السرية الذاتية والعلمية
االسم :م.م علً هادي حمٌد والً الدلفً.
محل وتارٌخ الوالدة واسط /الكوت 4874 \ 41\43

 التحصيل الدراسي:
4

بكالورٌوس علوم التصادٌة /الجامعة المستنصرٌة /كلٌة االدارة وااللتصاد1142/

1

ماجستٌر علم االلتصاد /مالٌة عامة ولٌاس التصادي1146 /

 الوظيفة الحالية :تدريسي -كلية الكوت الجامعة -قسم ادارة االعمال.
 عنوان السكن :واسط – الكوت -منطقة االنوار.
نمال 16624151134( :و .)16718821484

 البريد االلكتروني-:
( alkut.ba10@gmail.comو )kutiraq083@gmail.com
 البحوث المنشورة فً مؤتمرات علمٌة ومجالت علمٌة عالمٌة ومحلٌة محكمة:
 -1لٌاس أثر األنفاق العام فً التشغٌل للمدة ( )1143-1112العراق حالة دراسٌة.
 -2تحلٌل الموى العاملة فً العراق للمدة (.)1143 -1112
 -3تحليل السياسة النقدية ومدى تأثيرها في النمو االقتصادي العراق نموذجا ً للمدة (-2003

)2012
 الدورات والشهادات والخبرات االخرى:
-4
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

شهادة مشاركة فً كفاءة الحاسوب.
شهادة مشاركة فً سالمة اللغة العربٌة.
دورة فً طرائك التدرٌس الحدٌثة والتدرٌب الجامعً  /جامعة واسط.
دورة مشاركة فً الحاسوب ألجراء االختبار التنافسً للدكتوراه /جامعة واسط.
دورة مشاااااركة فااااً اللغااااة االنكلٌألٌااااة ألجااااراء االختبااااار التنافسااااً للاااادكتوراه /جامعااااة
واسط.
دورة فً تطوٌر الذات الممامة فً مؤسسة الراٌة الثمافٌة /بغداد.
دورة ثمافٌة مكثفة فً جامعة المصطفى العالمٌة /بغداد.
دورة تدرٌبٌة حول المانون الدولً االنسانً /منظة نداء جنٌف.

 -8دورة مشاركة فً مؤسسة سٌن للثمافٌة والتنمٌة -فن االلماء والصوت -واسط.
 النشاطات واللجان العلمية والتربوية والثقافية:
 -4عضو فً لجنة مطابمة الموجودات فً كلٌة الكوت الجامعة.
 -1عضو فً لجنة متابعة اجور الطلبة فً كلٌة الكوت الجامعة.
 -2عضو فً الجنة االجتماعٌة فً كلٌة الكوت الجامعة /لسم ادارة االعمال.

 كتب الشكر والتقدير:
-4
-1
-2
-3
-4
-5

شااااكر وتماااادٌر ماااان الجامعااااة المستنصاااارٌة /كلٌااااة االدارة وااللتصاااااد نتٌجااااة الجهااااود
المبذولة فً فعالٌات الحفل التأبٌنً السنوي السادس لشهداء الكلٌة.
شاااااااااااااكر وتمااااااااااااادٌر\ الجامعاااااااااااااة المستنصااااااااااااارٌة\ كلٌاااااااااااااة االدارة وااللتصااااااااااااااد
(أنشطة ثمافٌة وعلمٌة وفنٌة للكلٌة) د .سلمى منصور.
شااااااااااااهادة تمدٌرٌااااااااااااة \ مؤسسااااااااااااة الراٌااااااااااااة الثمافٌااااااااااااة\ بغااااااااااااداد 1141\41\11
(دورة تطوٌر الذات).
شهادة شكر وتمدٌر من هٌئة الحشد الشعبً.
شكر على االهداء من كلٌة الكوت الجامعة /كتاب السلون التنظٌمً.
شاااااااااااهادة تمدٌرٌاااااااااااة \ جامعاااااااااااة المصاااااااااااطفى العالمٌاااااااااااة \بغاااااااااااداد 1141\8\2
(دورة ثمافٌة مكثفة).

 مطلع على البحوث العلمٌة فً مجال علم االلتصاد والعلوم االخرى.
 الحالة االجتماعٌة :متألوج أب لطفلة.

