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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلًـــة

التارٌخ

بكالوريوس

معهد اودٌسا لالقتصاد
الوطنً \ االتحاد السوفٌتً

كلٌة التخطٌط االقتصادي

1980

الماجستير

معهد البحوث والدراسات
العربٌة

قسم الدراسات االقتصادٌة

1990

الدكتوراه

المستنصرٌة

المعهد العالً للدراسات السٌاسٌة والدولٌة

1998

أخرى

دبلوم عالً -اقتصاد

معهد البحوث والدراسات العربٌة

1989

ثانيا ً  :التدرج العلمي .
ت

المرتبة العلمٌة

الجهة

الفترة من  -الى

1

مدرس

مركز الدراسات الدولٌة

2011 -2004

2
3
ثالثا ً  :التدرج الوظيفي .

ت

الوظٌفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

رئٌس باحثٌن

وزارة الصناعة والمعادن

2003 -1981

2

رابعا ً :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلٌة)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

معهد اإلدارة

هٌئة التعلٌم التقنً

2005 -1998

2
3

خامسا ً :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

الم ـــــادة

السنـــــة

1

المصارف

اقراض وتحصٌل

2005 -1998

2
3

سادسا ً  ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت
1
2
3
4

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

سابعا ً  :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1

المؤتمر العلمً العاشر لمركز

2007

بغداد

بحث
( بحث  /بوستر
حضور)

2
3
4

ثامنا ً  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
مقرر المؤتمر العلمً الحادي عشر لمركز
الدراسات الدولٌة 2008
عضو اللجنة العلمٌة لمركز الدراسات الدولٌة
2010
عضو لجنة التعلٌم المستمر لمركز الدراسات
الدولٌة 2011
عضو لجنة دراسة مشروع تنشٌط حركة النشر
العلمً \مركز الدراسات الدولٌة2011
الكتابة فً اإلصدارات الخاصة بالمركز
المشاركة فً الندوات الدورٌة فً المركز

خارج الكلية

تاسعا :البحوث المنشورة .
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

1

السٌاسات المائٌة التركٌة وانعكاستها على مستقبل
الزراعة فً العراق
التداعٌات االقتصادٌة الحتالل العراق

كلٌة التربٌة ابن رشد

2008

مجلة قضاٌا سٌاسٌة -
العلوم السٌاسٌة-جامعة
النهرٌن

2008

3

المشارٌع المائٌة التركٌة فً حوضً دجلة
والفرات األهداف والنواٌا

مجلة العلوم االقتصادٌة
واالدارٌة -كلٌة االدارة
واالقتصاد جامعة بغداد

2011

2

4

عاشراً  :المشروعات البحثية فى مجال خدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
ت

أسم البحث

1
2

3

حادى عشر :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
عضو جمعٌة الباحثٌن والتدرٌسٌٌن الجامعٌٌن.
عضو جمعٌة االقتصادٌٌن العراقٌٌن.
عضو جمعٌة الصحة والسالمة المهنٌة.

محل النشر

السنة

عضو نقابة ذوي المهن الهندسٌة.
عضو االتحاد الدولً لرجال األعمال فً العراق.
ثاني عشر :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

الجهة المانحة

السنة

1

كتاب شكر وتقدٌر

وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

2007

2

كتاب شكر وتقدٌر
ا

رئٌس جامعة بغداد

2008 -2007

3

كتاب شكر وتقدٌر
ا

رئٌس مركز الدراسات الدولٌة

2010 -2007

4

شهادة تقدٌرٌة

رئٌس مركز الدراسات الدولٌة

2009

ثالث عشر:الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت
1
2
3

رابع عشر :اللغــات .
اللغة العربٌة.
اللغة االنكلٌزٌة.
اللغة الروسٌة.

أسم الكتاب

سنة النشر

