
 "" السٌرة وفاء جعفر المهداوي
 

 
 وفاء جعفر أمٌن المهداوي∙ . االسم : د1

 1551 –. محل و تارٌخ الوالده: بغداد 2

 . الحالة االجتماعٌة : متزوجة3

. العنوان الوظٌفً : وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / الجامعة المستنصرٌة / 4
 كلٌة االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد .

 الشهادات العلمٌه

 1515. بكالورٌوس علوم فً االقتصاد/ جامعه بغداد /1

 1592. ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌه / جامعة بغداد / 2

 1591. دكتوراه فلسفة فً العلوم االقتصادٌة / جامعة بغداد / 3

 عنوان رساله الماجستٌر –

 ”العراق  دور المدخرات الوطنٌه فً تموٌل التنمٌه االقتصادٌه فً” 

 عنوان اطروحة الدكتوراه –

 ”انماط التنمٌه االقتصادٌه فً الدول النفطٌه ” 

 التخصص العلمً

 التخصص العام : اقتصاد –

 التخصص الدقٌق : التنمٌة االقتصادٌة المستدامة . –

 االلقاب العلمٌة

 1554 – 1599مدرس /  –

 2114 – 1555استاذ مساعد /  –

 . 1/12/2114فً تم التقدٌم لالستاذٌة  –

 المواد التً قام بتدرٌسها

 الدراسات االولٌة : تنمٌة اقتصادٌة ، مالٌة عامة ، اقتصاد كلً ، فكر اقتصادي . –

 الدراسات العلٌا : التنمٌة المستدامة ، المالٌة العامة . –

( رسالة ماجستٌر واطروحة دكتوراه فً مواضٌع 31االشراف على اكثر من ) –
 العراقً وتجارب دول تنموٌة .تهم االقتصاد 

( رسالة ماجستٌر واطروحه دكتوراه فً مختلف الجامعات 31مناقشة اكثر من ) –
 العراقٌة.

 



 ة:ٌفٌالخبره الوظ

. عضو اللجنه العلمٌه و الدراسات العلٌا فً قسم االقتصاد /كلٌة االدارة واالقتصاد 1
2112-2115 

صادٌه و االدارٌه / الجامعه . عضو هٌئه التحرٌر فً مجلة العلوم االقت2
 2115المستنصرٌه 

. رئٌس لجنه الندوات و المؤتمرات فً قسم االقتصاد / كلٌة االدارة واالقتصادٌة 3
2111-2111 

 2115. عضو اللجنه االستشارٌه فً مركز حمورابً للبحوث و الدراسات 4

 2119. عضو جمعٌه حماٌه المستهلك 5

 2111ى بغداد االقتصادي . عضو فً اللجنه العلمٌه لمنتد6

 2111. رئٌس قسم االقتصاد وكالة 1

 2113- 2111. رئٌس قسم العلوم المالٌة و المصرفٌة 9

 ولحد االن . 2114. رئٌس تحرٌر مجلة دراسات اقتصادٌة / بٌت الحكمة 5

 . رئٌس قسم االقتصاد فً كلٌة االدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرٌة11

 ملٌةاالنشطه العلمٌه والع

 2115. عضو مشارك فً المؤتمر العالمً للمرأه و الذي عقد فً المكسٌك 1

و  2119. عضو اللجنه االستشارٌه لتقرٌر التنمٌه البشرٌه الوطنً االول 2
بالتعاون ما بٌن وزارة التخطٌط و البرنامج االنمائً لالمم 

 UNDP 2116– 2119 المتحده

نمٌه البشرٌه المستدامه و الذي عقد . عضو مشارك فً ورش العمل الخاصه بالت3
بالتعاون ما بٌن الجهاز المركزي لالحصاء  2119-2111فً عمان وبٌروت 

 UNDP و

. عضو اللجنه الوطنٌه االستشارٌه لسٌاسه التشغٌل فً العراق و رئٌس فرٌق 4
بحثً لكتابة فصل فً سٌاسة التشغٌل بالتعاون ما بٌن وزراة العمل و الشؤون 

 ILO 2115 و منظمة العمل الدولٌهاالجتماعٌه 

. عضو فً فرٌق العمل الخاص بكتابه االوراق الخلفٌه لستراتٌجٌة التخفٌف من 5
 WB و بالتعاون ما بٌن وزارة التخطٌط و البنك الدولً 2115الفقر فً العراق 

. الخبٌر االقتصادي الوطنً ألعداد و كتابة وثٌقة خطة التنمٌه الوطنٌه للعراق 6
 و بالتعاون ما بٌن وزارة التخطٌط و ٌونامً 2111-2114

. عضو فً لجنة اصالح نظام البطاقه التموٌنٌه فً العراق بموجب االمر الدٌوانً 1
 2115-1-15( فً 121)

. عضو مشارك فً ورشة عمل خاصة بتوطٌن االهداف االنمائٌه لأللفٌه الثالثه و 9
وبالتعاون ما بٌن وزارة التخطٌط  2115-4-1التً عقدت فً عمان بتارٌخ 

 UNDP و

. عضو مشارك فً ورشه عمل خاصه بالتخطٌط االستراتٌجً للنهوض بواقع 5
المرأه العراقٌه و التً عقدت فً اسنطبول بالتعاون ما بٌن وزارة الدولة لشوؤن 



/ 2/ 13- 11للمده ) UNIFEM المرأة و صندوق االمم المتحده االنمائً للمرأه

2115 ) 

عضو بصفه محاضر فً ورشه عمل خاصه بدور المرأه االقتصادي فً  .11
العراق وسبل تطوٌره فً اسطنبول و بالتعاون ما بٌن وزارة المرأه 

 UNIFEM 2111 و

. عضو مشارك فً ورشه عمل خاصه باالكادٌمٌن العراقٌٌن و العمل البرلمانً 11
دن ورابطة التدرٌسٌٌن و مفاهٌم و خبرات و بالتعاون ما بٌن مؤسسة وستمٌنستر/ لن

 ( 15/3/2115-1التً عقدت فً بٌروت )

. عضو مشارك فً ورشة عمل خاصه برسم السٌاسات التنفٌذٌه لسٌاسة التشغٌل 12
فً العراق و التً عقدت فً اسطنبول بالتعاون ما بٌن وزارة العمل و الشؤون 

 2111فً  ILO االجتماعٌه و

وزارة التخطٌط و الخاصه بالٌة بناء  . عضو مشارك فً تطوٌر قدرات موظف13ً
نموذج لالقتصاد العراقً و بالتعاون ما بٌن وزارة التخطٌط و 

 الدانماركٌه NIRAS منظمة

. عضو مشارك فً ورشة عمل خاصه بالتعرف على اسالٌب التخطٌط و التنبؤ 14
ارة و معالجة المشاكل االقتصادٌه و التً عقدت فً الدانمارك و بالتعاون ما بٌن وز

 التخطٌط و منظمة نٌراس الدانماركٌه

. عضو مشارك بصفة خبٌر وطنً فً سلسلة ندوات خاصه عن تقاسم الثروات 15
النفطٌه و المٌاه بالتعاون ما بٌن مكتب الدعم الدستوري )ٌونامً( و مجلس النواب 

 2115-2119العراقً للسنوات 

دور التعلٌم العالً  . عضو مشارك بصفة باحث فً ندوة الصناعات الصغٌره و16
 2115فٌها و بالتعاون ما بٌن جامعة النهرٌن و اتحاد الجامعات العربٌة فً 

. المشاركه ببحوث علمٌه و اوراق عمل فً الندوات الفكرٌه التً عقدت فً 11
كلٌة االداره و االقتصاد و مركز الدراسات الدولٌه و العربٌه / الجامعه المستنصرٌه 

 2111-2111للمده 

. تقدٌم عدد من الدراسات الى مركز الدراسات و البحوث فً مجلس النواب 19
العراقً و الخاصه بالتعدٌالت الدستورٌه لالسس االقتصادٌه و التعلٌم االهلً فً 

 العراق

. عضو مشارك بصفة باحث عن كلف التحول الى اقتصاد السوق فً العراق 15
مركز الدراسات و البحوث فً  ودور البرلمان فً التصدي لها بالتعاون ما بٌن

 البرلمان العراقً و منظمة اٌبالمو االٌطالٌة .

. رئٌس فرٌق مشروع كتابة االهداف االنمائٌه الوطنٌه فً العراق ..انجاز و 21
 2111تقوٌم و بالتعاون مع المعهد العراقً لالصالح االقتصادي 

لشباب و . عضو مشارك بصفة باحث عن مجموعة دراسات خاصه بوزارة ا21
 2111الرٌاضه 

( بحث علمً متخصص فً شؤون تنمٌة االقتصاد 21. كتابة و نشر اكثرمن )22
 العراقً و معالجة اختالالته.



 . نشر عددا فً المقاالت الخاصه بالشأن العراقً فً الصحف المحلٌه23

. خبٌر اقتصادي وطنً لتقوٌم و تحدٌث خطة التنمٌة الوطنٌة القادمة للعراق 24
2113-2111 . 

. عضو فرٌق خبراء تقوٌم ستراتٌجٌة النهوض بالمرأة فً العراق بالتعاون مع 25
 البرنامج االنمائً لالمم المتحدة

. باحث اقتصادي بصفة مشارك فً ندوة تمكٌن المرأة بٌن االنجاز االقتصادي و 26
 التحدٌات المجتمعٌة و كانت المشاركة ببحث حول الموازنات الحساسة للنوع

 االجتماعً

. عضو فً اللجنة االستشارٌة لتقرٌر التنمٌة البشرٌة الثالث للعراق و الخاص 21
 . 2112بتحدٌات الشباب 

. خبٌره اقلٌمٌه منتدبه الى منظمة المرآه العربٌه فً جامعة الدول العربٌه لعام 29
2113. 

 . المشاركه بصفة مراقب باجتماعات المجلس اآلقتصادي و االجتماعً ف25ً
 .2113جامعة الدول العربٌه لعام 

( ، 2114-2111. الخبٌر االقتصادي الوطنً لخطتً التنمٌة الوطنٌة للعراق )31
(2113-2111.) 

 .2115. خبٌرة وطنٌة فً دائرة التنمٌة البشرٌة / وزارة التخطٌط 31

. عضو فً اللجنة الخاصة بتحدٌد الحد االدنى لالجور العاملٌن فً القطاع 32
 . 2115زارة العمل والشؤون االجتماعٌة الخاص و

. عضو فً اللجنة االستشارٌة للسٌاسات والشؤون الفنٌة / منظمة المرأة العربٌة 33
 ولحد االن . 2113/ جامعة الدول العربٌة 

 2114. عضو فً الهٌئة االستشارٌة العلٌا للمعهد العربً للتخطٌط فً الكوٌت 34
 ولحد االن .

وزارة الشباب والرٌاضة وبالتعاون مع صندوق االمم المتحدة . خبٌرة وطنٌة فً 35
للسكان والجامعة االمرٌكٌة فً بٌروت فً مجال اعداد الستراتٌجٌة الوطنٌة للشباب 

 . 2115والخطة التنفٌذٌة لها 

. خبٌرة وطنٌة فً لجنة الخدمات الخاصة بتنفٌذ برنامج الحكومة االقتصادي 36
2115 . 

ص بتقوٌم ومناقشة ستراتٌجٌة محو االمٌة فً العراق . عضو الفرٌق الخا31
2115. 

. المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات والندوات وورش العمل فً داخل وخارج 39
 العراق.

 


