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         د .جاصن هحوذ هصحب :    ـن ـــــــــاالصــ

  5691: جاريخ الويـالد 

 هحزًج الحالة الزًجية :

  2   ذد األًالد  :ــعـــ

 هضلن  :   الذيـــــــــــانة

         العالقات االقحصادية الذًلية:     صــالحـخـص

 جذريضي:       و ــــــالٌظيف

   هذرس    ة العلوية :الذرج

           كلية العلٌم الضياصية /فزع الذراصات الذًلية:      عنٌاى العول

     /العول   :     ىاجف

 jassim_42005 @ yahoo.comكحزًني :البزيذ إالل

 

 .أًالً : الوؤىالت العلوية  

 

 التاريخ  ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 6991 االدارة واالقتصاد المستنصرية

 0222 االدارة واالقتصاد بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 0221 االدارة واالقتصاد بغداد

    أخرى

 

 
 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : الحذرج الٌظيفي . 

 

 ثالثاً : الحذريش الجاهعي . 

 الى -هن الفترة   الجاهعة )الوعهذ / الكلية(  الجهة ت

 0222-0222 بغداد االدارة واالقتصاد  1

 0222-0222 واسط االدارة واالقتصاد  2

 0222-0222 المستنصريه الهندسه 3

 0262-0221 بغداد العلوم السياسيه 4

 

 رابعاً : الوقزرات الذراصية الحى قوث بحذريضيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 0222-0222 االدارة الماليه العامه  االدارة العامه/جامعه بغداد 6

 0222-0222 االقتصاد الدولي االقتصاد /واسط 0

 0222-0222 اقتصاديات البيئة  هندسة البيئة /مستنصريه 3

 0262-0221 صاديه الدوليه العالقات االقت الدراسات الدولية /بغداد 2

 

 :الحي أشزف علييا( الزصائل  ،االطاريح  )خاهضاً:  

 الى -الفترة هن  الجهة الىظيفة ت

 2002-99 وزارة التجارة هذير قسن 1

 2010- 2002 جاهعة بغذاد /كلية العلىم السياسيه هذرش 2

3    



 

 

 

 

 

 

 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

توزيع العوائد الماليه في النظام  6

 السياسي الفدرالي 

  0263-0260 النظم السياسيه 

0    

3    

 

 الحي شارك فييا.العلوية ًالنذًات الوؤجوزات صاً: صاد 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العممي لكمية االدارة واالقتصاد  1

 جامعة

 باحث  كلية االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد 0220- 6999

 باحث  وزارة التجارة 0220-6991 المؤتمر العممي لوزارة التجارة 2

 معقب  فندق برج الحياة  0222 مركز العراق للدراسات الستراتيجية  3

/ جامعة  لكمية العموم السياسية 0229- 0221  يةسالمؤتمر العممي لكمية العموم السيا 4

 بغداد

 باحث 

 باحث  مركز النهرين للبحوث  0262 ندوة اليات اقرار الموازنه العامه 5

 

 . االخرى عا : األنشطة العلمية ساب 

 خارج الكلية داخل الكلية

 / الندوات العلمية

 / اللجان العلمية 

  

  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت



 

 

 

 

 

 

 

 0229 مجله العلوم السياسية الدولية واقع ومستقبل تدريس مادة العالقات االقتصادية 1

 0221 مجله العلوم السياسية خيارات تقاسم الثروة في اطار فدرالي  2

 0222 وزارة التجارة ةمجل  في العراق دراسة واقع اليات التوزيع في نظام البطاقة التموينية 3

 0222 وزارة التجارة ةمجل خارجية لمعراقمستقبل العمل بصيغ المجان المشتركة في اطار العالقات االقتصادية ال 4

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 
     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 0222 رئيس جامعة بغداد   66/0222/ 06في  023شكر  6

 0221 رئيس جامعة بغداد  09/2/0221في  02ر شك 0

 0221 عميد كلية العلوم السياسيه   0221/ 2/ 60في  312شكر  3

2    

2    

 اليوجد .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

6   

0   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  االنكليسية             

 

   CD نسخة على   هلحىظة : يتن تسلين


