
 السيرة الذاتية
 

 المعلومات الشخصية-1

 ماهر عزيز عبدالرحمن حبيب الجنابي :أالسم

 الهندسة الكيمياوية/الجامعة التكنولوجية :مكان العمل

29/9/1973 :تأريخ الميالد

بغداد/العراق :مّحل الميالد

عراقية :الجنسية

متزوج:الحالة االجتماعية

 

 درسم:   اللقب العلمي -2

   االهتمامات البحثية -3

 تنمية بشرية   
 نقدية ومصرفية   

 الشهادات -4

االختصاص  الشهادة الجهة المانحة             
 العام

 التأريخ

معهد االدارة  
بغداد/ الرصافة /  

دبلوم 
 محاسبة

1 محاسبة

آلية االدارة  
جامعة / واالقتصاد 

 بغداد

بكلوريوس 
 اقتصاد

2 اقتصاد

ارة آلية االد 
جامعة / واالقتصاد 

 بغداد

ماجستير 
 اقتصاد

3 اقتصاد

 

 

 



 بعد الدآتوراه الدراسة ما -5

  اليوجد   

 اإلداريةالمناصب  -6

  اليوجد       

 المنح والزماالت -7

 اليوجد      
    

 الخبرات االآاديميه -8

 الدراسة االوليه-1   

   مرحلة ثانية/ مختبر احصاء. 

  مرحلة اولى/ مختبر حاسوب  .  

   مرحلة ثانية / مختبر حاسوب.   
  

   الدراسات العليا -2

  اليوجد       

  "الغير أآاديمية" خبرات العمل -9

   شعبة البحوث والدراسات/ البنك المرآزي  

     

 الجمعيات والنقابات -10

  نقابة المحاسبين العراقية  

 نقابة االقتصاديين العراقية   
  

 التكريمات وأوسمة الشرف -11

 آتاب شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

  دور البحث "احد اعضاء اللجنة التحضيرية لندوة  /شهادة تقدير من رئيس الجامعة
 "العلمي في تحسين جودة التعليم واالداء االكاديمي 

 



 )اللغات والحاسبة( المهارات-12

 اللغة االنكليزية  
 برمجيات 

 الكتب/المنشورات-13

  على طلبة الدراسات العليا اإلشراف- 1  

 اليوجد     

  المقاالت- 2  

 المقدمة للنشر     

 ظل في الكيمياوية الهندسة لقسم الجامعي االداء دراسة 
 - 2012/ 2011( لالعوام( A B E T) االآاديمي االعتماد معايير
2012  /2013  (       

 المقبولة للنشر     

 عالميا 

  اليوجد  

 عربيا 

 اليوجد     

 محليا 

 اليوجد  

 : المنشورة   

 البحوث المنشورة عالميا 

   اليوجد 

    
 البحوث المنشورة عربيا 

 اليوجد   

    
 البحوث المنشورة محليا 

   دوافع تبني الخصخصة في العراق وسبل نجاحها. 



 على النقدية السياسة ادوات آأحدى العملة مزادات اثر قياس 
 .)2009- 2003( للمدة العراق في االقتصادي النشاط

 دراسة -  االقتصادي النشاط في وأثرها اإلسالمية التمويل صيغ 
  . للتنمية اإلسالمي البنك حالة

  الكتب المؤلفة والمترجمة- 3

  اليوجد  

    

 األخرى األآاديميةالنشاطات  -14

  اليوجد  

    

  )حضور ومشارآات(المؤتمرات والدورات التدريبية -15

 ت و ورش العمل المحلية الحضور في العديد من المؤتمرات والندوا
     .والدولية

    

  


