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المؤهالث العلميت:
 .1دكتٕراِ ف ٙفهطفت االقتصبد  ،بتقذٚر ايتٛبز -

University of North Wales,

Bangor, UK 1999
يٕضٕع رضبنت انذكتٕراِ The Effects of the Regional Groupings on the :
Intra-Regional Trade flows: The case of the Gulf Co-operation Council

االهخماماث البحثيت:
 .1انتجبرة انذٔنٛت ٔانؼالقبث االقتصبدٚت انذٔنٛت؛
 .2انتكبيم االقتصبد٘ ٔانتجبرة انبُٛٛت؛
 .3انقضبٚب انًتؼهقت ببنتكتالث اإلقهًٛٛت؛
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 .4االقتصبد انكهٔ ٙانًُٕ االقتصبد٘؛
 .5انذراضبث انطٛبضٛت.

أبزس الدراساث الجي نشزث:
 .1تقٛٛى يطٛرة انتكبيم االقتصبد٘ نذٔل يجهص انتؼبٌٔ انخهٛج ْٕٔ . ٙتقرٚر يقذو إنٗ
انٓٛئت االضتشبرٚت نًجهص انتؼبٌٔ نذٔل انخهٛج انؼربٛت .فبراٚر .2000
 .2أًْٛت انتكتالث اإلقهًٛٛت ف ٙانؼصر انحذٚج  ،يركس انبحر ٍٚنهذراضبث ٔانبحٕث .
يب.2000 ٕٚ
 .3انتجبرة انبُٛٛت اإلقهًٛٛتٔ ،رقت يقذيت نًُتذٖ انبحر ٍٚانفكر٘ انتبضغ حٕل انتكبيم
االقتصبد٘ انخهٛج ٙبتبرٚخ .2002 َٕٕٛٚ3
دراضت حٕل انصبدراث انصُبػٛت انبحرُٛٚت

.4

إنٗ دٔل يجهص انتؼبٌٔ ٔأضص

تطٕٚرْب.2003 ،
.5

دراضت إضتراتٛجٛت حٕل جذٖٔ إقبيت يُطقت حرة ب ٍٛيجهص انتؼبٌٔ انخهٛجٙ

ٔانَّذ.2004 ،
.6

إصذار كتبة حٕل  :انتكتالث االقتصبدٚت ٔدٔرْب ف ٙتطٕر انتجبرة انبُٛٛت ،تقٛٛى

تجبرة يًهكت انبحر ٍٚانبُٛٛت يغ دٔل يجهص انتؼبٌٔ انخهٛج ،ٙدٚطًبر .2005
 .7انًطبًْت ف ٙانؼذٚذ يٍ انًحبضراث ٔانُذٔاث ف ٙانقضبٚب االقتصبدٚت ٔاإلقهًٛٛت.
 .8كتببت انؼذٚذ يٍ انتقبرٚر االقتصبدٚت ٔانطٛبضٛت ٔانًؤشراث انت ٙتٓى يًهكت انبحرٍٚ
ٔدٔل يجهص انتؼبٌٔ انخهٛج.ٙ
َ .9شر انؼذٚذ يٍ انًقبالث حٕل انتكتالث اإلقهًٛٛت ٔانقضبٚب اإلقهًٛٛت ف ٙانصحبفت
انًحهٛت ٔانؼربٛت.
 .10انًشبركت ف ٙإَجبز انؼذٚذ يٍ انذراضبث انتؼبقذٚت نجٓبث يتؼذدة.

الذراساث المنشىرة في مجالث علميت محكمت والخقاريز الذوريت:
 .1تطٕر انتجبرة انبُٛٛت نذٔل يجهص انتؼبٌٔ انخهٛج ، ٙيجهت انتؼبٌٔ انصُبػُٚ ،ٙبٚر 2002
يُظًت انخهٛج نالضتشبراث انصُبػٛت ،قطر؛
 .2األبؼبد االقتصبدٚت الَضًبو ان ًٍٛإنٗ يجهص انتؼبٌٔ انخهٛجٙ
اإلضتراتٛجٛت ،انؼذد انطبدش ،ربٙع 2007؛
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 ،يجمة انذراضبث

.3

The impact of oil price rises on Bahrain Economy, Journal of

Strategic Studies, Vol.3, Autumn 2007
 .4األزيت انًبنٛت انؼبنًٛت ٔتذاػٛبتٓب ػهٗ دٔل يجهص انتؼبٌٔ انخهٛج ،ٙيجهت انذراضبث
اإلضتراتٛجٛت ،انؼذد  ،13شتبء 2008؛
 .5انطٕق انخهٛجٛت انًشتركت ،انتقرٚر االضتراتٛج ٙانبحر2008 ،ُٙٚ؛
 .6يُطقت انتجبرة انحرة انبحرُٛٚت األيرٚكٛت ٔأحرْب االقتصبد٘ ،انتقرٚر االضتراتٛجٙ
انبحر.2008 ،ُٙٚ

عضىيت الجمعياث المهنيت:
 .1ػضٕ يؤضص نجًؼٛت االقتصبد ٍٛٚانبحرُٛٚت.
 .2ػضٕ يؤضص نجًؼٛت انًٛخبق.
 .3عضٕ ف ٙانؼذٚذ يٍ انهجبٌ انؼهًٛت راث انؼالقت ببنًُٕ االقتصبد٘ ٔاالجتًبػ.ٙ
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