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 متزوج وله خمسة ابناء .الحالة االجتماعية : 

 المملكة المتحدة -1989دكتوراه في االقتصاد _ جامعة ويلز/ابريسويث  الشهادة :

 جلس الوزاري لالقتصاد.موعضو ال ون المالية ،ؤمستشار رئيس الوزراء للش الوظيفية الحالية :

 العلمية السابقة:الخبرة 

 .ًنائب محافظ البنك المركزي العراقي سابقاً وعضو مجلس ادارته حاليا 

 . عضو في الفريق الحكومي العراقي في مشاورات نادي باريس لتسوية مديونية العراق الخارجية 

  رئيس الفريق الفني للبنك المركزي العراقي في المشاورات مع صندوق النقد الدولي لكل من

ي ترتيبات االستعداد االئتماني والدعم الطارئ بعد الصراع . ومشاورات المادة الرابعة من اتفاقيت

 . 2014\12\10اتفاقية صندوق النقد الدولي للسنوات 

 . المستشار العلمي للمجلة الدورية االقتصادية العراقية / جامعة بغداد والجامعة المستنصرية 

 قتصادية لبيت الحكمة / بغداد .عضو الهيئة العلمية للمجلة الدورية اال 

  الجامعة المستنصرية عضو  –عضو سابق في مجلس ادارة مركز الدراسات الدولية والعربية

 الهيئة االستشارية حالياً.

  القاء محاضرات في اقتصاديات النقود والنظرية النقدية لطلبة الدراسات العليا واالشراف على عدد

 .1990والمالي والنقدي / جامعة بغداد منذ عام من االطاريح في مواضيع االقتصاد 

  عضو الوفد العراقي لحضور اجتماعات مؤتمر مدريد للدول المانحة للعراق / تشرين االول

2003. 

 . عضو الهيئة التأسيسية لمنتدى بغداد االقتصادي 

 . عضو استشاري في مركز البيان للدراسات والتخطيط / بغداد 

 . عضو الوفد العراقي لحضور االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 
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  برعاية  2014-2008عضو في الهيئة العلمية لكتابة تقرير التنمية البشرية في العراق للعام

 برنامج االمم المتحدة للتنمية والحكومة العراقية .

  الفلبينية المشتركة للتعاون االقتصادي والفني  –نائب رئيس الجانب العراقي في اللجنة العراقية

 سابقاً 

  2005بروكسل بلجيكا  –عضو الوفد العراقي في مؤتمر وزراء الخارجية المعني بدعم العراق. 

  االقتصادي  لإلصالحعضو مجلس امناء المركز العراقيIIER  . بغداد 

 2006-2004جلس ادارة المصرف العراقي للتجارة ممثالً للسلطة النقدية عضو سابق في م. 

  2008 - 2002واالبحاث في البنك المركزي العراقي  لإلحصاءمدير عام المديرية العامة . 

  وقبلها معيد في الجامعة 1976البنك المركزي العراقي منذ  –باحث وخبير اقتصادي .

 الوظيفية بسبب كوني المتفوق الثاني على الكلية .عند بداية الحياة  1972المستنصرية 

  نشر العديد من الكتب والبحوث العلمية والدراسات في مجلة المجمع العلمي العراقي والمجلة

االقتصادية لبيت الحكمة وعدد من الدوريات االقتصادية الصادرة عن الجامعات العراقية عن 

 اكز العلمية الوطنية.الجامعات العراقية وغيرها من المؤسسات والمر

  لإلصالح االقتصاديواخيرا//عضو مجلس امناء المعهد العراقي. 

 

 

 اللقاءات اإلعالمية والثقافية :

 

 

 الرابط العنوان ت

 https://youtu.be/7rIv78Grh_A برنامج تغطية خاصة 1

2 
ار المالي لرئيس شمال واستثمار المست

 الوزراء
https://youtu.be/O3RaI5HNudU 

3 
ور مظهر كتبرنامج حديث العمر مع الد
 محمد صالح

https://youtu.be/2iU6Y80gxus 

4 
برنامج دينار مع الدكتور مظهر محمد 

 صالح حول االتفاقية الصينية
https://youtu.be/9B1UoqUMN38 
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https://youtu.be/O3RaI5HNudU
https://youtu.be/2iU6Y80gxus


 

 المدونة:النشاطات 

 

 الرابط العنوان ت

1 

 monetaryلتكييف النقدي ا
adjustment  في العراق: رؤى

 وآفاق في السياسة النقدية

-http://iraqieconomists.net/ar/2020/04/18/%d8%af
-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1
-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af
-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad

-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81
-monetary-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a

%d9%81%d9%8a/-adjustment 

2 
 لحياة المعرفية..!دروس في ا

 

 
-http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/02/%d8%af

-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1
-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af
-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad
-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af

-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86
-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%ad%d8%b3%d9%86

81%d9%8a/%d9% 
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السياسة النقدية للعراق بناء االستقرار 
االقتصادي الكلي والحفاظ على نظام 

 مالي سليم

 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=609172 

 /https://www.facebook.com/750689515008857/posts/2347341275343665 جلسة حوارية 4

 abaa.org/arabic/economicarticles/23842https://m.ann ؟ العولمة التشاركية الى اين 5

6 
احتماالت األوضاع االقتصادية في 

 العراق تحت قيد الكساد العالمي
https://m.annabaa.org/arabic/economicarticles/23074 

والكساد في التاريخ االقتصادي للركود  7
 الواليات المتحدة

https://m.annabaa.org/arabic/economicarticles/23000 

أوبك والركوب المجاني الصفري في  8
 أسواق النفط الدولي

https://m.annabaa.org/arabic/energy/22896 

 2020مالمح الموازنة العامة للعراق  9
 وصراعات العجز الفعلي

https://m.annabaa.org/arabic/economicarticles/22448 

اطاللة على تاريخ ديون العراق  10
 السيادية

https://m.annabaa.org/arabic/economicarticles/21780 

 https://m.annabaa.org/arabic/economicarticles/21687 العقد االجتماعي المالي الجديد للعراق 11

حماية المنتج الوطني وتشجيع رؤية في  12
 االنتاج

https://m.annabaa.org/arabic/economicarticles/21582 

االقتصاد السياسي للعراق :الرؤية  13
 والمستقبل

https://m.annabaa.org/arabic/economicarticles/15872 

 https://m.annabaa.org/arabic/studies/13624 الريع النفطي واالستبداد الشرقي 14

التهديد المالي والنفطي للعراق :  15
 هواجس واحاسيس

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=661951 

   الناشئة ..... قوة اقتصادية  األسواق 16
 تقهر ال

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=630106 

    ريعية المصارف االهلية في العراق  17
 السلوك واالداء: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=661833 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=661342 للعراقالعقد االجتماعي المالي الجديد  18

اطاللة على تاريخ ديون العراق  19
 السيادية

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=661174 
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http://iraqieconomists.net/ar/2020/04/18/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-monetary-adjustment-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/04/18/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-monetary-adjustment-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/04/18/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-monetary-adjustment-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/04/18/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-monetary-adjustment-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/04/18/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-monetary-adjustment-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/04/18/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-monetary-adjustment-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/04/18/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-monetary-adjustment-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/02/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/02/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/02/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/02/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/02/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/02/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/02/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/02/%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%81%d9%8a/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=609172
https://www.facebook.com/750689515008857/posts/2347341275343665/
https://m.annabaa.org/arabic/economicarticles/23842
https://m.annabaa.org/arabic/economicarticles/23074
https://m.annabaa.org/arabic/economicarticles/21582


 

توازن لعبة الحرب التجارية القائمة  20
الرابحون والخاسرون في االقتصاد :

 العالمي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=647632 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=622004 دواخل سوق العمل وخوارجها...! 21

تأثير في التاريخ  األكثرالشخصية  22
 الرأسمالي الحديث

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=622032 

تراكم رأس المال المالي : اثرياء بال  23
 حدود

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=622168 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=623063 قصر النهاية 24

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=621843 الكفاءة والمساومة االقتصادية 25

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=621711 دعم الزراعة المعولمة 26

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=621173 التضخم منذ عصر االسكندر 27

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=619107 االقتصاد في الميزان 28

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=618918 صنع في العراق ....! 29

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=618741 العشب االخضر 30

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=618049 اسرار التجارة 31

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=614387 العراق ومستقبل الليبرالية الجديدة 32

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=614082 وزارة السعادة...! 33

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=611617 ي ويمينهاالقتصاد اليسار عجلة 34

الصراع السلمي لرأس المال : الفارس  35
 االبيض

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=612423 

رصيف شارع المتنبي : قبضة اليد  36
 وأنامل الرحمة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=612192 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=613337 ...! حوت في قلب السوق 37

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=611263 مقايضة الديون بالطبيعة 38

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=610885 قلم الرصاص : مفتاح العقل وشفرته 39

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=610129 الصين : ذراع من فوالذ 40

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=609024 اق وحمايتها ...!احتياطات العر 41

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=608639 نهران يلتقيان 42

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=609622 المزرعة الرأسمالية 43

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=607356 رس في القارة السوداء ...!ع 44

التحليل االقتصادي الزمة االنموذج  45
الليبرالي في العراق الجزء  -الريعي 

 األول

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=607966 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=605638 االنسان وااللة 46

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=606096 نساء في مشاغل العمل 47

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=606974 نساء على سقوف من زجاج 48

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=606501 اسماك ساحل الذهب 49
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