
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتور احسان العطار
 

و وعضو مجلس امناء اكاديمية العراق للطاقة   هندسية خبير نفطي واستشاري تعاقدات ن ابراهيم العطار  ,الدكتور احسا

 والماجستيرفي 1997حصل على الدكتوراه في  وزارة النفط. في الدائرة االقتصادية والمالية فيمتعاقد يعمل بصفة خبير

من   Management & Economics of Engineering Projects المشاريع الهندسية واقتصاد ادارةفي  1979

من جامعة كاردف في بريطانيا  ضمن  1968جامعة آستن في بريطانيا و درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 

في شركة   1969 عمل طوال حياته الوظيفية منذ برنامج البعثات الدراسية للحكومة العراقية في قطاع النفط حيث 

للعديد  والتعاقدات شطة التخطيط و التصميم والتنفيذ واالدارة الهندسيةالمشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط وشارك في ان

وخطوط االنابيب  ,كما عمل بصفة  والمستودعات من المشاريع النفطية الكبرى التي شملت تطوير الحقول والمصافي

قد عمل بصفة لعدد من المشاريع في قطاع النفط في دولة االمارات العربية المتحدة.  اضافة الى ذلك ف تعاقدات استشاري

في المركز االستشاري للتعاقدات الذي تم تأسيسه في وزارة التخطيط العراقية لمدة اكثر من سنتين شارك خاللها في خبير 

وتقديم االستشارات الصادرة عن وزارة التخطيط  2008سنة ( ل1اعداد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )

 قيد التشريع . سودة قانون العقود العراقيم لدوائر الدولة والمحافظات والمشاركة في اعداد التعاقدية 

اما على الصعيد االكاديمي فقد عمل الدكتور احسان العطار على مدى عدة سنوات محاضرا خارجيا في الجامعة 

ة لمادة ادارة المشاريع واقتصاديات البناء كما قام بتأليف كتاب منهجي بعنوان أدارة المشاريع والعالقات المهنية التكنولوجي

بتعضيد من الجامعة المذكورة . شارك في القاء المحاضرات وتقديم البحوث في مواضيع التعاقدات وادارة مشاريع الطاقة 

العراق وهو حاليا عضو في المعهد  التدريبية المحلية والدولية داخل وخارجفي العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات 

 Society of ( SPI)جمعية مهندسي البترول و  Project Management Institute(PMI)الدارة المشاريع  الدولي 
 Petroleum Engineers واتحاد المهندسين العرب  ونقابة المهندسين العراقية  . 
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