السرية الذاتية والعلمية


االصى  -0و .و جبصى هبدٌ فرد صرحبٌ اخلشًُبوٌ



زلم وتبرَخ انىالدح  -0انكىد 1988/ 9 /88 /



انتحصُم اندراصٍ -0
 -1ثكبنىرَىس عهىو التصبدَخ  /جبيعخ واصط  /كهُخ اإلدارح وااللتصبد 8112 /
 -8يبجضتري عهىو التصبدَخ  /جبيعخ واصط  /كهُخ اإلدارح وااللتصبد 8117 /



عنىاٌ انضكٍ  -0كىد  /حٍ انرثُع



اذلبتف احملًىل  17788517588( -0و ) 17816115889



انربَد اإلنكرتوٍَ -0
 alkut.ba12@gmail.comو  jasemhade66@gmail.comو
jasem201@yahoo.com



انجحىث ادلنشىرح يف يؤمتراد عهًُخ ورلالد عهًُخ عبدلُخ وزلهُخ زلكًخ - 0
 -1والع االلتصبد ادلعريف يف انعراق واالصتفبدح يٍ جتبرة ثعط انجهداٌ االصُىَخ .
 -8دور تكنىنىجُااب ادلعهىياابد واالتصاابالد وتعحريهااب عهااً االلتصاابد ادلعااريف (جترثااخ يصاار
انعرثُخ منىذجبً) .
 -2حتهُاام انضُبصااخ اننمدَااخ وياادي تعحريهااب عهااً اننًااى االلتصاابدٌ انعااراق منىذج ابً نهًاادح
(.)8115-8112
 -4حتليل مشكلة الفقر وسوق العمل العراق منوذجاً للمدة ()3002-3002
1



اندوراد وانشهبداد واخلرباد األخري - 0
 -1دورح طرائك انتدرَش احلدَخخ .
 -8دورح ثبنهغخ االَكهُزَخ .
 -2دورح يف لُبدح احلبصىة .
 -4دورح صاليخ انهغخ انعرثُخ .
 -5اختجبر صالحُخ انتدرَش احلدَخخ .
 -6دورح تدرَجُخ ثعنىاٌ احلمىق واحلرَبد يٍ لجام باجكخ يجُابل انضاالو وثادعى ياٍ ادلن ًاخ
اننروجيُخ (. )NPA
 -7دورح تدرَجُخ يف فٍ االنمبء وانصىد يٍ لجم يؤصضخ صني نهخمبفخ وانتنًُخ .
 -8وربخ عًم حىل (تعهًُبد انرتلُخ انعهًُخ  167نضنخ  8117واجملاالد ادلعتًادح و اري
ادلعتًدح) .



ادلؤمتراد ادلشبرن فُهب- 0
 -1انتكبيم ثني ادلؤصضبد احلكىيُخ ويؤصضبد انمطاب اخلاب  -ادلعىلابد وففابق اننجاب))
ادلمبو يف انعراق  /ثغداد
 -8ادلؤمتر انعهًٍ انخبٍَ واندويل األول نهجحىث انتطجُمُخ وثراءاد االخرتا .ادلمبو يف انعراق /
ثغداد



اجلبٌ ادلشبرن فُهب - 0
 -1عضى يف جلنخ يتبثعخ اجىر انطهجخ .
8

 -8عضى يف اجلنخ االيتحبَُه انفرعُخ  /انصىَرح .


كتت انشكر وانتمدَر - 0
 -1بكر وتمدَر يٍ ندٌ كهُخ انكىد اجلبيعخ  /يلبيه يعرض انصىر ثبنتعبوٌ يع هُئاخ احلشاد
انشعيب.
 -8بكر وتمدَر يٍ ندٌ كهُخ انكىد اجلبيعخ  /إهداء كتبة انضهىن انتن ًٍُ .
 -2بكر وتمدَر يٍ ندٌ كهُخ انكىد اجلبيعخ  /يكتت انعًُد
 -4بهبدح تمدَرَخ يٍ نادٌ ادلاؤمتر انعهًاٍ انخبناج انادويل (انتكبيام ثاني ادلؤصضابد احلكىيُاخ
ويؤصضبد انمطب اخلب – ادلعىلبد وففبق اننجب))

2

