
جهة االصدارالمجـــــالت العراقية
بيت الحكمــةمجلة دراسات اقتصاديــــة  لألعوام   2007- 2009  -2011 - 2013- 2019-2015-2014- 12020
كليـة التــراث الجامعةمجلة كلية التراث الجامعة  لألعوام  2010 - 2011 - 2015       2
مصرف الخليج التجاري مجلة صـدى الخليـج لألعوام   2009 - 2010 - 2011 3
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك  مجلة الصناعة والمستهلك  لألعوام    2008 -2009 -2010 – 2012-2011 -2013 - 42014
كلية المأمــونمجلة كلية المأمون  لألعوام  2010 – 2011- 2012 -2013 - 2014 -2015 - 2016- 2017                                       5
جامعـة بغــداد / كلية االدارة واالقتصاد مجلة العلوم االقتصادية واالداريـة لألعوام  2005 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 -62012
جامعـة القادسيـة / كلية االدارة واالقتصادمجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية  لألعوام 2005 - 2007 -2008 -2011 7
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المجلة العراقية للعلوم االقتصادية  لألعوام  2004 -2005 - 2006 - 2008 - 2010-2009-   2012-2011- 2013- 2014- 2015 - 
الجامعة المستنصريـة/ كلية االدارة واالقتصاد2016 - 2017- 2018- 2020 - 2021

الجامعة المستنصريـة/ كلية االدارة واالقتصادمجلة االدارة واالقتصاد لألعوام  2007 - 2008 -  2009- 2013-2012 - 2016-2015- 2017- 2018- 2019- 2020 - 92021
جامعــة بغـــــداد/ المعهد العالي للدراسات الماليةمجلة دراسات محاسبية ومالية  لألعوام 2006 ، 2008 ، 2009 ،2011 ، 2012 ، 2013، 102020-2019
مركز حمورابي للبحوث والدراسات االستراتيجيةمجلة ابحاث عراقية  لعام  2007 11
جامعة الموصل / كلية علوم الحاسبات والرياضياتالمجلة العراقية للعلوم االحصائية لألعوام 2012-2011-2010-2009-2008 - 122013
 وزارة التجارة مجلة التجارة العراقيــة لألعوام  2008 - 2009 - 2012 13
وزارة الخارجية مجلة صدى الخارجية لألعوام   2009 - 2010 - 142011
 ديوان الرقابة المالية مجلة المراقب العام لألعوام  2012  -2013 - 2014 - 2015 - 2016- 2017- 152018
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصلمجلة تنمية الرافدين لألعوام  2009  - 2012- 2013 - 162014
مصرف الرشيد مجلة الرشيد المصرفي لألعوام  1989 - 2001 - 2002 17
كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةمجلة كلية بغداد لألعوام   2012- 2013 - 2014 -2018 - 182019
نقابة الصحفيين العراقيينمجلة الملف االقتصادي لألعوام   2010- 192012-2011
كلية الرافدين الجامعة للعلوممجلة كلية الرافدين الجامعة لألعوام  2006 -2008 -2012 - 2013 - 2014            20
 معهد التقدم للسياسات االنمائية مجلة الحوار  لألعوام    2008 -2009 - 2010 - 2011 - 212012
رابطة المصارف الخاصة في العراقمجلة المصارف العراقية لألعوام  2013 - 2014   - 2015- 2016 - 2017 - 2018 - 222019
الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين  مجلة المحاسب القانوني لألعوام    2014 - 2015 -  2016 - 2017-  2018- 232021-2019
كلية المنصور الجامعةمجلة المنصور الجامعة  لعام  242014
          مجلس االعمال الوطني العراقيمجلة االعمال واالقتصاد لعام  252015
         اتحاد الغرف التجارية العراقيةمجلة السوق    لألعوام  2015-2014   26
 مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمارمجلة الشرق االوسط العراقي لالستثمار لعام  2017 27
 كلية االدارة واالقتصاد/ الجامعة العراقيةمجلة دنانير لألعوام  2014- 2015-  282016
مصرف الجنوب االسالميمجلة المصارف االسالمية  لعام  2017 - 2018 29
مركز النهرين للدراسات االستراتيجيةمجلة النهرين لعام 302017
مصرف التنمية الدوليمجلة مصرف التنمية الدولي لالستثمار والتمويل لعام 312018

وقائع المؤتمر العلمي األول ( دور العلوم المحاسبية والمالية في النهوض بواقع المؤسسات االقتصادية في العراق)  لعام 322011
                      جامعــة بغـــــداد - المعهد العالي 

للدراسات المالية
الكلية التقنية االدارية / بغدادوقائع المؤتمر العلمي األول ( الجودة منهج التميز والنزاهة واالرتقاء ) لعام 332010
الكلية التقنية االدارية / بغدادوقائع المؤتمرالعلمي الثالث للكلية التقنية االدارية(القطاع المالي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل ) لعام 2016 34
          كلية االدارة واالقتصاد / جامعة البصرةوقائع المؤتمر العلمي  (االقتصاد العراقي مالمح االنهيار وفرص االختيار ) لعام 352016
اخصائيي البنوك والمؤسسات المالية لعام 362019

المجلة العراقية للبحوث الصناعية لعام 362018
وزارة الصناعة والمعادن/ هيئة البحث والتطوير 

الصناعي
الجامعة المستنصريـة/ كلية االدارة واالقتصادوقائع المؤتمر الدولي الثالث (قطاع مالي ومصرفي داعم للتنمية المستدامة في ظل التنمية الدولية ) لعام 2020

مركز التدريب المالي والمحاسبي / وزارة الماليةمجلة العلوم المالية والمحاسبية لعام 2021 
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اتحاد المصارف العربية - لبنانمجلة اتحاد المصارف العربية لألعوام  1997- 2012 -2014-2013 -2015- 2016- 2018- 2019 - 12020
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مجلة المستقبل العربـي لألعوام    2007 - 2008 – 2009 – 2010 -2011 -2012- 2014-2013  -2015- 2016- 2017 - 2018 - 

مركز دراسات الوحدة العربية - لبنان2019- 2020

لبنــــــــــــــانمجلة البيان االقتصادية لالعوام    2008 - 2009 - 2010 -2011 - 2012  -2013 - 2014 2015 - 2016 - 2018 - 32019

عٌمانمجلة المركزي لألعوام    2005- 2006 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 42014-2013

لبنان - بيروتمجلة االقتصاد واالعمــال  لألعوام  2003  - 2004 – 2008 – 2010  –  2011  -2014  - 2016-2015 - 2017 - 2018 - 52019

االردن مجلة االقتصاد المعاصر لألعوام    2001- 2002 6
االردنمجلة البنوك في االردن لألعوام   2001 - 2002 - 2003 7

8
     االمانة العامة لمجلس الوحدة العربية - مصرمجلة الوحدة االقتصادية العربية  لألعوام   2008- 2009 

     المنظمة العربية للعلوم االدارية  -   مصرمجلة إدارة  لألعوام    2011- 92012
االردنمجلة العمران العربي لألعوام     2008- 2009 - 2010 - 102011
صندوق النقد الدوليمجلة التمويل والتنمية لألعوام    2000- 2001 -2007- 2014 -2015- 2016 - 2017 - 2018 - 112019

االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - االردنمجلة الدراسات المالية والمصرفية  لألعوام   2001  – 2010 – 2011 – 2012 -2013 -122014

 مجلة اوراق الحوار لالعوام   2012  -2013  -2014     13
اتحاد المصارف العربية -لبنانالنشرة المصرفية العربية لالعوام    2013-2010-2009-2008-2007-2006-2005 - 2014- 2015 -2016- 142017
جامعة الزرقاء / االردنوقائع اعمال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية االقتصاد والعلوم االدارية / المجلد االول والثاني لعام 152016


