنة ُعمان، )البنع الزراعي السوداني، البنع األهلي األردني

1999) 

إعادة تنظيم الدولة والقطاع العام في العراق، من خالل رئاستي "للجنة إعادة النظر في الهيكل  (10
، وجميع جميع الوزارات والمحافظات /مجلس قيادة الثورة /التنظيمي للدولة والقطاع العام" 

 . 1977-1970مؤسسات وشركات القطاع العام العراقي 

 (.عدة مهماتالننط في العراق ) إعادة تنظيم قطاع (11

 دراسة جدوى تأسيس معهد الدراسات المصرفيه في اليمن (12

 دراسة جدوى تأسيس معهد الدراسات المصرفيه في فلسطين (13

       من مؤسسةتحديث وتطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق، عقد فرعي  (14
(Bearing Pointواشنطن ) 2008-2005، دي،سي 

 .1972-1970إعادة تنظيم وزارة التجارة،  (15

 .1972-1968دة تنظيم الشركة العامة للسيارات،إعا (16

 إعادة تنظيم بنع التسليف التعاوني والزراعي، اليمن/ قائد المشروع. (17

 2011-2008، حوسبة مصرف التسليف الشعبي، سورية / قائد المشروع (18

 2011-2010، حوسبة المصرف الصناعي/ سورية/ قائد المشروع (19

 اعادة تنظيم العديد من شركات القطاع الخاص (20

 اعادة تنظيم العديد من االجهز  الحكوميه (21

  .مهمات إستشارية أخرى  (22
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 العضوية في االتحادات المهنية والعمل في المؤسسات الدوليه واإلقليميه: .ع 
 نية:العضوية في االتحادات المه 

 جمعية االقتصاديين العراقيين (1
 نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين (2

 جمعية ادارة االعمال العراقية (3

 نقابة المعلمين العراقيين (4

 دي. سي.، واشنطن المصرفيين األمريكيين معهد (5

 ، واشنطن دي. سي.اتحاد االقتصاديين األمريكيين (6

 
 العمل في المؤسسات الدولية واإلقليمية .ف 

 مم المتحدة  هيئة األ 
1) United Nations Centre for Transnational Corporations, UNCTC, New 

York & Cairo, 1989-1990 

2) United Nations Development Programme, UNDP, New York & 

Cairo, 1989-1990 

3) HABITAT, Nairobi & New York, 1979-1982 

 العمل في المنظمات اإلسالمية 
Association of Development Finance Institutions of Member 

Countries of the Islamic Development Bank, Istanbul (ADFIMI) 

 
 :جوائز الحكومة العراقية .ص 
 في العراق 

  نائب رئيس مجلس قيادة الثور مجلس قيادة الثورة ومجلس التخطيط، بتوقيع  جائزة (1

  1975، لدولةل المتميزةخدمة الللمنجزات العلمية والمهنية و 

 الرئيس للمنجزات العلمية الرفيعة  نائب جائزة مجلس قيادة الثورة وبتوقيع (2

 1977، بشكل متميز العربية واألمةوخدمة العراق 

 1992، سنة 25 لمدةالبنع المركزي العراقي للخدمة المتميزة  إدارةجائزة مجلس  (3

عـــن  (حكوميـــة فـــي العـــراقتـــأمين  كبـــر شـــركةوهـــي ا)شـــركة التـــأمين الوطنيـــة،  إدارةجـــائزة مجلـــس  (4
 1992، سنة 29 لمدة اإلدارةالعبوية بمجلس 

  1992شركة التأمين الوطنية،  إدارةجائزة وزير المالية العراقي عن الخدمة في عبوية مجلس  (5

وات، بجامعـــة بغـــداد للعديـــد مـــن الســـن المتميـــز األســـتا جـــائزة وزيـــر التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي عـــن  (6
1983-1987 
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 1989، عدة مراتلالمتميز بالجامعة  األستا س جامعة بغداد عن رئيئزة جا (7

 1988االداء المتميز عل  الصعيد الدولي، جائزة وزير الدفاع العراقي عن  (8
، عن الخدمـة التدريسـية المتميـزة جائزة عميد كلية الحرب، جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا (9

1989 
ة عــــن الخدمــــة التدريســــيمعــــة البكــــر للدراســــات العســــكرية العليــــا ، جاالــــدفاع الــــوطنيجـــائزة كليــــة  (10

 1998، المتميزة
، عــن العبــوية فــي هيئــة التحريــر جــائزة مجلــة الــدفاع، جامعــة البكــر للدراســات العســكرية العليــا (11

1989  
 1980 العراقين، ناتحاد االقتصادي جائزة (12

 1975، جائزة جمعية المحاسبين والمدققين العراقيين (13

 والتقديركتب الشكر  .ق 

 اتحاد المصارف العربيه/ العديد من خطابات الشكر والتقدير (1

 االداريه )للعلوم( المنظمه العربيه للتنميه (2

 اتحاد مجالس البحث العلمي العربيه (3

 قياالتحاد العربي للتعليم الت (4

 االتحاد العربي للصناعه والمعادن (5

 االكاديميه العربيه للعلوم الماليه والمصرفيه (6
 
ت العلمية من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة في الواليات المتحدة عرض المنجزا .ر

  األمريكية والمملكة المتحدة:

1) International Biographical Centre, London (IBC), many years 

2) Twentieth Century Capsule, IBC, London 

3) American Biographical Institute, USA, many years 

4) Data Bank of America 

5) Biography International (India) 

6) Reference Asia (Rifacimento Organization), India 

7) The International Directory of Distinguished Leadership, North 

Carolina, USA. 

8) Universal Intelligence Data Bank of America, Missouri, USA 

 

 

 :االعتراف بالتميز الدولي  

1) Presidential Seal of Honour, USA, 2002 for Excellent Banking Service 

2) Directory of International Intellectuals for 10 years, 1999-2008 

3) International Order of Fellowship, 2003 
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4) Proclamation of Privilege, the United Cultural Convention, 2001 Noble 

Prize, for Outstanding Achievement and Contributions to the Worldwide 

Humanity in Economics: Finance, U.S.A. 

5) Certified Lender: Business Banking, Institute of Certified Bankers 

(ICB), American Bankers Association, 2001 

6) Representative of Asia, International Biographical Institute, UK, 1998 

7) Excellence in Finance, International Biographical Centre, U.K., 2007 

8) Twentieth Century Achievement Award, Placed on Permanent Record 

and Display, U.S. Library of Congress, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007,2008 

9) World Lifetime Achievement Award, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 

for Management, Banking, Finance and Accounting, IBC. 

10) IBC Millennial Capsule, Commemorative Register, 2001-2002. 

11) International Biographical Association Directory, IBC, U.K. for many 

years. 

12) Director General Honour List, IBC, U.K, for many years. 

13) The First Five Thousands, IBC, U.K. 1999, for Management, Banking 

and Finance. 

14) The First Five Hundred, U.K. 1999, United Kingdom, for 

Management, Banking and Finance (Book Citation, Ribbon and 

Medal), for many years. 

15) The First Twenty Five, 1999, for Management, Banking and Finance 

(Book Citation, Ribbon and Medal), IBC, U.K., 1999, 2002, 2005, 

2007, 2008. 

16) Deputy Director General, (DDG), IBC, London, for many years 

17) Lifetime Deputy Director General, (LFIB), 1998. 

18) Man of the Year, ABI, U.S.A., 1999. 

19) Life Fellow, American Biographical Institute, U.S.A., for many years 

20) ABI, Lifetime Deputy Governor, Board of Education, 1998, ABI. 

21) ABI, Greatest Minds of the 21
st
 Century, U.S.A., 2006. 

22) ABI, Outstanding Man of the 21st Century, U.S.A. 2006. 

23) IBC, 1000 Intellectuals of the 21
st
 Century, 2007 

24) ABI, 500 Leaders of Influence, 2007 

25) Leader in Science. 

26) Notable Author. 

27) Achievement in Research. 

28) Leader in Education. 

29) Teaching Excellence. 

30) Achievement in Management. 

31) Professional Performance. 

32) Community Leadership. 

33) Professional Marketing. 

34) Excellence in Global Relations. 

35) Many Other Global Prizes & Honours 



 18 



 19 



 20 



 21 



 22 

 



 23 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د.خليل"محمدحسن"الشماع

 خريجمتميزمن

 الجامعةاالميركيةفيبيروت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Notable alumni 

Nineteen former AUB students were delegates to the signing of the United Nations 

Charter in 1945,
[14]

 perhaps the most famous among them was Charles Malik, a Lebanese 

philosopher, diplomat and president of the United Nations General Assembly from 1958 

to 1959.
[15]

 

Selected list of alumni and former students 

Listed alphabetically by last name 

AUB Alumni and former Prime Minister of Iraq Sa'dun Hammadi 

 Abdul-Jabbar Abdullah (Scientist and academic, the second president of the 

University of Baghdad)) 

 Mohammed Tawfiq Allawi (Minister of Communications) 

 Fadhil Al-Jamali (Prime Minister) 

 Adnan Al-Pachachi (Foreign Minister and President/Member of the Interim Ruling 

Council) 

 Khalil M. H. Al-Shamma' (Professor Of Banking And Finance, Vice President 

Of the Arab Academy for Banking And Financial Sciences, Chairman, Board 

of Directors of Professional Consultant and Trainer, PCT, www.pctgroup.net, 

Amman-Jordan 

 Matti Aqrawi (Academic, the first president of the University of Baghdad) 

 Ali Al-Wardi (Anthropologist and social historian) 

 Taha Baqir (Archaeologist and scholar) 

 Zaha Hadid (Architect) 

 Saadun Hammadi (Prime Minister & Speaker) 

 Hafiz Jameel (Famous poet) 
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Notable alumni 

 Scott Adams, MBA 86, Creator of Dilbert 

 Margo Alexander, BS 68, Chairman, Acumen Fund, former Executive Vice 

President, UBS Paine Webber 

 Bengt Baron, BS 85, MBA 88, President, Absolut Vodka 

 Khalil M. H. Al-Shamma', Ph.D, Business Administration 62,Vice President 

Of the Arab Academy for Banking And Financial Sciences, Chairman,Board 

of Directors of Professional Consultant and Trainer, PCT, www.pctgroup.net, 

Amman-Jordan 

 Richard Blum, BS 59, MBA 59, Founder, American Himalayan Foundation 

 Rick Cronk, BS 65, Chairman and President, Dreyer's Grand Ice Cream (retired) 

 Barbara Desoer, MBA 77, President, Consumer Products, Bank of America 

 Stephanie DiMarco, BS 79, Chairman, Advent Software 

 Noah Doyle, MBA 96, Co-founder of MyPoints (acquired by United Online) 

 Tom Fanoe, MBA 69, President, Joe Boxer 

 Donald Fisher, BS 50, Chairman & Founder, Gap Inc. 

 Michael R. Gallagher, BS 67, MBA 68, CEO, Playtex Products 

 Deborah E. Gallegos, MBA 95, CIO, City of New York 

 John Garamendi, BS 66, Congressman, former Lieutenant Governor, State of 

California 

 Barry Gilbert, MBA 77, CEO, Smith & Hawken 

 Walter A. Haas, Jr., BS 37, President, CEO, and Chairman, Levi Strauss & Co. 

 Walter A. Haas, Sr., BS 10, President and Chairman, Levi Strauss & Co. 

 John Hanke, MBA 96, Founder and CEO of Keyhole, Inc., Co-creator and Product 

Director of Google Earth 

 Allan Holt, MBA 76, Managing Director, Carlyle Group Co-Head of US Buyout 

 Michele Lamarche, MBA, Managing Director, Lazard, Lead Advisor to Greece on 

its debt restructuring during 2010-2012 
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