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 السيرة العلمية والمهنية للدكتور مظهر محمد صالح

 

 التحصيل العلمي

 االقتصاد قسم على الثاني المتفوق/  المستنصرية الجامعة - ١٩٧٢ اقتصاد بكلوريوس

 على الطلب عنوانها امتياز تقدير نالت باطروحة- بغداد جامعة/  ١٩٧٦ اقتصاد ماجستير

 . العراق في النقود

  االقتصاد حقل/فلسفة دكتوراه

 االطروحة عنوان ١٩٨٩(ابريسوث في الجامعة الكلية/ ويلز جامعة) ابريسوث جامعة

 Granger causality, exogeneity and cointegration: an empirical 

investigation of the monetary approach hypothesis. 

Aberystwyth 1989  

   المعروف البريطاني داالقتصا ذاستا المشرف

Professor David Peel  
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 العمل االكاديمي

 المنتهية السنة لطلبة النقدية النظرية مادة بتدريس الدكتور مظهر قام ١٩٧٨-١٩٧٦ العام في

 الحالي العراقي المركزي البنك محافظ نائب هطلبت ومن بغداد جامعة/ االقتصاد قسم في

 جامعة في االعمال اقتصاديات كلية عميدة زكي هجير الدكتور فيهم بما االعزاء من والعشرات

 جامعة في المصارف لقسم العالي الدبلوم طلبة تدريسقام ب كذلك.  الماضي العام لغاية النهرين

 الماجستير لطالب النقدية النظرية مادة تدريس ثم ١٩٩٢-١٩٩٠ السنوات خالل بغداد

 واالقتصاد االدارة كلية وعميد ٢٠٠٣-١٩٩٨ االعوام بين النقدية النظرية في والدكتوراة

 حاليا نفسها الكلية في الحالي العميد ومعاون الدفعة هذه خريجي من كان بغداد جامعة/ االسبق

 في الدكتوراة لطلبة نقدية نظرية كورس بتدريس امق ٢٠٠٤ عام في . االعزاء هطلبت من

 ه  طالبت كانت سميسم سالم ودكتورة/المستنصرية الجامعة

  العراقية الجامعات في والدكتوراة الماجستير اطاريح ناقشي

 

 الخبرات المهنية

 العام منذ في البنك المركوي العراقي واالبحاث لالحصاء العامة المديرية في عمل تاريخيا  

 بتخصص في السياسة النقدية زفي مفس الوقت كان الماجستير شهادة على هحصول بعد١٩٧٦

 .االقتصاد قسم لطالب المنتهية الصفوف/ بغداد جامعة في النقدية النظرية بمادة حاضري

 ٢٠٠٢ العام في هنقل تم ثم ، الوزراء مجلس امانة في االقتصادية الدائرة عام مدير وظيفة شغل

 استمر السابق النظام سقوط وبعد.  العراقي المركزي للبنك الرديف المحافظ وظيفة ليشغل

 لالحصاء العامة المديرية عام ومدير العراقي المركزي البنك ادارة لمجلس كعضو بعمله

 المركزي البنك مستشار درجة الالشغ الوظيفي هعمل في ترقي ٢٠٠٨ مطلع وفي واالبحاث

 التقاعد على يلاح ثم المركزي البنك محافظ نائب وظيفة شغل٢٠١٣-٢٠١١ عام وبين العراقي

 . القانونية السن هلبلوغ
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