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Professional / work experience 

 

                               
2019 till now  Professor at the Department of Economics, University of 

Kerbala in Iraq 

  2008 \ 2019  Assistant Professor at the Department of Economics, 

University of Kerbala in Iraq 

2008 / 2005 Senior lecturer at the Department of Economics , 

University of Kerbala in Iraq 

2004/2005                                     Senior lecturer at the Department of Economics , Wassit 

University in Iraq               

2000/2003 Economist in KIBA  Company in Germany  

1994/2000 Author and Writer   

1988/1991 Assistant at the department of Economics, University of 

Gdansk in Poland 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Details 
 

First Name : Mohammed Ali 

Other Name : H. Mejid  

Date of Birth : 12. 02. 1959 

Place of  Birth : Baghdad – Iraq 

Nationality : Iraqi  

Social  State : Married , two children   

Tel (Mobile) : (0096)+ 7802597070 

E-Mail : moh_59a@yahoo.com  

Place of work : Department of  Economics , 

University of Karbala 

Date of first Employment in Iraq  : 1.11.2004 

Acquired Languages  : English , Polish   



 

 

 

 

 

 

Academic Qualifications  
 

1991/1993 Preparation PhD thesis about : Oil Prices in the World 

Petroleum Market and Economic Development in OPEC 

Countries, University of Szczecin in Poland. I received 

PhD degree in economics  in January 1993.   

1982/1987 Daily Master’s Studies at the Department of Transport 

Economics in the Field of Foreign Trade Economics and 

Organization, University of Gdansk in Poland. The topic 

of the master thesis is: Role of OPEC Countries in the 

World Petroleum Market. I received Master degree in 

economics in October 1987.  

  

 

Scientific activities and administrative positions: 

 

 Many of the research published in scientific journals. 

 Many scientific conferences inside and outside Iraq. 

 Supervising masters and PhD students. 

 Head of the Business Administration Department. 

 Head of the Postgraduate Studies Department. 

 Head of Accounting Department. 

 Many A certificate of thanks and appreciation from university 

presidents and deans of colleges of administration and economics 

in several universities and other destinations. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 العلمية  \الخبرة األكاديمية 

 

 أستاذ في كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة كربالء / العراق إلى اآلن  2019

 العراق  \جامعة كربالء  \أستاذ مساعد في كلية اإلدارة واالقتصاد 2019إلى  2008

 العراق \جامعة كربالء \مدرس  في كلية اإلدارة واالقتصاد   2008 -2005

 العراق \جامعة واسط \مدرس  في كلية اإلدارة واالقتصاد   2004-2005

 اقتصادي في شركة كيبا في المانيا 2000-2003

 باحث وكاتب 2000 -1994

 بولونيا  \جامعة كدانسك  \مدرس مساعد في كلية إدارة النقل 1988-1991

 

 التحصيل العلمي 

 

بولونيا ، حصلت على شهادة الدكتوراه في  \شتشين جامعة  \طالب دكتوراه في كلية االقتصاد   1988-1993

 1993كانون الثاني من العام 

بولونيا \جامعة كدانسك  \( في كلية إدارة النقل  سطالب في دراسات عليا )ماجستير + بكالوريو 1982-1987

  1987من العام  أول، حصلت على شهادة الماجستير اقتصاد في تشرين 

 

 ناصب اإلدارية :النشاطات العلمية والم

 

 .العديد من األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة 

 .العديد من المؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجه 

 .إشراف على طلبة الماجستير والدكتوراه 

 .رئيس قسم إدارة األعمال 

 .رئيس قسم الدراسات العليا 

 .رئيس قسم المحاسبة 

 بيانات شخصية 

 

 االسم : محمد علي 

 اسم األب والجد : حميد مجيد

 1959. 02. 12تاريخ الوالدة : 

 العراق  \محل الوالدة : بغداد 

 الجنسية : عراقية

 الحالة االجتماعية : متزوج 

 عدد األوالد : بنت واحدة 

 moh_59a@yahoo.comالعنوان االلكتروني : 

 (0096+ )7802597070الهاتف الجوال :     

 عنوان العمل الحالي : جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصاد

 1/11/2004تاريخ اول تعيين في العراق :  

 اللغات المكتسبة : البولونية واالنكليزية

 

 

 

mailto:moh_59a@yahoo.com


 في جامعات عدهالتقدير من رؤساء جامعات وعمداء كليات اإلدارة واالقتصاد العديد من كتب الشكر و ،

 وجهات أخرى.

 

 

 

 


