السيرة الذاتية والعلمية لالستاذ الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا
اوالً  :البيانات الشخصية
االسم  :األستاذ الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا ألمرسومي
الحالة االجتماعية  :متزوج
المواليد 1954 :
عنوان اإلقامة الحالية  :العراق – بصرة
عنوان العمل الحالي  :العراق – بصرة – جامعة البصرة – كلية االدارة واالقتصاد
ثانيا ً  :الدرجة العلمية  :استاذ
االختصاص العام  :اقتصاد
االختصاص الدقيق  :تنمية وتخطيط
ثالثا ً  :المؤهالت العلمية
 )1الدكتوراه
اسم الدرجة  :دكتوراه فلسفة phd
تاريخ الحصول عليها 2002 :
مجال التخصص  :تنمية وتخطيط
اسم الجامعة  :جامعة البصرة
اسم الكلية  :كلية االدارة واالقتصاد
 )2الماجستير
اسم الدرجة  :ماجستير علوم
تاريخ الحصول عليها 1990 :
مجال التخصص  :تنمية وتخطيط
اسم الجامعة  :جامعة البصرة
اسم الكلية  :كلية االدارة واالقتصاد
 )3البكالوريوس
اسم الدرجة  :بكالوريوس علوم في االقتصاد
تاريخ الحصول عليها 1978 :
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مجال التخصص  :اقتصاد
اسم الجامعة  :جامعة البصرة
اسم الكلية  :كلية االدارة واالقتصاد
رابعا ً  :التدرج الوظيفي والعلمي
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الوظيفة
باحث
مدرس مساعد
مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ
رئيس قسم االقتصاد
مقرر قسم العلوم المالية والمصرفية
رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية
عميد كلية االدارة واالقتصاد
مدير الدراسات
تدريسي
رئيس قسم االقتصاد

مكان العمل
معهد الصناعة في البصرة
جامعة البصرة  /مركز الدراسات اإليرانية
جامعة البصرة  /مركز الدراسات اإليرانية
جامعة البصرة  /مركز الدراسات اإليرانية
جامعة البصرة  /كلية االدارة واالقتصاد
جامعة البصرة  /مركز الدراسات اإليرانية
جامعة البصرة  /كلية االدارة واالقتصاد
جامعة البصرة  /كلية االدارة واالقتصاد
جامعة البصرة  /كلية االدارة واالقتصاد
المركز العراقي للدراسات االستثمارية (بصرة)
جامعة البصرة  /كلية االدارة واالقتصاد
جامعة البصرة  /كلية االدارة واالقتصاد

الفترة الزمنية
1992 – 1980
1995 – 1992
1998 – 1995
2003 – 1998
منذ عام 2003
2001 – 1996
2002 – 2002
2003 – 2002
2004 – 2003
2006
2013 -2006
2016 -2013

االنجازات العلمية
 )1أنجزت اكثر من ( )70بحثا ً منشورا في المجالت العلمية داخل و خارج العراق .
 )2نشرت المئات من المقاالت الصحفية .
 )3أشرفت على  34من طلبة الدبلوم والماجستير والدكتوراه .
 )4شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق منها مؤتمر
االستثمار في الكويت عام 2008.
 )5لي إسهامات كثيرة في تطوير الواقع االقتصادي في البصرة .
 )6رئيس هيئة تحرير مجلة علوم اقتصادية وعضو هيئة تحرير في مجلة دراسات إدارية
ومجلة االقتصاد الخليجي ومجلة دراسات البصرة ومجلة كربالء للعلوم االقتصادية.
 )7أشرفت على انجاز المشاريع البحثية اآلتية :
* التقرير االستراتيجي إليران لعام . 2002
* التقرير االقتصادي العراقي لعام . 2006
* الموارد االقتصادية المتاحة في البصرة لعام . 2006
* الفرص االستثمارية المتاحة في البصرة لعام  . 2006وهو يتضمن توصيفا لحوالي
( )438فرصة استثمارية في البصرة
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* دليل البصرة للتجارة واالستثمار لعام  . 2007وقد أعد هذا الدليل في الكويت بإشراف
الخبراء البريطانيين  ،وهو يسلط الضوء على البصرة تاريخيا وجغرافيا وما تمتلكه من موارد
طبيعية وبشرية وما فيها من شركات مختلفة وما يمكن أن توفره من فرص استثمارية على
وفق األطر التشريعية والتنظيمية التي وفرها قانون االستثمار في العراق رقم  13لعام 2006
* رئيس فريق العمل الذي قام بالمسح االقتصادي الشامل لمحافظة البصرة لعام 2007
لحساب منظمة ( )RTIاألمريكية وقد تم مسح ( )14قطاع من قطاعات االقتصاد المحلي في
البصرة من بينها قطاع النفط  .ويقع المسح بأكثر من ( )500صفحة وقد تم ترجمته إلى اللغة
االنكليزية وإصدار ملخص عنه باللغتين العربية واالنكليزية .
* رئيس فريق العمل ألجندة أعمال البصرة لعام  2009لحساب مركز المشروعات الدولية
الخاصة ( )CIPEالتابع لغرفة التجارة األمريكية وقد تم عقد ( )16ورشة عمل لقطاع األعمال
في البصرة لتحديد مشكالت القطاع الخاص في البصرة في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل
والتجارة والمصارف والحلول المقترحة من قبلهم لمعالجة هذه المشكالت وتحديد الجهات
المعنية بحلها .
* دليل االستثمار في البصرة لعام  2011لحساب هيئة استثمار البصرة وقد ترجم الدليل
الى اللغة االنكليزية وقد صدر الدليل بعنوان (البصرة استثمار اكبر من الخيال ) تضمن عرض
موجز إلجراءات السفر وإقامة األجانب والمزايا التي يقدمها قانون االستثمار ومبررات
االستثمار في البصرة ومعلومات عن السكان والقوى العاملة والمنطقة الحرة والنقل والموانئ
والتجارة واالتصاالت والزراعة والصناعة والنفط في البصرة
* توصيف الفرص االستثمارية المتاحة في البصرة في عام  2011وهو عمل لحساب هيئة
استثمار البصرة ويرتكز على الخارطة االستثمارية للبصرة وهو يقدم بعض المؤشرات
االقتصادية واالجتماعية والفنية عن هذه الفرص والمعلنة من هيئة استثمار البصرة .
* ) أسهمت في انجاز إستراتيجية التنمية لمحافظة البصرة للمدة  2015 -2011إذ كنت
مسؤوال عن وضع إستراتيجية لتنمية قطاعات النفط والصناعة واالستثمار والموانئ والقطاع
الخاص في البصرة .
*) رئيس فريق العمل المكلف بالمسح الشامل للمنطقة الجنوبية بالتعاون مع منظمة
اليونيسيف
*) أنجزت عام  2019دراسة بعنوان اطار عام للسياسات االستثمارية في العراق وهو
عمل كلفت به من قبل مركز المشروعات الدولية الخاصة ( سايب )
 )8الفت  35كتابا هي :
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 .1اقتصاد النفط
 .2اقتصاد الطاقة
 .3نفط العراق من عقود االمتيازات الى جوالت التراخيص
 .4اقتصاديات صناعة الغاز الطبيعي
 .5صناعة الغاز الطبيعي في العراق
 .6نفط العراق الشفافية في مواجهة الفساد
 .7المسارات العكسية للنفط العراقي
 .8مستقبل الدولة الريعية في العراق
 .9نفط البصرة وأهميته االقتصادية الدولية
 .10تطور الفكر االقتصادي من افالطون إلى فريدمان
 .11في مواجهة التخلف
 .12البيئة االستثمارية في البصرة
 .13دراسات في االقتصاد اإليراني .
 .14االقتصاد العراقي في مرحلة ما بعد السقوط .
 .15تاريخ األزمات االقتصادية في العالم
 .16التمكين االقتصادي للمرأة في العراق
 .17دور القطاع الخاص في تطوير االقتصاد العراقي
 .18مناخ االستثمار في العراق
 .19الفساد االقتصادي في العراق
 .20سياسات تحرير التجارة الخارجية في العراق
 .21قياس وتحليل اتجاهات الفقر في العراق
.22عقود التراخيص النفطية قيود جديدة على االقتصاد العراقي
 . 23أسواق النفط العالمية
 .24التنمية وحقوق االنسان
 .25تاريخ الوقائع االقتصادية في العالم
 .26دور المضاربات في السوق النفطية العالمية
 .27تكاليف استخراج برميل النفط الخام في الحقول العراقية الجنوبية
.28الطاقة االحفورية غير التقليدية
.29االهمية االقتصادية الدولية لميناء الفاو الكبير
.30برنامج عمل وطني لتطوير االقتصاد العراقي
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.31الموسوعة النفطية
.32موقع العراق على طريق الحرير الدولي
.33آثار الهجرة الدولية في البلدان العربية
.34إضاءات اقتصادية
 .35التقييم االقتصادي لعقود المشاركة وعقود التراخيص النفطية
 )9اشتركت في دورة إدارة مشاريع البنية التحتية في دبي عام  2007مع مجموعة من
األكاديميين وبعض أعضاء مجلس محافظة البصرة
 )10اشتركت في دورة األمن والتنمية في البحر الميت في األردن عام  2007وبإشراف
مجموعة من الخبراء البريطانيين
 )11اشتركت في دورتين في األردن عام  2010حول كيفية إعداد استراتيجيات للتنمية
االقتصادية في محافظة البصرة وبإشراف مجموعة من الخبراء األردنيين واألجانب
 )12اشتركت في دورة خاصة في اسطنبول في تموز  2011مع منظمة طبيعة العراق حول
التأثيرات االقتصادية واالجتماعية للمشاريع النفطية األجنبية في البصرة وكيفية استمالة
السكان المجاورين لمنشآت حفن النفط في اآلبار النفطية التي تقوم بها شركة (بي بي )
البريطانية وبإشراف خبراء أجانب من الواليات المتحدة
 )13األستاذ المتميز في عام 1996
 )14األستاذ المتميز في كلية اإلدارة واالقتصاد عام 2006
 )15مدير المكتب االستشاري في كلية االدارة واالقتصاد 2015 -2012
 )16المستشار االقتصادي لغرفة تجارة البصرة في عام 2012
 )17أستاذ مواد التنمية والفكر االقتصادي والطاقة في الدراسات األولية والعليا في كلية االدارة
واالقتصاد  /جامعة البصرة .
 )18عضو شبكة االقتصاديين العراقيين
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