
  أياد ھاشم عالوي 
    

  
  :المؤھالت العلمية

  
  1970تموز عام   -بكلوريوس طب، جامعة بغداد، كلية الطب   

   1975ماجستير طب، جامعة لندن عام  

  1979جامعة لندن عام  - مستشفى كايز  -دكتوراه طب   

  1980لندن عام  -الكلية الطبية الملكية  -مشارك في كلية الطب المھني   

   :والدراسةالعمل   
  

1964 - 1970    
  كلية الطب ،جامعة بغداد - طالب بكلية الطب 

  
1968 - 1971   

  لحكومة العراقية برئاسة وزير الخارجية ربعة في لجنة العالقات الخارجية التابعة لاحد االعضاء االوطالب بكلية الطب 
    
1971:   

  غادر الى لبنان 
  

1972 :  
  مستشفى كايز التابعة لكلية الطب في لندنعليا في الطب في الدراسات أكمل ال

  
1975:  

  معارضة عراقية َشكل حركة
  

1978:  
  قريبا بعد محاولة اغتيال في لندندخل المستشفى لمدة عامين ت

  
1979 –  1981 :  

  استشاري علم الوبائيات في برنامج االمم المتحدة االنمائي 
  الصحة البيئية لدى اليونيسف واستشاري علم الوبائيات 

  
1980 – 1991:   

  عمل خاص 
  

1990 – 2003:   
   * يسا لحركة الوفاق الوطني العراقيوتم اختياره رئ 1975تم االعالن عن حركة المعارضة التي ُشكلت في عام 

  
2003 - 2004:   

  رئيس لجنة االمن القومي في مجلس الحكم و ،عضو رئاسة مجلس الحكم العراقي
  

2004 - 2005:   
  رئيس وزراء الحكومة المؤقتة في العراق  

   :اآلن - 2005
  رئيس القائمة العراقية الوطنية في البرلمان العراقي 



  
   :االھتمامات الخاصة واالحداث

  
  خاصة حول القضايا الستراتيجية والكتابة والقراءة السياسية  
  المؤتمرات في جميع انحاء العالم والرأي والمساھمة في العديد من مؤسسات الفكر  
   مؤسس المعھد العراقي للديمقرطية والتنمية  
  دراسات في الحضارة االسالمية والعربية  
  اتحادات مختلفة وعضوية في جمعيات  
 اسبانيا ،ترأس الوفد العراقي لمؤتمر الدول المانحة في مدريد ،بصفة رئيس مجلس الحكم  
 د العراقي لمؤتمر القمة االسالمي في ماليزيا ترأس الوف ،بصفة رئيس مجلس الحكم  
  العراق -الجامعة االمريكية في السليمانية  ،االمناءعضو في مجلس  

  
سلمي وديمقراطي كونه جزءاً  ،متحضر ،تؤمن بعراق قوي  ،ھي حركة وطنية وسياسية غير طائفية :حركة الوفاق الوطني العراقي *

  عراق يلعب دوراً بناءاً في عملية السالم واالستقرار والتقدم في الشرق االوسط والعالم  . من العالم العربي واالسالمي
  
  
 

 


