السٌرة الذاتٌة

مظهر محمد صالح
موالٌد8491 :
الحالة االجتماعٌة  :متزوج وله خمسة ابناء.
الشهادة  :دكتوراه فً االقتصاد _ جامعة وٌلز/ابرٌسوٌث  -8414المملكة المتحدة
الوظٌفٌة الحالٌة  :مستشار رئٌس الوزراء للشون المالٌة وعضو هٌأة رئاسه مجلس الوزراء وعضو المجلس الوزاري لالقتصاد.
الخبرة العلمٌة:
نائب محافظ البنك المركزي العراقً سابقا ً وعضو مجلس ادارته حالٌا ً.عضو فً الفرٌق الحكومً العراقً فً مشاورات نادي بارٌس لتسوٌة مدٌونٌة العراق الخارجٌة.رئٌس الفرٌق الفنً للبنك المركزي العراقً فً المشاورات مع صندوق النقد الدولً لكل من اتفاقٌتً ترتٌبات االستعداد االئتمانًوالدعم الطارئ بعد الصراع  .ومشاورات المادة الرابعة من اتفاقٌة صندوق النقد الدولً للسنوات .8084 -4009
المستشار العلمً للمجلة الدورٌة االقتصادٌة العراقٌة  /جامعة بغداد والجامعة المستنصرٌة.عضو الهٌئة العلمٌة للمجلة الدورٌة االقتصادٌة لبٌت الحكمة  /بغداد.عضو سابق فً مجلس ادارة مركز الدراسات الدولٌة والعربٌة – الجامعة المستنصرٌة عضو الهٌئة االستشارٌة حالٌاً.القاء محاضرات فً اقتصادٌات النقود والنظرٌة النقدٌة لطلبة الدراسات العلٌا واالشراف على عدد من االطارٌح فً مواضٌعاالقتصاد والمالً والنقدي  /جامعة بغداد منذ عام .8440
عضو الوفد العراقً لحضور اجتماعات مؤتمر مدرٌد للدول المانحة للعراق  /تشرٌن االول .4002عضو الهٌئة التأسٌسٌة لمنتدى بغداد االقتصادي.عضو استشاري فً مركز البٌان للدراسات والتخطٌط  /بغداد.عضو الوفد العراقً لحضور االجتماعات السنوٌة لصندوق النقد والبنك الدولٌٌن.عضو فً الهٌئة العلمٌة لكتابة تقرٌر التنمٌة البشرٌة فً العراق للعام  4089-4001برعاٌة برنامج االمم المتحدة للتنمٌة والحكومةالعراقٌة.
نائب رئٌس الجانب العراقً فً اللجنة العراقٌة – الفلبٌنٌة المشتركة للتعاون االقتصادي والفنً سابقا ً.عضو الوفد العراقً فً مؤتمر وزراء الخارجٌة المعنً بدعم العراق – بروكسل بلجٌكا .4002عضو مجلس امناء المركز العراقً لالصالح االقتصادي  IIERبغداد.عضو سابق فً مجلس ادارة المصرف العراقً للتجارة ممثالً للسلطة النقدٌة .4002-4009مدٌر عام المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث فً البنك المركزي العراقً .4001 - 4004باحث وخبٌر اقتصادي – البنك المركزي العراقً منذ  .8492وقبلها معٌد فً الجامعة المستنصرٌة  8494عند بداٌة الحٌاةالوظٌفٌة بسبب كونً المتفوق الثانً على الكلٌة.
نشر العدٌد من الكتب والبحوث العلمٌة والدراسات فً مجلة المجمع العلمً العراقً والمجلة االقتصادٌة لبٌت الحكمة وعدد منالدورٌات االقتصادٌة الصادرة عن الجامعات العراقٌة وغٌرها من المؤسسات والمراكز العلمٌة الوطنٌة

