
 انسيشج انعهًيح

 
 

 : انًعهىياخ انشخصيح أوال

 

 االسى انثالثي وانهقب : احًد حسين انهيخي

 / انريادي 5955انخىند : 

 انحانت االجخًاعيت : يخزوج

 ( فقط 3: )  األطفالعدد 

 انديانت : يسهى

 انىظيفت: حدريسي

 اندرجت انعهًيت: اسخاذ

 37733337649انهاحف اننقال: 

 

 

 خ انعهًيحثانياً : انًعهىيا

 انرحصيم انذساسي

  5977جايعت انبصرة  –واالقخصاد  اإلدارةكهيت  –بكانىريىس في االقخصاد  -5

  5979جايعت بغداد  –واالقخصاد  اإلدارةكهيت  –ياجسخير في االقخصاد  -2

  25/5/5985جايعت بغداد  –واالقخصاد  اإلدارةكهيت  –دكخىراه فهسفت في االقخصاد  -3

 صاداالخخصاص انعاو :  اقخ

 االخخصاص اندقيق : االقخصاد انكهي واننقدي

 انهغاث انخي يجيدها : انعربيت واالنكهيزيت 

 

 ثانثاً : انًىاد وانًقشساخ انذساسيح انري قاو ترذسيسها 

 انسنح انًشحهح انذساسيح اسى انًادج
األقساو انري دسسد فيها 

 هزه انًادج

 األونى االقرصاد يثادئ
وحرى  1985ينز عاو  

 2000عاو 
 األقساوكافح 

 انشاتعح اقرصاد نفط
وحرى  1986ينز عاو 

 1998عاو 
 االقرصاد

 انثانيح اننقىد وانًصاسف
97/98  ،98/99  ،

99/2000 

 االقرصاد

 انعهىو انًانيح وانًصشفيح

 

 انثانيح اقرصاد جضئي
انى  2015ين عاو 

2017 
 االقرصاد

 انشاتعح اننظشيح اننقذيح
انى  2015ين عاو 

2017 
 القرصادا

اننظشيح االقرصاديح 

 انجضئيح
 االقرصاد 2019-2018 ياجسريش

 االقرصاد 2020-2019 دكرىساهاننظشيح االقرصاديح 



 انكهيح

 االقرصاد  دكرىساه اقرصاد نقم

 االقرصاد 2017انى  2006ين  ياجسريش اننظشيح اننقذيح

 االقرصاد 2017انى  2006ين  دكرىساه اننظشيح اننقذيح

 انًحاسثح  دكرىساه اننظشيح االقرصاديح

 انعهىو انًانيح 2009/2010 ياجسريش اننظشيح االقرصاديح

 انعهىو انًانيح 2009/2010 ياجسريش سياساخ اقرصاديح

    

 في انذساساخ انعهيا وانًناقشاخ اإلششافساتعاً :  

 

رحهررت انرردكخىراه ( فرري ي 53عهرر) )  أشرررفج( فرري يرحهررت انًاجسررخير   كًررا  23عهرر) )  أشرررفج -5

 2323وحخ) عاو  5993ابخداءاً ين عاو 

انًىصرررم وبغرررداد  االنبرررار شررراركج فررري عررردد يرررن يناق ررراث اندراسررراث انعهيرررا فررري جايعررراث -2

 وانًسخنصريت 

ويررن جهررا   اعخًرردث كيبيررر عهًرري فرري حقررىيى اطرراريم انرردكخىراه يررن جايعرراث انق ررر انًيخهفررت -3

 عانياالشراف وانخقىيى انعهًي في و ارة انخعهيى ان

 عه) طهبت دكخىراة اشرف حانيا -4

 

 خايساً: انكرة وانًؤنفاخ

 
 نىع انكراب ذاسيخ اننشش اسى انكراب

 ينهجي 1992 يقذيح في اقرصاد اننقم

 ينهجي 1994 يقذيح في اقرصاد اننفط

 ينهجي 2000 اقرصادياخ اننفط

 ينهجي 2005 اقرصادياخ اننقىد وانًصاسف

 

 سادسآ: اننذواخ وانًؤذًشاخ

اسكد ف  ي خًس  ح عش  ش ي  ؤذًش وخًس  ح عش  ش ن  ذوج ف  ي جايع  اخ انًىو  م وت   ذاد واالنث  اس وف  ي ش  

 وصاساخ انذونح انًخرهفح )انرخطيط، اننفط(

 ساتعآ: انشهاداخ انرقذيشيح

 1999شهادج ذقذيشيح ين انسيذ وصيش انرعهيى انعاني عاو  .1

 1999شهادج ذقذيشيح ين انسيذ سئيس جايعح انًىوم عاو  .2

 2000ة االسرار االول في جايعح انًىوم عاو انحصىل عهى نق .3

 2013شهادج ذقذيشيح ين سئيس جايعح االنثاس عاو  .4

 تاالضافح انى انعذيذ ين انشهاداخ انرقذيشيح


