
 

 

 

 

 

  ألستاذ سمير عباس حسين النصيريا

 ومصرفي مستشار اقتصادي

 

 اوالً : البيانات الشخصية 

 : : سمير عباس حسين النصيرياالسم 

 نه اغلبها فيـــــس ١٤لمدة   اري والمصرفيـــــــــــي والتجــــــعمل في القطاع الخاص الصناع

ادي ــــار اقتصـتشـــــوحاليا يعمل مس ارف االهليه بوظيفة مستشار لمجالس االداره ــــــــــالمص

للبنك المركزي  ةاريــــــــــوعضو اللجنه االستشرفي لرابطة المصارف الخاصه العراقيه ــــومص

 ةـنــــس 30 لمدة  ابقا ـــــوعمل س  ن العربــــــــحاد الدولي للمصرفييـــالعراقي وعضو في االت

 اول وم. مدير عام   ابحاث يســـــــرئ بوظيفة يه االقتصاد ت الحكوميهساـــــا في المؤســـــــتقريب

 .احالته على التقاعدقبل  ومديرعام وكالة

  Sameer_alnosery@ yahoo.com  : البريد االلكتروني

   07702968528 – 07901812833 الهاتف النقال :

 ي : ثانياً : التحصيل الدراس

  ةــــستنصريــمال الجامعة(/ 1974 – 1973ارة واالقتصاد ) بكلوريوس احصاء / كلية االد -1

ط ـالتخطي/ وزارة   1978والتطوير / ادي / معهد التدريب ـاالقتصدبلوم مهني في التخطيط  -2

  العراقية

 . 1986اليابان /  –دبلوم مهني في التطوير االقتصادي للدول النامية / منظمة جايكا  -3

  ة: الثاً : الخبرات العلمية والمهنيث

 . ادارة التخطيط االستراتيجي االقتصادي والمصرفي- ١

 . التجارية والمصرفيةادارة الفروع - ٢

 . ادارة العمليات والدراسات المصرفية- ٣

 . ادارة االئتمان وادارة المخاطرالمصرفية - ٤

 . ادارة التسويق والعالقات المصرفية والعامة- ٥



 . ادارة االعالم االقتصادي- ٦

 .التحضير وادارة المؤتمرات والندوات االقتصادية والمصرفية المتخصصة -٧

 .تدريب الموارد البشرية المصرفية والكوادر العامله في الموسسات االقتصاديهادارة - ٨

  : رابعاً : النشاط الثقافي والعلمي

 : الكتب المؤلفة والدراسات والبحوث االقتصادية والمصرفية الصادرة والمنشوره

ة في دول الحراك ــداعيات االقتصاديالف واصدر خمسةكتب اقتصاديه ومصرفيه بعنوان ) الت -1

اصـــــالح القطاع المصرفي في  ة النقدية ( و )ــــــالعربي والتجربة العراقية في تطبيقات السياس

لمصرفي الخطوة االولى طاع اــــتراتيجية االصالحات ( و ) اصالح القــــــــالتحديات واسراق ـالع

رفي في ـــــــــدي والمصاالصالح االقتصااالقتصادية في العراق ( و )منهجية الحات ـــــــــــلالص

ركزي ـــــلبنك المالتحديات واستراتيجية االصالحات( و )ا-  ي العراقيـالمصرفالعراق ( )القطاع 

 (٢٠١٧-٢٠١٥ه والماليه للسنوات )ــــــــات االزمه االقتصاديـــــــي حدــتفي مواجهة   العراقي

وره ــــــــه و منشــــــــل اتحاد المصارف العربيــبقمن وت رـــــــطبعتين في بغداد وفي بيطبعت ب

رؤيتي في االصالح  )  وتحت الطبع حالياراق ـــلكتب والوثائق في بغداد / العومحفوظه في دار ا

  (.االقتصادي والمالي في العراق

ركزي العراقي / مجموعة التعليمات ك المــــــة النقدية للبنــــــــاعداد دراسه ))مالمح السياس- ٢

 (.(( 2008- 2003) ح الصادرة بعد عامـواللوائ

 االزمة المالية العالمية / تحليل االسباب والتداعيات ( دراسه )- ٣

 . تطبيقات السياسة النقدية واصالح القطاع المصرفي في العراق( دراسه )  -٤

 ( . والتحديات والمعالجاتالواقع   القطاع المصرفي الخاص دراسه )  -٥

 .دراسه )مساهمة القطاع المصرفي الخاص في التنمية االقتصادية(  -٦

 . دراسه )انجازات السياسة النقدية وسياسات االصالح المصرفي(- ٧

راق ــــــارج العـــــــــالمساهمة باوراق عمل في المؤتمرات االقتصادية والمصرفية داخل وخ- ٨

رب ـرفيين العــــــــــورئيس جلسة وخصوصاً التي نظمها االتحاد الدولي للمص  احث ومعقبــــكب

ارف ــــــصـارف العربية والجامعات العراقية والبنك المركزي العراقي ورابطة المــــواتحاد المص

  . الخاصة العراقية

ات للموظفين العاملين في المصارف ة والقاء المحاضرــــــاهم باعداد البرامج التدريبيـــــــس– ٩

  . الحكومية والخاصة العراقية في مركز التدريب المصرفي

 ( 2011 – 2009) .  رئيس التحرير في مجلة ) صدى الخليج ( المصرفية -١٠

 ( 2011 – 2010حرير في مجلة ) الملف االقتصادي ( . ) مدير الت -١١



ة ـــــالت العراقيـحف والمواقع والمجــــالصمقال اقتصادي ومصرفي في ١٣٠نشر اكثرمن - ١٢

 ةشرــــــيه والنـالمتخصصة . منها مجلة اتحاد المصارف العرب  والعربيه االقتصاديه والمصرفيه

 وجريـــدة اديـالمصرفيه العربيه ومجلة الحوار ومجلة المصارف العراقيه ومجلة الملف االقتص

 .دنيه والصباح الجديدالصباح العراقيه والجورنال والحياة اللن

 .العضوية في المنظمات االقتصادية والمصرفية العراقية والعربية والدولية  خامساً : 

 . عضو االتحاد الدولي للمصرفيين العرب-١ 

 . عضو جمعية االقتصاديين العراقيين-٢

 . عضو غرفة التجارة والصناعة العراقية البريطانية-٣

 . االعمال في العراقعضو االتحاد الدولي لرجال -٤

 . عضو نقابة الصحفيين العراقيين-عضو غرفة تجارة بغداد-٥

 . عضوالمجلس االستشاري لمنتدى بغداد االقتصادي-٦

 .في البنك المركزي العراقي  عضو اللجنه االستشاريه المصرفيه-٧

 عضو شبكة االقتصاديين العراقيين-٨

 .سادساً : المؤتمرات وورش العمل والمنتديات 

 2012ورشة العمل في القيادة االدارية والحوكمة / بغداد - ١

 2011عمان  –التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية المصرفية / االردن  -٢

 2014ادارة الجودة الشاملة وتأثيرها على تحسين العمليات المصرفية بيروت - ٣

 بغداد  2015المؤتمر المصرفي الثالث - ٤

  2013بغداد  –منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة - ٥

 بغدا –ملتقى بغداد االقتصادي والمصرفي - ٦

 بيروت – 2013المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام - ٧

 بيروت – 2014المؤتمر المصرفي العراقي اللبناني /  -٨

 بيروت – 2015المؤتمر الصرفي العراقي / - ٩

 بيروت  – 2014دي / منتدى االعالم االقتصا- ١٠

 بغداد  – 2013المؤتمر المصرفي االول  -١١

 بغداد  – 2014المؤتمر المصرفي الثاني - ١٢

 بغداد  – 2015المؤتمر المصرفي الثالث  -١٣

 بيروت -2016الموتمر المصرفي العربي السنوي لعام  -١٤

 بيروت -2016الملتقى المصرفي العراقي لعام  -١٥



 بيروت-2017المصرفي لعام ملتقى العراق  -١٦ 

 2016بغداد/-ملتقى االمتثال ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب  -١٧

 بغداد- 2017ملتقى االعالم االقتصادي لعام  -١٨

 ٢٠١٧عام  مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب ورشة عمل  -19

 ٢٠١٧  ملتقى التقنيات المصرفيه الحديثه /بغداد  -20

 في بيروت ٢٠١٧المصرفي العربي السنوي لعام المؤتمر - ٢١

 ٢٣  2017 بيروت  والمصارف العراقيه في مؤتمر الماليه -٢٢

 2017مركز البيان للدراسات والتخطيط .  مؤتمر  -23

 ٢٠١٧المؤتمر السنوي العلمي الثالث للبنك المركزي العراقي/- ٢٤

 .سابعاً : الشهادات التقديرية والتكريمات 

ة وعربية ـــــــــات مالية ومصرفية دوليــــسبعةعشر شهاده تقديرية من مؤسس حاصل على -1

والمصرفية العربية والعراقية  ة لمشاركته وجهوده المبذولة في المؤتمرات االقتصادية ــوعراقي

 .ة بغدادـعــــــوجام

راقي السابق ـــشكر وتقدير من اتحاد المصارف العربية ومحافظ البنك المركزي الع 54منح  -2

والحالي ونائب المحافظ السابق د. مظهر محمد صالح والجهات المعنية بالعمل المصرفي 

 .2017 – 2008للسنوات 


